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SSO' aessião.
EM 1 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE'.
Summaiuo.—Expediente',—Oíficios do Io secretario
da camara dos Srs deputados, remettendo três
proposições.—Parecer da mesa n. 313.—Requerimento e parecer da comraissào de fazenda,
Ordem do dia:—Discussão de um^ proposição da
camara dos Srs deputados sobre pensões.—Discussão de uma proposição da mesma camara
sobre o recensea nento.—Discussão do art. 2o do
projecto ce lei do orçamento. Discursos dos Srs.
Sinirabú
e ministro do Império.—Discussão do
art. 3o do projecto de lei do orçamento. Discursos
dos Srs. Zacarias, barão de Miíritibae Ribeiro da
Luz.
As' 11 horas da manhã fez-se a : haraada, e acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobira,
visconde de Sapucahy, Paranaguá, Sayào Lobato,
Chichorro, barão de Mamanguape, Ribeiro da Luz,
visconde de Itaborahy, visconde de Camaragibe,
Jaguaribe, barão de Cotegipe, barão de Pirapama,
barão do Rio-Grande, Teixqira de Souza, Zacarias,
barão das Ires Barras, barão de Muritiba, Fernandes Braga, Paranhos, F. Antâo, F. Octaviano, barão
deS. Lourenço, duque de Caxias, Cunha Figueiredo,
barão do Bom Retiro, Sinimbü, Leitão da Cunha e
Torres Honccin.
Compareceram depois da chamada os Srs. Souza
Franco e Silveira da Motta.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itadna,
Paula Pessoa, barão de Maroim, Carneiro de Campos, Mendes dos Santos, Figueira de Mello, Dias
Vieira, Fonseca e M-ifra.
Deixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Souza
Queiroz, Firraino, Silveira Lobo, Saraiva, Dias de
Carvalho, Nabuco, visconde S. Vicente, visconde de
Suassuna e Pompeu.
0 Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente,^ e, não havendo quem sobre ella fizesse observações, foi approvada.

DO

O Sr. Io secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.
Officios do Io secretario da camara dos Srs. deputados :
Um de 31 de Agosto ultimo, declarando que 1
dita camara adoptou e vae dirigir á sancçâo imperia '
o projecto do senado autoiisando o governo a fabricar moedas de troco.—Inteirado.
Ura, de igual data, remellendo a representação da
assembléa provincial de Minas relativa á proposta
para o empréstimo de 3õ,000;000jj para o prolongamento da estrada do ferro de D. Pedro II.— A
commissão de orçamento.
Dous, de 29 do dito mez, remettendo as seguintes
proposições:
« A assembléa geral resolve :
Art. 1.° Fica approvada a pensão de SOjJ mensaes
a que foi elevada por decreto de 17 de Agosto de
1870, a pensão de 30J concedida por decreto de 4 de
Maio de 1866, e approvada pelo decreto legislativo
n. 1328 de 10 de Agosto do mesmo anno, a D. Maria
Francisca ia Silva Gomes, viuva do capitão do 10°
corpo de voluntários da patna Ireneu Gentil Gomes.
Art. 2.° Esta pensão será paga desde 4 de Maio
de 1866.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario,
Paço da camara dos deputados, em 29 de Agosto
de IS^ÍO. — Conde de Baependy,0 presidente — Joaquim Pires Machado Portella,! secretario.—José
Maria da Silva Paranhos Júnior, 2o secretario.»
«A assembléa geral resolve :
Art. l.o E' approvada a pensão de SOjJ mensaes,
sem prejuízo do meio soldo que possa competir, concedida por decreto de 10 de Agosto de 1870 a
D. Marinha oAntonia de Oliveira e Souza, viuva do
capitão do 6 batalhão de infanleria Joaquim Rodrigues de Souza, morto em combate.
Art. 2.° Esta pensão será paga da data do respectivo decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados,' em 29 de Agosto
de 1870.—Conde de Baependy,
presidente.—Joaquim
Pires Machado Portella, Io secretario.—Josc Maria
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da Silva Paranhos Júnior, 2 secretario.»—A' comraissão do pensões e ordenados.
«A assembléa geral resolve:
Art. 1.° E' e governo aulorisado para conceder
carta de naturalisação de cidadão brasileiro ;
§ 1.° Aos subdilos portuguezes, Jacintho Theodoro
Pessoa Francisco Ribeiro Silva, Amaro Pinto da Silva, Manoel Martins de Freitas, João Fernandes Loureiro, piloto do brigue nacional Henrique, todos de
profissão marítima; José Joaquim Rodrigues, Joaquim Pinto Rosas, João Muniz Bittancourt, Antonio
Augusto Pereira, Joaquim Vieira Borges, e Manoel
Rodrigues de Medeiros, residentes no Brasil; Eduardo Joaquim Corrêa de Brito, residente na província
do Amasonas; Sebastião Joaqnira Barbosa, residente na província do Maranhão; João Duarte Franco,
residente na província do Ceará; padre Manoel da
Silva Cid, coadjuctor da freguezia de Nossa Senhora do Rozario de Goyana, na província de Pernambuco: Francisco de Oliveira Travassos, residente na
villa do Breio da Madre Deus, na mesma pravincia;
Joaquim Antonio da Silva Lima, Francisco de Magalhães Menezes,Manoel Cardozo da Silva Corumbá,
residentes na província do Sergipe ; Antonio Gonçalves Barreiros José Gonçalves Barreiros, Lúcio Pinto Marques, José Pereira Heinrik Maltez, residentes
na província da Bahia; Balthasar José Pinheiro, residente na cidade de Santo Amaro na mesma província; João Pereira de Souza Guimarães, Manoel
Vicente Torreira de Sá, residente no rau .icipio da
Parahyba do Sul, província do Rio de Janeiro ; Manoel Vicente Ferreira de Sá. residente na freguezia
da Bemposta, Felisberto de Barros Nascentes residenie no município de S. Fidelis, João Francisco,
Ruflno Rodrigues, Antonio de Gouvêa Leite, residentes em Macahe, Florencio Alves de Souza, residente em Saquarema, Antonio Cardoso de Siqueira,
fazendeiro no município de Capivary, Antonio Rodrigues Louro, residente era S. João da Barra, e
Luiz Teixeira de Mattos, todos na província do Rio
de Janeiro; José Gonçalves de Lima, João Ventura
Rodrigues, João Fernandes de Mattos Lima, José
Lopes da Motta, José Marques Neves, Antonio José
Vieira, Manoel José Teixeira, João José Corrêa, Manoel Franco de Santa Anna, Antonio Martins da Silva Pinto, Joaquim Bor es Linhares aPereira, João
Madeira da Fonseca, machir.ista da I c.asse da armada nacional, João Gomes de Paiva, machinista
extranumerario de 3a classe, Manoel 1 homaz Moreira do Couto, Joaquim Gomes Vinha, Florencio dea
Almeida, João Maria Rodrigues, machinista de 3
classe da mesma armada, residentes nesta Côrte;
Augusto César 'a Silva, residente era Taubaté,
província de S. Paulo; padre Antonio Bento Barbosa, José Fernandes dos Santos Braga, residentes na
mesma província; Lino de Souza Ferreira, residente
na cidade de Castro, província do Paraná; João Rodrigues dos Santos, padre Ignacio José da Costa,
Antonio Lopes Branco, Domingos José de Olivein?
Guimarães, Manoel José da Costa, Irancisco Monteiro Bento, Theodosio Domingues Fanquino, João
Nepomuceno, residentes na província de S. Pedro
do Rio Grande do Sul; Antonio Mendes Baptista,
Heitor Plácido Fernandes, Domingos Alves Ferreira,
residentes na cidade da Diamantina; Antonio da Silva Bernardes, José da Silva Abranches, residentes
em S. Caetano do Chopotó, João Ribeiro Mendes,
José Cardoso Leal, residentes no município do Presidio, Basilio José de SanfAnna Rales, residente

em S. Paulo do Muriahé, todos da província de Minas Geraes; JulioCesar Ramos, João de Almeida
Albuquerque Castro, residentes na mesma provincia;
Luiz Monteiro de Aguiar, constructor, residente na
cidade de Cuiabá, provincia de Matto Grosso.
§ 2.° Aos subditos de outras nações : Jorge Nacour, natural do Alepo, actual vice-consul do Brasil
no Egypto, José Nicoláo Debbaaé natural de Damietta, empregado no consulado geral do Brasil no
mesmo pãiz; Etienne Savic, subdito austríaco; aos
norte-americanos Joseph Lions Mac Gee, residente
na provincia do Pará, James Southey, machinista
ex-numerário de 2a classe da aimada nacional; ao
cidadão hanoveriano Adolpho Henrique Mui er, residente na provincia do Pará ; aos subdidos francezes,
padre Jean Baptiste Roger Felon, residente na capital da provincia do Maranhão, João Morat, residente na provincia de Santa Catharina ; ao subdito
inglez João Robertson residente na capital da província de Piauhy ; aos subditos italianos João Firpo,
residente na provincia do Rio-Grande do Norte,
Eduardo Gabrielh, residente na provincia do Espirito-Santo, Braz Antonio de Oliveira, residente na
provincia de S. Paulo, padre Nicoláo Carbicci, Antonio Fortunato, residentes na provincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul, padre Domingos Síabile, residente em S. José do Rio Preto, município
do Juiz de Fora, provincia de Minas-Geraes, Carlos
Pimcte, residente na cidade do Diamantina da mesma provincia, padre Braz Nicoláo Ligono, vigário
da freguezia de Santa Rita da Ibitipoca, municipio
de Barbacena da mesma provincia; aos subditos
allemães David Moretzohu, residente em Ouro Preto
na mesma provincia, Francisco José Bokel, residente na provincia da Bahia, Gustavo Greimer,
residente na cidade de Porto Alegre, orovincia de
S. Pedro do Rio-Grande do Sul; ao subdido hespanhol José Ribeiro, residente nesta Cõrte; e a
Marcos Risch, natural do reino da Hungria, residente na cidade de Cuyabá, provincia de Matto
Grosso.
Art. 2.° Ficara revogadas as disposições em contrario.
Paco da camara dos deputados, em 30 de Agosto
de 1870.—Conde de Baep ndy, presidente.—Joaquim
Pires Machado Portella, 1° secretario.—Francisco
Pinto Pessoa, 3° secretario, servindo de 2.° »— A'
commissào de constituição.
Um de 30 do mesmo' mez remettondo a seguinte
proposição;
PROPOSTA.

EMENDAS FEITAS E APPROVADAS PELA CAMARA DOS
DEPUTADOS A' PROPOSTA
DO PODER EXECUTIVQ, QUE
autorisa o governo a
C0NTRAII1R O EMPRÉSTIMO DE 35.000:0008000
DESTINADO A COMPLETAR
AS LINHAS DA ESTRADA
DE FERRO DE D. PEDRO II.
Acrescente-se no logar
competente:
A assembléa geral decreta :

Augustos e digníssimos
Srs. representantes da na-
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cão,—Os encargos da guerra contra o ex-dictador do
Paraguay, ea gloriosa paz
conquistada á custado tão
nobres esforço?, impõem
aos altos podêres do Estado deveres que não podem ser adiados.
Cumpre-lhes, ora mais
que nunca, promover todos os melhoramentos, ao
menos os de resultados
mais extensos e perduraveis, para que, sem deseonlinuar na marcha do
progresso, possa o Império solver os empenhos
Conlrahidos.
De entre as medidas
mais próprias para reali
sar este duplo fim, avantaja-sea construcção, complemento e aperfeiçoamento dos meios de transporte, cuja beneüca influencia na prosperidade do
paiz, tão extenso quanto
pouco povoado, é attestada polo reduzido numero de kilometros de nessas estradas mais perfeitas.
Para duplicar ou triplicar a respectiva producçào, a lavoura nacional
apenas carece de meios
de transportes rápidos e
baratos. O incremento admirável da cultura algodoeira, desde que, dedusidas as despezasdo frete,
o seu produclo alcançou
no mercado preço remunerador, demonstra quantas forças se esterilisam
entre nós por tão sensível
falta.
Pelo augmenlo da producção nacional ó desenvolvimento da cultura de
generos similares em outros paizes o valor dos ge ■
neros tende a baixar no
mercado, augmentandoao
agricultor brasileiro os
inconvenientes da concurrencia.
A prompta execução de
um systema completo de
viação aperfeiçoada o extensa no intuito de ligar
o maior numero de centros produetores aos mercados, muito concorrerá
para annullar esses perniciosos effeitos.
Em falta de estudos positivos sobre as grandes
artérias deste systema, e

no estâdo actual dos nos
sos trabalhos technicos,
parece de boapolilica que,
sem pospôr outras exigências do serviço publico em
assumpto tão moraentoso,
os poderesdo Estado prestem efUcaz coadjuvaçàoá
estrada de ferro de 1)! Pedro II, destinada a levar
vid; e riqueza a uma
grande área deste vasto
Império.
lerminadas a 3.a e d.3
secções, aproveitará a tres
de nossas mais ferteis províncias ; prolongada até
o Rio das Velhas, seu benéfico influxo immediatamente se estenderá, pela
navegação do no de S.
Francisco, a sete províncias do Império, abrindo
copiosas fontes de prosperidade para toda a comraunhào nacional.
Pelos cálculos a que
mandou proceder seu director, orça-se em cerca
deSõ.OOChOOOjSOOO a quantia necessária á conclusão
das mencionadas secções
e ao prolongamento" do
tronco principal ás margens do Rio das Velhas.
E, sem embargo da importância da empreza, para realisal-a a estrada do
ferio de D. Pedro 11 pede
somente o sacrifício temporário da renda liquida,
sem prejuízo da araortisação da divida conlrahida
em Londres em 1858. Mediante operações de credito sobre está base, compromette-se aquello funccionari > a concluir todos
os trabalhos dentro de
oito annos, dotando o paiz
com uma estrada de 8Ü0
kilometros de extensão e
no valor de 10.000:000$.
Mas se contam-se como
certos, resultados de obra
tão urgente, porque retarda 1-os?
Se houver quem para
eila preste os capitães exigidos, cm muito menos
tempo auferirá o paiz os
desejados benefícios.
As maravilhas de rapidez em construcções idênticas, já não sorprendem,
depois do caminho de ferro interoceanico nos Esta-!
dos-Unidos, concluído era
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menos de sete annos com
a extensão de 5,2õ0 kiloraetros.
A estrada de ferro de D.
Pedro II tem custado até
31 de Dezembro de 1869 a
somma deSSAUtlOS^lO
sendo 25,243,7818276 durante o regimen da associação, no qual foram construídas a primeira secção
e grande parte da segunda, e 8,201:0088934 depois que em Julho de 1865
passou ao domínio do Estado.
Não obstante o empre"0 de tamanha quantia, o
augmento progressixo de
sua renda liquida, que o
anno passado montou0 a
2,480:1548971, ou7 1/6 /„
do capital empregado, deve inspirar robusta confiança" no resultado das
somínas applicadas a completar, no menor praso,
tão magnífica empreza.
1 Qualquer receio a seme-'
hante respeito desapparecerá, refletindo-se na economia que o comraercio e
a lavoura reaiisaratn nos
gastos do transporte de
suas mercadorias depois
de aberta ao trafego a primeira secção da estrada.
Autoridades competentes
orçam era 60,000:0008^3
vantagens assim obticias
depois de 1860. Reduzase à metade, e ainda as, sim a somma será igual
ao custo da estrada.
E' certo que o prolongamento do tronco principiai, além da zona do café,
não produzirá logo os
mesmos resultados práticos; mas é fóra de duvida
que não serão muito demorados, cumprindo demais ter em consideração
que os despezas de constrncçâo e custeio terão
de diminuir, tanto pela
natureza do terreno, como
por effeito dos melhoramentos que a sciencia tem
introduzido na viação férrea.
Em face dos motivos
expostos,, tenho a honra
de apresentar-vos, de ordem de Sua Magestadc o
Imperador,a seguinte pronosta:
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Art. I.0 O governo fica Art. 1.° (E' o 1° da, reautorisado a contrahir, posta.)
por partes ou integralmente, o empréstimo de
35,000:0008, destinado a
completar as linhas da
estrada de ferro de D. Pedro II, na 3» secção, até
o Porto
Novo do "Cunha,
na 4a até a Cachoeira,
no prolongamento, alé o
Rio das Velhas.
Art. 2.° (additivo). O
governo fica também autorisado a contratar com
as respectivas companhias
o resgate das estradas de
ferro do Recife a Agua
Preta, da Bahia a Joaseiro e de Santos a Jundiahy, por títulos da divida
externa, comtanto que o
despendio annual com os
respectivos juros e amortisacão não exceda a importa n na da garantia concedida a cada uma das
ditas companhias.
§ 1.° Eííectuado o resr
gate, a renda liquida das
estradas de ferro será empregada nas obras do seu
prolongamento por secçõos, segundo o traço paais
vantajoso que se verificar
por estudos a que|desdejá
se procederá, podendo o
governo despender mais
na construcção de cada
uma até 1,000:0008 annualmente.
§ 2.° Se nàe effectuarse o resgate, o governo
contratará como julgar
conveniente o prolongamento pela fôrma e cora
os meios acima declarados, além dos facultados
em leis anteriores.
Art. 3.° (additivo) O governo mandará com urgência estudar o systema
completo de viação, e levantar a carta itine-aria
do Império, despendendo,
pelos meios c nsignados
na lei do orçamento vigente.' a quantia necessária á execução destes trabalhos, que serão opportunamente apresentados á
asserabléa geral.
Art. 4.° (E* o 2° da proArt. 2.» Ficara revoga- posta.
das as disposições em con
trario.
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Palacio dò Rio de Ja- Paço da camara dos
neiro, em 20 de Junho de deputados, em 29 de Agos1870.— Diogo Velho Cv- to do 1870.— Conde de
valcanli de Albuquerque. Baependy, presidente.—
Joaquim Pires
Machado
Porlella, Io secretario.—
José Maria da Silva Paranhos Júnior, 2° secretario. »
O Sr. 2o secretario leu o seguinte
PARECER DA MESA N. 313 I)E 1 OE SEPTEMBRO RE 1870.
Apresenta
redigida a emenda approvada pelo Senado
em 2a discussão á proposição da Camara dos Srs.
deputados, elevando os vencimentos que actualmeute percebem o oíücial, araauuenses e outros
empregados da secretaria do supremo tribunal
de justiça.
Objecto do parecer.—Iledacçào da emenia feita pelo
Senado á proposição da Gamara dos Srs. Deputados, augmentando os vencimentos dos empregados da secretaria do supremo tribunal de
justiça.—Quadro explicativo da redacçào.
O quadra que se junta sob n. 1 contem em uma
de suas columnas o teor dos artigos, e paragraphos
da proposição da Camara dos Srs. Deputados, a que
se refere a ementa supr , e em outra a emenda approvada pelo Senado a ura dos paragraphos do
art. 1°.
O quadro é o que sé segue;
QUADRO N. 1 AN NEXO AO PARECER DA MESA N. 313.
Pfríjevto da Camara dos Emenda do Senado.
Srs. deputados.
A rissemblóa geral resolve :
Ari. 1.° Ficam eivados os vencimentos, que
actualraento percebem o
ofhciál-raaior e os amauuenses da sdcretària do
supremo tribunal de justiça, assim como o thesourciro-póneiro, e os
continuos do mesmo tribunal nos termos const nles da tabella junta.
§ 1.° Dossos vencimentos tros quartas partes serão percebidas como ordenado, e o restante a
titulo de gratificação, á
qual só terão direito taes
empregados, quando em
eíToetivo exercicm.
§2." O amanuensemais
antigo passará a ter a denominação do oíücial, o o
outro, limitando-se ás funções próprias do seu empregy, deixará de fazer as
rezes de porteiro da se
cretaria, cujas obrigações
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ficarão a cargo de um dos
continuos, que fôr designado pelo presidente ao
tribunal, e a quem competirá por este accrescirao
de serviço a gratificação
addicioual de cento e oitenta mil réis por anno,
ficando derogado o art. 44
da lei de 18 de Septembro
de 1828, que permitte aos
continuos fazer o svrviço
em semanas alternadas. Nam foi approve.do.
Art. 2.° Ficam revogadas rs disposições em contrario.
IIComparação entre as disposições da lei de 1828 e as
da proposição.
Comparando-se o projecto de lei da Camara dos
S'"s. Deputados com a lei de 18 de Septembro de 1828,
que creou o supremo tribunal de justiça, na parte
que se refere á denominação e ao numero de empregados,
reconhecem-se as seguintes alterações:
1.a Dá-se a denominação de offlcial-maior da secretaria ao empregado qiie a lei chama simplesmente
oíücial, porque considerou o secretario do tribunal
como o chefe oa secretaria.
Esta alteração tem a sua origem, segundo parece,
em alguns avisos da secretaria da justiça, que aliás
nem um direito podem estabelecer.
2." Legitima-se a creação de dous amanuenses da
secretaria, que nem a lei de 18- de Septembro de
1828, nem outra alguma havia creado.
Aquella creação funda-se também em avisos do
ministério da justiça, e oulrosim no facto de terem
as leis do orçamento decretado fundos para pagamento da despeza.
Neste caso succede, contra todos os princípios
nam só de direito, como de recta razão, converter-se
o ejTeito em causa .- porquanto é evidente que a decretação de fundos para pagamento dos amanuenses
devia ser a conseqüência da creação destes logares,
em virtude de lei anterior, e esta o único fundamento da existência legal de taes logares.
3." Transferem-se para ura dos continuos, designado pelo presidente, do tribunal, as funeções de
porteiro, dispensado dellas ura dos amanuenses, que
actualmenle as exerce, como deve inferir-se desta
disposição do projecto.
Entretanto o que estabelece a lei de 18 de Septembro do 1828 é que haja um thesoureiro, que será
também porteiro, para cuidar da guarda, limpeza,
e aceio da casa do tribunal.
Os continuos sam seus ajudantes, e devera fazer
o serviço por semana, e ura no impedimento do
outro.
III.
Quadro comparativo éntre os vencimentos estabelecidos pela lei de 1828 e os propostos no projecto.
O quadro quo se junta sob n. 2 mostra quaos sam
os vencimentos, quo actualraetite percebem os empregados existentes na secretaria do supremo tribunal de justiça, e a diflerença para mais entre esses
vencimentos, e-os que o projecto de lei da Camara
dos Srs. Deputados tem por fim estabelecer.
E' fácil de reçonhecer que o augraento; proposto
nada fêfn dé exagerado nem quanto ao numero de
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empregados, nem quanto aos vencimentos. Pelo
contrario, pode asseverar-se sem meJo de errar que
os vencimentos sam ainda insuíBcientes em relação
ao desinvolvimento, de que sam susceptíveis os variados serviços que taes empregados devem satisfazer no i .toresse da administração da Justiça.
O quadro é o seguinte :
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Dijferença para mais

0 quadro que fica transcripto foi formulado, quanto
aos vencimentos dos actuaes empregados da secretaria do supremo tribunal do justiça, de accordo
com a tabella demonstrativa do § 2° do ministério
da justiça, annexa ao orçamento da receita o despeza do Império para o exercício de 1871 a 1872, e,
quanto aos novos vencimentos, do accordo com o
projecto de lei da Gamara dos Srs. Deputados— tal
como veio para o senado.
IV.
Processo da discussão do projecto desde su',
apresentação no Senado.
Como complemento das informações que tem
prestado, a mesa passará agora a expor o processo
que tem tido nesta Gamara a discussão do projecto
da Gamara dos Srs. Deputados subjeito actualmente
ao exame, e deliberação do Senado.
Do parecer da mesa n. 8 de 3 de Fevereiro de
1864 publicado no tomo Io da respectiva collecção, a
pagina 75, e de outros documentos que se consultaram, resulta o seguinte:
« Em sessão de 3 de Agosto de 1858 foi o projecto
lido, e mandou-se imprimir.
« Em sessão de 8 de Julho de 1859 entrou o projecto em Ia, e passou para 2a discussão, e nesse
mesmo dia o Sr. Senador Barão de Muritiba ofiereceu um requerimento de adiamento, que foi approvado, para que o projecto fosse remettido <í coinmissâo de legislação.
« A commissao de legislação apresentou o seu
parecer que foi lido, e mandou-se imprimir em
sessão do 1° de Junho de 1860.
« () parecer da commissao conclue nos termos,
que a mesa pede licença para transcrever :
« — A comrnissão de*legislação cumprindo a determinação do Senado depoisde declararquelhe parecem insufficientesosvencimentos actuaes destes empregados, e que convirá augraeutal-os, si as circumstan , ias do thesouro o permittirem, sobre o que na discussão poderá o Senado ser esclarecido por algum
dos nobres ministros, que teem assento na casa,
concordando assim em substancia com a proposição
da outra Gamara, passa a expòr algumas considerações, pelas quaps era seu intender nam púdo a dita
pr posição ser adoptada nos termos em que está
concebida, c que servirão para justificar a emenda,
que tem a honra de subjeilar á deliberação do
Senado.
E' preceito constitucional, que só a lei pode crear
empregos públicos; a de 18 de Septerabro de 1828
que regula a matéria subjeita, para o expediente do
tribunal só creou ura secretario, um oíficral, um thesoureiro-porteiro e dous contínuos, ignorando a comrnissão o acto donde procede o ofiicial-rnaior, de que
falia a proposição da Gamara dos Srs. Deputados, e
sendo os amanuenses de creaçào incompetente do
governo, intende que antes de augmentar-se os vencimentos de taes empregos é preciso que a lei
os crêe,.
Nam parece á comrnissão necessário um ofiicialmaior em uma secretaria onde nam ha outros offlciaes.
A graduação de offlcial conferida a ura dos amanuenses nam pode, no intender da comrnissão, ser
objecto de lei.
>
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A disposição que dispensa um dos atnanuenses de
lazer as vezes de porteiro, ficando sirnilliante obrigação a cargo de um dos contínuos, designado pelo
presidente do tribunal com uma gratificação addicional, dorcgado o art. 44 da lei de 18de Septembro
de 1828 na parte em que pormitte aos contínuos
fazer o serviço em semanas alternadas, lambem nam
pôde ter o apoio da commissâo, porque nenhuma
lei incumbiu ao amanuense este serviço, e a única,
que regula esta matéria providenciou do modo o
mais conveniente, troando um porteiro que cuide
da guarda, aceio, e limpeza da casa do tribunal, de
quem sara ajudantes em seus impedimentos os contínuos ;
Assim, a comraissão ó de parecer que entre era
discussão a dita proposição com a seguinte emenda
que tem a honra de oíTerecer:
A assomblés geral resolve;
Art. I.0 Ficam • elevados os vencimentos que actualmente percebem o oíficia!,' thcsoureiro porteiro,
e continues do supremo tribunal de justiça nos
termos constantes da tabella junta.
Art. 2.° Paia o expediente do tribunal' haverá
também dous amanuenses com os vencimentos contemplados na mesm tabella.
Art. 3.° Dos vencimentos de que traíam os artigos
antecedentes tres quartas partes serão percebidas
como ordenado, c o restante a titulo de gratificação,
á qual sd terão direito taes empregados quando°em
eífcctivo exercício.
Art. 4.° Ficara revogadas as disposições em contrario.
Tabella a que se refere esta resolução.
Official
2:000)5000
Amanuense
hõOOgOOO
Thesouroiru porteiro. . . . . . I:000g000
Continuo
720,5000
Paço do Senado, 29 do Maio do 1860.—Somiíí Ramos.—F. D. Pereira de Vasconcellos, —Silveira da
Moita. »
« Era sessão de 18 de Junho de 1860 continuou a
2a. discussão do projeclo com as emendas da commissâo de legislação, e o Sr. Senador Ferraz man •
dou á mesa o seguinte requerimento:
«—Roqueiro que o projecto com quaesquer outros
relativos a augraento de vencimentos de raagistrados; parochos, conegos, o secretários de relações, etc.,
vá a commissâo de fazenda para interpor o seu parecer, ficando cgu ilmente equiparada a sorte dos
empregados da secretaria do supremo tribunal de
justiça á das secretarias de Estado na parle relativa
a emolumentos. »
« Este requerimento foi apoiado, e approvado
na mesma sossão.
« Em sessão de 28 de Agosto de 1860 leu-se,
acerca dos projectos que tinham sido reraettidos á
commissâo do fazenda, o parecer da maioria da cora
missão, composta dos Srs. Visconde de Itaborahy e
Marquez de Abranles, e um voto separado do Sr.
senador Joaquim Francisco Vianna.
« A conclusão do parecer da maioria foi :
« E' pois opinião da commissâo que se adie a discussão dos supracitados projectos até que melhore o
estado das nossas finanças, ouso crêe novos recursos
que possam nivelar a receita com a despeza.
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« O voto separado, admittia, entre os diversos projectos de augmento de vencimentos, a discussão de
uns, e propunha exclusão da do outros,
« Um dos projectos admitjidos á discussão pelo voto
separado era o que se referia á secretaria do supremo tribunal de justiça, indicando-se porém algumas
modificações.
« Dizia o auetor do voto separado;
1.° Que devia crear-se unicamente um amanuense em vez de dous, por lhe parecer que o serviço da secretaria podia ser desempenhado por tres
empregados: um secretario, um oíiicial, e um
amanuense :
2.° Que devia dar-se ao porteiro um conto e duzentos mil reis em vez de um conto, porque, alem de
nam ser excessivo tal vencimento, esse funccionario
fb-aria de peior condição em sua aposentadoria,
passando o projecto como estava concebido, o que
nam lhe parecia justo, tendo elle adquirido já o direito de peicebor oitocenlos mil reis, si fosse aposentado ;
3.° Que finalmente deviam pertencer á renda do
Estado os emolumentos que percebessem os empregados da dita secretaria. »
« Era sessão de 5 de Fevereiro de 1864, estando na
ordem do dia os projectos, que tinham
sido reraettidos á commissâo de fazenda, dj s quaes era o primeiro o do augmento dos vencimentos dos empregados da secretaria do supremo tribunal de justiça,
propoz-se ao Senado a questão prejudicial do adiamento conforme o parecer da maioria da commissâo
de fazenda, e tendo o Senado votado a favor, ficou
adiada desde entam a discussão dos mesmos projectos.
« Em sessão de 12 de Agosto de 1870 entrou novamente em 2a discussão o projeclo, que está sobre
a mesa como parecer da commissâo de legislação do
1° de Junho do 1860, e na mesma sessão foi approvado o artigo 1° com o § 1°, sondo rejeitado o paragrapho 2°.
Foi approvado também ) artigo 2", e o projecto
passou para a 3" discussão.
Das emendas oíferecidas pela commissâo de fazenda no parecer do 1° do Junho de 1860, umas
ficaram comprohondidas na votação do projecto, o
outras prejudicadas.»
Considcranda do parecer.— Conclusão do parecer.
Assim que, como resumo, e conclusão das observações que precedem, a mesa;
Considerando que a emenda que apresenta redigida para ser impressa afim de poder o projecto
entrar cora ella em 3" discussão está de perfeita
conformidade com as votações do Senado em 2a discussão;
Considerando que com a impressão da emenda ficará satisfeito o preceito do regimento a que exige
esta condição para poderem entrar
em 3 discussão
os projectos emendados na 2a;
Considerando finalmente que o Senado tem presentes todas as informações que podem ter relação
com o projecto da Gamara dos Srs. Deputados, sobre
o qual lhe cumpre deliberar:
Offerece o seguinte
5
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PARECER :

1.° Quo a proposição da Gamara dos Srs. Deputados deve entrar em 3* discussão
com a emenda, que
o senado approvou em 2a discussão, depois que esta
for impressa.
2.° Que o parecer da mesa seja impresso e distrióuido na forma do eslylo.
Paço do Senado, em 1 de Septembro de 1870.—
Visconde de Abaelé, Presidente.—-Fredmço de Almeida e Albuquerque, 1° Secretario.—José Martins
da Cruz Jobim, 2° Secretario.—Barão de Mamanguape, 4° Secretario.
Ficou sobre a mesa para entrar em 3a discussão
com a proposição a que se refere.
Foi lido e approvado o seguinte requerimento da
commissão de fazenda:
REQUERIMENTO.
«A proposição da camara dos Srs. deputados, n. 86,
de 4 do corrente, autorisa o governo nara conceder
isenção de direitos de importação aos materiaes necessários para a construcção dá estrada Tram Road
Paraguassü, na provincia da Bahia, feita peia companhia que para esse üm se organisar.
Não estando precisados os objectes a que se tem
de conceder isenção, e não convindo que a propo
siçâo seja approvada com os termos v.igos, materiaes necessários que podem dar cabina -uto a duvidas na execução do favor, ou importar a extensão
desto além da fnente do legislador, e era prejuízo
da fazenda publica, e por outro lado não se ,■ r-hando
ainda organisada a companhia, que tem de aprovei
tar-se da concessão, ao passo que c msta a existência
de outra, a respeito da qual não tem a commissão
informações offlciaes, próprias a habiiital-a para
conhecer do seu estado
REQUER
I,
Que se ouça a tal respeito o governo por intermédio do respectivo ministério.
Sala das commissões, 27 de Agosto de 1870.—
Barão do Bom Retiro.—B. de Souza Franco. »
O Sr. 2° secretario leu o seguinte
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA.
« A proposição n. 85, da camara dos deputados,
autorisa o governo para conceder isenção de direitos
de importação aos objectos destinados ao culto divino da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, fixando em regulamento a quantidade e qualidade dos
mesmos objectos. Acompanha a proposição uma representação do provedor e mesaeios daquelle pio
estabelecimento, mostrando que a dispensa de direitos solicitada é pára alguns objectos indispensáveis ao uso da Santa Casa, ou sejam relativos a ornamentos e outros misteres do culto divino, ou ao
consumo do hospital, do asylo dos expostos e casa
de alienados, ou a outro e qualquer fira concernente á mbsmá Santa Casa e suas dependências.
Posto que os termos em que está concebida a proposição limitem muito o vago do pedido, considerando a commissão que a representação vem desacompanhada de quaesquer esclarecimentos que
possam auxiliar ao senado no voto que tem de dar,
julga conveniente sobrestar-se no andamento desta

pretenção até que venham informações que possam
servir de base a uma decisão conveniente; assim ó de
PARECER
Que por intermédio do governo se mande ouvir a
presidência da provincia da Bahia a respeito da representação da Santa Casa da Misericórdia para
isenção de direitos de importação em seu favor.
Sala das conferências, em 29 de Agosto de 1870.
— Barão do Bom Retiro.—B. de Souza Franco. »
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
a

Entrou em 2 discussão e passou para a 3a a proposição fla camara dos Srs. deputados mencionada
tro parecer da mesa n. 312, sobre uma pensão 6oncedida a Francisco Alexandre Coimbra de Macedo,
com raclificação do verdadeiro nome.
recenseamento.
Seguiu-se em 3a discussão e foi approvada para
ser dirigida á sancção imperial a proposição da
mesma camara sobre o recensoaraonto da população do Império.
orçamento do império.
Achando-se na sala iramediata o Sr. ministro do
Império, foram sorteados para a depulação que o
devia receber os Srs. F. Octaviano, Paranaguá e
barão o Bom Retiro, e sendo introduzido no salão
com as formalidades do estylo tomou assento á direita
do Sr. presidente.
Continuou a 2a discussão do projecto de lei do
orçamento no art. 2.°
O Sr. Cansansâo de Sinimbú i
— Sr. presidente, sei que o uobre Sr ministro do
Império ' Stá desejoso de voltar á casa do parlamento
a que pertence, e não serei quem ponha embaraços
aos desejos do nobre ministro. V. Ex. sabe, Sr. presidente, que eu muito raras vezes oecupo a attençào
do senado, e sempre que o faço, é '"e uma maneira
tão laconic • que não lhe tomo õ tempo. Pouco tenho
ainda a dizer desta vez, e ter-me-hia mesmo dispensado de íallar no orçamento que se discuto, aguardando para a discussão dos orçamentos seguintes, as
poucas observações que tenho de fazer ao senado, se
não tivesse de alguma, maneira sido impressionado
peiss palavras cora que o nobre ministro do Império
Analisou a resposta que julgou dever dar ao illustre
representante ela provincia da Bahia, que foi presidente do ultimo conselho do ministros.
Permitta-me S. Ex. que lhe diga que desta vez
parece-me que não procedeu com o seu usual
cava'heirismo. S. Ex. respondeu ao illustre senador
pela Bahia quando já lhe não era dado tomar a
palavra na discussão deste orçamento; entendo pois
que não procedeu como aliás costuma proceder nos
debates; devia guardar o ajuste do contas que
podesse ler com o digno representante da provincia
da Bahia, para occasião em que aquelle nobre senalor lhe podesse dar a devida resposta.
Eu, Sr. presidente, que desejo que as boas praticas sejam sempre seguidas no senado, porque entendo quo só pelo trato delicado das discussões, é que
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esta casa poderá alcançar o gráo de respeito e consideração a que tem direito, como uma das mais altas
corporações do Estado, confesso que fiquei de alguma maneira sorprendido com as palavras a que faço
allusão.
O Sr. ministro do Império : — Não se sorprendeu
V. Ex. com as que me dirigiu o nobre senador?
O Sr. Cansansão de Sinimbu':—Eu esperava isto
já de V. Ex., e responderei. O nobre ministro poderá dizer que as palavras que disse em resposta
eram em justa represália das que o.nobre senador
lhe havia dito, tratando, talvez com alguma severidade, de analysar os projectos do nobre ministro.
O Sr. ministro do Império;—Elle disse' que nenhum ministério se tinha abaixado tanto.
O Sn. Cansansão de Sinimbu':—Mas o nobre ministro deve considerar a disparidade das condições. Senhores, é permittido que á opposição se
deve relevar algum calor, algum ardor; mas a
maioria esta sempre obrigada a não aparti-r-se das
regras da benevolência, e estas regras, Sr. presidente, devem ainda cora mais razão ser observadas, quando aquelle quo nesta casa representa a
maioria, não somente se acha aqui em virtude de
um titulo de representmte da nação, m?s também
como ministro da Coroa.
Vejamos, porém, Sr. presidente, quaes foram rs
accusaçõesou increpações que em represália o nobre
ministro dirigiu ao illustre representante pela província da Bahia, meu honrado collega na opposição.
S Ex. creio que foi mal informado; não bebeu em
fonte imparcial a relação dos factos que citou. S. Ex.
disse que o nobre senador, quando piesidente do
conselho havia aceitado uma resnosta á (alia do throno, em 1867, na qual se envolvia uma accusaçâo ao
ministério. Senhores, está na lembrança do senado
como o facto se passou ontão. Houve com e fiei to
nessa sessão uma resposta á falia do ihrono, na qual
havia ura período que parecia ambíguo, um período
de sentido duplo, e quo podia ser encarado segundo
a lente do cada qual que quizesse lel-o. Era uma
pedra falsa engastada em ura ramalhete, mas cujo
segredo só o tinha o ourives que o fabricara. Mas,
quando no correr da discussão se reyeilou que havia ura pensamento de censura envolto nessas pala
vras, o nobre ex-nresidmte do conselho poz a questão nos seus devidos termos, o pediu á commissão
que formulasse clara o manifestamente o seu pensamento de opposição. Eoi isto, Sr. presidente, o que
não se fez.
O Sr. Zacabias: — Apoiado.
O, Sn. Cansansão de Sinimbu': —A commissão
julgou não dever apresentar emenda alguma, continuou a conservar o período am figuo da resposta,
e o nobre ex-presidente do conselho que não enxergara na resposta uma censura, aceitou essa resposta
como qualquer outro aceitaria.
Na sessão do 1868 quiz repetir-se o mesmo incidente.
O Sr. Zacarias : — Apoiado.
O Sr. Cansansão de Sinimbu':—Então o nobre exprcsidente do conselho formulou a questão em termos mais positivos, o disse: « Se quereis censurar o
ministério, sedo franco, apresentae a vossa emenda
com toda a clareza;» mas versado, como é, nos
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princípios de direito constitucional, versado nas praticas do systema representativo, no logar em que
elle é mais puro, fallo do systema inglez, o nobre
senador demonstrou os inconvenientes que poderia
lu ver para o senado se, fazendo uma política militante e activa, quizesse impor questões de'gabinete.
Lembro-me, Sr. presidente, que nessa occasião, e
por motivo dessa discussão, o nobre Sr. visconde de
ítaborahy...
0 Sr. Zacarias: — Apoiado.
0 Sr. Cansansão de Sinimbu':—...representou
nesta casa o papel que muitas vezes o duque de
Welington havia representado na caraara dos lords,
durante as crises das reformas porque passou aquelia
corporação.
Cumaau^oridade de seu nome ede sua gloria,muitas vezes aquelle nobre par fez comprehender a seus
amigos que a censura da caraara dos lords não se devia
deslisardosverdadeiros principiosdo systema representativo; d ivia guardar toda a prudência e moderação
no manejo dos negócios publico,s, não só porque
assim convinha aos interesses do Estado, mas, mesmo
para não a-riscar sua posição; e a palavra do duque
de Welington foi sempre ouvida. Ora, apraz-me confessar que o nobre Sr. visconde de Jtaborahy conseguiu 11'essa oc< asiãoome.emo triumpho. (Apoiados.)
Curao orgào da opposição, então, o nobre senador
por Goyaz, que me fica em frente, apresentou uma
emenda de opposição franca. Essa emenda tinha merecido a aeeitação e assignatuió de muitos membros
do partido conservador em maioria; mas depois das
nobres palavras do Sr. visconde de ítaborahy, muitos desses membros retiraram suas assignaturss...
O Sa. SiLvÉiuA da Motta;—Apoiado.
O Sr. Cansansão de Sinimbu' : — ... e essa
emenda foi retirada, não teve votação. Como, pois,
se pode accusar ao nobre senador pela Bahia de que
se havia humilhado perante a votação de seus adversários ?
Senhores, não devemos negar justiça aos nossos
adversários. Se o nobre senador pela Bahia pôde
ser accusado de alguma coesa, não é, cert mente,
nem de avassalar-se aos seus adversários, nem de
deixar-se arrastar pela vontade de seus amigos. Se
o nobre senador pôde soíTrer alguma accusaçâo, não
é d i parte de seus adversários; mas dos membros do
partido a quem o nobre senador está prestando tão
relevantes serviços. Elles é que podem diz r-lhe:
« Quando no poder, vós não vindes, é verdade, occult r-vos em nossa retaguarda, mas, avançaes de
mais para a' frente; desprendei vos de nosso accordo
isolaes-vos de nós.» (Apniadus. Muito bem.)
Sr. presidente, para aggnvar mais a accusaçâo
que dirigiu ao illustre senador pela Bahia, o nobre
mini-tro do Império procurou amesquinhar sua admimslração, dizendo : « E o que fizestes? Eu ao menos tenho apresentado projectos...
O Sr. Zacarias:—Da suacaboça.
O Sr. Cans ansão de Sinimbu' : —... que lá estão
pendentes da camara dos Srs. deputados, mas vôs,
Srs. da opposição, e que me accusaes, o que fizestes
no dominio do*vosso partido? » Ora, Sr. presidente,
eu que desejo ser justo, entendo que esta accusaçâo
pôde ter algum fundamento. Que eu accuse o meu
nobre amigo de não ter realisado, no tempo do seu
ministério, o programma do partido liberal a que
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pertencemos, comprehende-se; mas o nobre ministro não tem. esse direito. E, senhores, esta questão
já o nobre senador a tem explicado aqui muitas
vezes. Que disparidade não ha entre a posição em
que eüe se achou e aquella em que se acha o actual
ministério!
S. Ex. entrou para o ministério em Janeiro de
1864, o teve logo de lutar com difficuldades que eu
mesmo havia legado. A primeira, Sr. presidente,
foram os celebres decretos de 30 de Dezembro
de 1863...
O Sr. Zacarias: — Esse cavallo de batalha dos
amigos do^nobre ministro.
O Sr. Cansansão de Sinihbu' : —... pelos quaes,
Sr. presidente, estive ameaçado de ir daqui para a
casa de correoção (note-se que eu teria ido sem proferir uma palavra de murmúrio, se meus juizes assim
o tivessem ordenado). O ministro que então me succedeu na pasta da justiça achou logo essa difflculdade e tevo de lutar eôm ella por algum tempo, e
ainda na luta provocada por esses decretos sobrevieram os acontecimentos do Rio da Prata a que
elle teve de dar acurada attenção.
Depois, senhores, ainda lhe serviu de estorvo outro legado meu. Senhores, gosto de confessar os actos que pratico, porque desejo ser julgado pelo paiz
com toda a franqueza. Quero fallar do acto que concedeu garantia de juros á estrada do ferro de Pernambuco, ainda que não foi acto só meu, mas de
todo o ministério a que pertenci, e que era quasi
um compromisso tomado por ministérios anteriores.
(Apoiados.)
O Su. Zacarias:—Foi o Sr. Manoel Felizardo.
O Sr. Cansansão de Sixijibu' :—Dahi, Sr. presidente, provieram as dissidências do partido liberal,
dissidências com que teve de lutar o nobre senador,
e que naturalmente deviam impedir a marcha da sua
administração. Seguiu se logo a sua retirada.
No segundo período da administração do nobre
senador, oh! o senado t ra presente "qual foi essa
época: os partidos estavam desmantelado-,, a guerra
tinha clmgido ao seu maior auge, toda a attenção do
governo era então pouca para a magna questão em
que ectava interessada a honra nacional.(Apotadns.)
C- rao, pois, um ministro qu ■ lutava com essas
difficuldades, que lutava com seus próprios amigos
na camara dos deputados, e não tinha maioria no
senado, pode merecer exprobração por não ter levado a factos projectos taes quaes o nobre ministro
do Império tem apresent ado na actualidade?
O Sr. Zacarias:—Deus me livre de apresentar
taes quaes.
O Sr F. OcxAViANO;—Esta aprdVeitando os projectos que nós lhe deixamos.
O Sr. Cansamsão de Sinimbü':—O nobre ministro
para amesquinhar a situação dos seus adversários o
elevar a sua própria, parece me que quer dar demasiado valor aos seus projectos.
O Sr. Zacarias : — Dizendo que são de sua cabeça. .. foi bom que declarase.
O Sr. Caxsavsão de Simmbc':—Senhores,
quaes são esses projectos? Oá de que tenho conhecimento são o da refórmi judiciaria; mas este é
ainda ura filho orphão do fallecilo ministério de 30
de Maio {apoiados); e este infeliz desprotegido está

agora sendo mergulhado em ura mar de emendas sem
que o salve mão protectora. {Apoiados.)
O projecto da reforma eleitoral, a maior aspiração
do partido liberal não é uma novidade. {Apoiados),
O nobre ministro, mesmo com seu nome, sanccionou
essas idéas quando fazia parte do parlamento, que
funccionou na sessão liassada.
O Sr. Zacarias:—Não é delle a idéa.
O Sr. Cansansão de Sinihbu':—Logo, a idéa vem
trazida daquella para esta situação, sem que 'haja
nesta a menor novidade. {Apoiados).
A magna questão d i elemento servil, esta todos
sabem que foi nascida na situação passa da. {Apoia dos).
Quaes são, pois, os grandes projectos de que nos
falia o nobre ministro o dos quaes quer fazer seu
titulo de gloria?
O Sr. Paranaguá: O do recrutamento, talvez...
O Sr. Cansansão de Sinuibu' : — O projecto relativo á conscripção nasceu também na camara dos
deputados na situação passada. O que fica,portanto?
O projecto de instrucção publica...
O Sr. F. Octaviano: E o das municipalidades.
O Sr. Cansansão de Sinimdu': —V. Ex. crê, Sr.
ministro, nas municipalidades sem haver lei de eleições que as faça ?
Sr. presidente, o projeclo de reforma da instrucção
publica que contém a croação de uma universidade,
eu o considero somente como um docurnonio para
attestar nas eras vindouras uma coiisa,e éque o nobre
ministro não foi sensível a esse clamor da opinião
publica que pede a atteaçao do governo para esse
importante ramo de serviço. Nisto lhe faço plena
justiça. S. Ex. nointervallo°da sessão, applicou attenção séria a esse ramo do serviço, e eu o felicito. Mas
entende o nobre ministro qae°faz com essa -croação
um grande benficio á instrucção publica?
Eu não quero discutir agora este projecto; espero
em Deus que se o nobre ministro continuar a dar lhe
a sua protecção, mais efiicazmente do que o tem
feito até hoje, elle chegará a esta casa, e então terei
occasião de discutil-o; mas systpmaticmente direi
sempre algema cousa. O nobro minisfro com a creação do uma universidade o que faz ? Só teremos uma
croação, um curso de theologia, porque nos outros
ramos da seieneia o nobre ministro não faz senão
reunil-os, e mesmo nesta reunião ha um grande inconveniente. O nobre ministro tom por fo-ça de
deslocar uma das nossas faculdades de direito ;
mas, senhores, depois de se ter estabelecido um
systema planetário ainda que imperfeito seja,não se
pode apagar um dos planetas sem causar uma certa
perturbação sem deixar uma sombra, sem produzir
ura vácuo no ensino nacional.
Se ao menos o nobre ministro, determinando a
mudança de qualquer de nossas faculdades de direito
para aqui, tivesse iniciado a idéa defazel-a substituir
por outro foco de luz, por outro ramo de ensino mais
conforme ás necessidades da sociedade, poder-se-hia
desculpar. Mas não; o nobre ministro quer apenas
mudar para esta Corte uma das faculdades de direito, e crèa uma faculdade de theologia: eis em que
consiste o plano de sua grt.nde reforma.
Ora, pergunto ao nobre ministro se S. Ex. está
convencido, como estou, de que nessa primeira época
da viJa é preciso abrir as expansões da mocidade ã
contemplação das bellas e variadas scenas da natu-
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reza, habitual-a á vida modesta do campo, á inspiração de sontimentos nobres, ao afastamento, e á
ignorância mesmo, se é possível, dos vicios que de
ordinário acompanliam asagglomeiv.ções das grandes
populações; se o nobre ministro julga, como eubrabera juígo, quo convém pôr o internato de Pedro II
fora da esphera da Côrte om logar mais remoto,
onde os moços gozando das vantagens de melhor
clima possam ao mesmo tempo estar fora do conta- ■
gio dos vicios inherentes a uma capital tão populosa, pergunto eu: achará S. Ex. que seja logar mais
apropriado para uma faculdade de tfieologia a capital do Império? Pois os meninos carecem ser afas^
tados do espectaculu repugnante dos crimes, e os
aspirantes ao clero que convém ser educados no recolhimento que devora .ser habituados ás regras
severas do sacerdacio, que devem passar os primeiros annos jonge do theatro das grandes paixões, é
que devem vir para o centro da capital? Parece-me
que nisto o nobro ministro não pensou maduramente.
Sr. presidente, S. Ex. encara a questão do ensino
publico debaixo de. um ponto de vista que não é o
mais racional, permitia que lhe diga: o nobre ministro pareço que attende somente aos interesses da
administração, e não quer senão formar pessoas aptas
para os serviços da administração, isto é, senhores,
augmentar o viveiro dos pretendentes aos empregos
públicos esta chaga social quo tanto concorre já para
aviltar o caracter nacional, e deprime os bons sen •
timentos, matando as aspirações á independência
individual. Eudesejára que o nobredninistro levasse
suas vistas para ponto diverso, que estudasse as-tendências da sociedade, e suas necessidades, visse
quaes são aquellas que podem ser satisfeitas por
meio do ensino proílssional.
Sr. presidente, 6 hojo reconhecido que o desonvolvimonto da industria nostos últimos annos, quer
seja na Inglaterra, quer na França, data especia!mente do desenvolvimento que le'm tido o esiudo
das "sciencias naturaes.
O Sr. Jobim:—-Apoiado.
O Sr. Cansansão de Sinimbd' : —Os estudos da
phisica, e sobretudo da chimica, tem aberto vasto
campo para as pretenções de indivíduos, independentes da acção do governo.
O Sr. Jobim E' o quo está inteiramente atrasado entre nós.
O Sr. Cansaxsão de Sinimbu':—Ora, eu desejara
quo o nobre ministro, era logar de crear uma faculdade ou viveiro do pretendentes para a administração, levasse ospecialmento as suas vistas para esse
ponto. Sr presidente, a difficuldado maior que tem
um pae na sociedade brasileira é a collocação de
seus filhos; mas os logares da administração já tem
gente de mais. E fora desses rumos para onde ha de
ir a mocidado brasileira? Qual é o estado profissional onde possa fazer carreira que lhe seja ulil e
independente? Nenhuma absolutamente.
O nobre ministro, hontem, querendo fazer ura
elogio, aliás merecido, á nossa mocidade, quo mostra
bons desejos do aprender, revolou-nos aqui um faclo
que'ó ao inosmo tempo uma accusação para o goveano. O nobre ministro disse; « Alguns moços da
escola do medicina, desejosos de applicar-se ao estudo, mandaram comprar á sua custa objoctos para
o laboratório da faculdade. » Senhores, isto o que
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demonstra ? Demonstra que não temos laboratório,
demonstra que a faculdade não tem os instrumentos
necessários para o ensino de seus alumnos.
O Sr. ministro do Império.—Peço fundos para
isso.
O Sr. Cansansão de Sinimbu'—S. Ex. diz que
pede fundos para isso; eu llfos concederei com toda
a facilidade quando chagar a opprrtnnidade, mas
acredito que não é i faculdade de medicina somente
que precisa de objectos para o seu laboratório; elles
ainda são mais necessários para a escola central,
ramo de se; viço que não deve por mais tempo estar
separado dõ ministério do Império {apoiados); o
meu nobre amigo senador pelo Ceará, que hojo nãrr
está presente, já o demonstrou em uma das sessões
passadas.
Não se pode conceber como os estudos quo teem
por fim a engenharia civil, continuam a estar na dependência do ministério da guerra. Isto é um contrasenso. (Apoiados).
Eu, pois, Sr. presidente, desejara que o nobre ministro do Império antes de ponsar no estabelecimento
de uma universidade trate de melhor dotar as faculdades existentes, dando maior desenvolvimento aos
ramos quo interessam ás sciencias naturaes. Quanto
estão ellas ainda longe de satisfazer as aspirações
do publico? E isto nao obstante, e no manifesto estado de imperfeição em que se acham, já se quer
crear uma universidade!
O nobre ministio hontem tratando da creação dos
lyceus pelas provinci fs fez-nos aqui uma allusâo, que
eu entendo (pie o do nosso dever, protestar contra
ella. O nobre ministro citou-nos a autoridade de Ernesto Renan, edisso logo: «Que não deve ser suspeito aos uobres senadores. » Eu não sei qual ó applica çã i das palavras do nobre ministro; não creio que o
partido liberal tenha jamais renegado de ruas crenças religiosas, nem que tenha duvidado algum dia
da santidade de Cliristo.
Se hão ó por motivos de doutrinas religiosas, em
que outro ponto poderá haver applicacãc ?
Será ora relação, ao methodo.... declaro a V. Ex.
que Ernesto Renan pertence mais á escola conser
vadora do que á liberal.
O Sr.
Octaviano ; — Foi combatido por todos
os liberaes.
O Sr. Cansansão de Sinimbu': — O que elle deseja é concentrar os estudos para pul-cs debaixo da
dependência do Estado, e nós queremos que os estudos fiquem á disposição dos particulares, a arbítrio das províncias. ,
Ernesto Renan querendo chamar os lyceus á dependéncia do Estado não pôde servir para o caso
que figurou o nobre senador pela Bahia, porque o
nobre ministro sabe perfeitamente que nossa administração não é idêntica á da França; alti os departamentos não tem a independência que tem as nossas
províncias. Dizendo-se que nossas províncias podem
crear seus lyceus, não se quer dizer que o Estado não
tenha certa inger ncia no ensino; ao conirario, as
províncias fazem parte do Estado, sãpfracções delle,
logo ainda mesmo não se concedendo ao governo o
direito de fiscalisar esses lyceus, e continuando elles
sob -a protecçâo das assembléas provinciaes, não se
segue qno estejam fora da acção do Estado.
Não me alongarei mais sobre, este projecto do nobre ministro. Paliarei da reforma eleitoral: não
i
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quero analysar o projecto de S. Ex., pois que não
se acha penlenle de deliberação desta casa, mas
quero somente fazor uma pergunta ao nobre ministro; tem S. Ex. esperança de que em certo período
de tempo possamas obter uma reforma no systema
eleitoral?
Sr. presidente, eu vejo quasi o termo dos nossos
trabalhos, tenho naturalmente de Itar ao logar de
minha .habitação, e é natnral a curiosidade dos meus
conterr meos ém perguntar-me: « O que ha de novo?
Está porventura melhorada a nossa condição? Continuaremos a estar proscriptos, continuaremos despojados do direito devoto, entregando nosso destino
somente á curatella da administração, ou podemos
esperar no futuro alguma cousa ? » Eu desejava que
o nobre ministro me dissesse alguma-cousa com que
eu podesse trahquil. isar o espirito daquelle povo.
Senhores, eu devia fazer uma queixa ao governo,
e faço-a sempre.
Parecia-me, Sr. presidente, que depois das provas
de civismo que deu a nossa população indo vingar
a honra nacional em terras estrangeiras, depois da
prudência e moderação, com que ella se portou,
resignando-se a\.s rigores das medidas violentas, que
tornaram-seindispensaveis, umas vezes por amor da
guerra, outras p r amor da contenda eleitoral, p,recia-me que agora que está terminada a guerra
cora a mais completa vietnria, e o g. verno no goso
da sua conquista, alguma cousa também se devia
fazer em favor dessa população. Mas o que é que se
pretende fazer em favor delia? Emquanto aos projecks já expuz minha opinião, e a reforma eleitoral nós não a teremos seguramente porque a sessão
está a. encerrar-se, e nem mesmo ella está sendo
discutida na cam ra dos deputados; será apenas um
documento dos bons desejos do nobre ministro, e
nada mais.
O nobre ministro, Sr. presidente, foi severo, permitia que lhe diga, e também injusto com o
partido liberal quando, referindo-se ás ultimas lutas
eleitoraes, ou á ult.ma eleição, porque luta não
houve, disse que o partido não se apresentou por
fraqueza. S. Ex. lançou-nos esta exprobração. Senhores, é penoso quinem mesmo os actos que são
praticados sob a inspiiação de sentimentos nobres,
e ganerosos, possam ser devidamente apreciados
pelos adversários.
Sr. presidente, ha .este paiz quem duvide que se
o partido liberal, á vista das provas que já tinha lido
na eleição municipal, quizesse disputar a eleição de
eleitores para deputados, des-a luta podiam resultar
sérios e muito sérios embaraços? Nãoatteude. onabre
ministro que nesta colhsão fuuitos inüividuos preferiram talvez a escravidão interna á deshonra externa,
e que foi sómente como sacrifício feito a esta consideração que se submetteram resignados ás torturas delia ? Como, pqis, o governo nem a i menos
reconhece que nessa abstenção do partido liberal
houve ura sentimento generoso que o inspirou?
Como ó que o nobre ministro conderana o partido liberal, e diz que elle procedeu assim por
fraqueza? Pois bem, senhores; foi por fraqueza que
o partido liberal não disputou a ultima eleição; mas
pergunto ao nobre ministro: á vista desta sua exprobração, á vista da má interpretação que deu a esse
acto" de abstenção, pôde esperar S. Ex. a renovação
de um novo proceder semelhante? Não receia o nobre
ministro que nos tempos que se aproximam, em que
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por força da nossa constituição se tem de fazer uma
nova eleição esse partido injuriado pela exprobração
do nobre ministro, queira disputar as urnas com"os
recursos que lhe são permittidos? E não receia o
nobre ministro os successos que d'ahi poderão resultar?
Confesso ingenuamente que se eu estivesse na
posição de governo depois das palavras com que o
nobre ministro condemnoun actual systema eleitoral
na camara dos deputados não teria descançado nem
um dia, nem um momento emquanto não visse passar
no parlamento uma reforma desse systema. Sim, .Sr.
presidente, porque se o nobre ministro não conseguir
uma relórma, que possa offereçer garantia ao partido proscripto, arrisca-se a que no dia da luta, esse
partido haja de querer apresentar-se ao nobro ministro para que S. Ex. lhe conte o numero já quo
ate parece por em duvida a sua própria existência ?
(Apuiados.)
Sr. presidente tonarei de novo em um ponto do
qual o nobre ministro occupou-se. Quero fallar da
abstenção do governo em relação á magna questão
que interessa a todas as classes da sociedade brasi1 ira ; a do elemento servil. Senhores, é admissível
que quando os espíritos se acham tomados do aprehonsão por virtude de uma medida que interessa a
to ias as classes da sociedade, o governo brasileiro,
sem vontade própria, se mostre como o piloto inorte
que deixa o barco ir d la merci des vents et des
flols ? Entendo que a missão do poder executivo em
nosso systema é mais elevada. Eu não quero dizer
que o poder executivo prarticipe sempre do todas as
opiniões que existem na camara dos deputados; mas
o que não posso adraittir ó que os membros do poder executivo, ou o governo seja indifferentc ás
opiniões que se manifestem naquella camara. O gabinetedeveter uma opinião negativa, ouafflrmativa:
se a opinião é affirraativa, é do seu dever encaminhal-a; se a opinião é negativa, então, Sr. presidente, dá-se o conflicto entre a camara dos deputados, que representa os interesses nacionaes, e a
opinião do ministério, conflicto que por amor da
ordem publica e no interesse do systema que nos
rege, convém resolver sob pena de caminhar-se para
a anaréhia. Onde, em que paiz, jamais se viu, quando
se trata de uma questão lão importante, fazer política a parte desses poderes, para os quaosa harmonia
é condição essencial de vida?
Senhores, julgam fazer um serviço aquelles que
se arreceiam dos eífeitos da emancipação servil deixando a questão sem solução? O nobro ministro tem
já altendido bem á condição em que fica a classe
agrícola que depende especialmente do trabalho
escravo ?
„
Eu entendo, Sr. presidente, quoa peiorde todas as
soluções, desde que a questão circula em todo o Império e preoccupa o espirito da nação inteira, é não
haver nenhuma solução Todos os valores que dependem desse elemento estão por assim dizer depreciados, amesquinhados. V. Ex. sabe, Sr. presidente,
que o movimento de braços traz sempre uma grande
vantagem para o desenvólviménto das industrias; o
instrumento de trabalho que se acha depositado em
mãos inertes on sob a direcção de uma cabeça que
o não sabe dirigir, passando pela força das causas
para as mãos de outro que tenha mais actividade, á
melhor direcção, dá sem duvida em conseqüência
de seu novo emprego maior somraa de produetos e
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augraenta a riqueza do paiz. Mas, Sr. presidente, poderá haver um movimento desses, emquanto a lavoura não souber qual o seu destino, qual a sua
sorte no futuro? Como, pois, o nobre ministro nos
diz que o governo está disposto a deixar esta questão
correr á revelia, á vontade dos particulares? E
chama-se a isto governar, senhores?
Creio Sr. presidente, que tenho dito em geral,
como prometti, minha opinião acerca dos projectos
apresentados pelo nobre ministro. Agora perguntarei a S. Ex. se mesmo sem ter podido converter
em lei suas reformas, apenas apresentadas, não seria
possível suavisar o estado da população, ainda compromottida pelas lutas recentes ? Parece-me que não
, seria trabalho infrúctifero dar d governo um dia de
descanço ao povo brasileiro. Só assim seria verdadeiraraonte applaudida a vicfom com que a Providencia coroou o heroísmo de nossos guerreiros.
O nobre ministro da guerra poderia, por exemplo,
aproveitando-se das aptidões adquiridas pelos voluntários no serviço dessa longa campanha, mandar
proceder a um engajamento para o exercito, ficando
no entretanto dispensado o recrutamento, esse flagello da nossa população. Ao menos o paiz teria um
dia 4o respiro.. Nossos corpos de linha que voltam
do theatro da guerra podiam fazer o serviço da guarníção que ainda é leito pela soffredora guarda nacional, já fatigada por cinco annos de serviço continuo. Assim, -ir. presidente, suspendendo-se o recrutamento e dispensando-so o serviço da guarda
nacional, já o povo teria algum momento do repouso e tranquillidade, Seria esta, senhores, a
missão de um governo que quizesse attender para o
estado 'real do paiz, e não se contentasse sóraenle
cora adornos que erabellezam a cupula' social.
{A noiados. j
Sr. presidente, o nobre ministro do Império podia
interpor seus bons auspícios perante o seu colloga
o nobre ministro da justiça, para que recommende a
seps delegados que attendam também para a escolha das autoridades^uballernas encarregdas da policia, e ex rçara certa vigilância sobre o modo por
que se faz a administração da justiça. Estas palavras
do governo não poderia deixar de influir benefic mente no systema da administração. Alas, pergunto
eu: tom o governo pensado algurna voz a este respeito? ^óde mesmo o nobre ministro dar alguma
\ esperança de que o fará no futuro? Senhores, de
claro que tenho quasi motivos para crer que o governo ainda quando inspirado por bons sentimentos,
como aliás mo apraz attribuir-lhe, qnize se fazer
alguma cousa neste sentido, nada poderia conseguir.
Nada podia fazer o governo, Sr. presidente, por■ que para realisar esse melhoramento seria de mister
o concurso de seus delegados, e nós sabemos o que
é hoje a administração provincial. Q partido conservador so acha montado em um só sentido (este ponto
não ofierece a menor duvida), quer soja na camara
dos deputados, quer seja nas assembléas provinciaes,
quer seja nas camaras municipaes; logo, os peiseguidos não teem um orgão por onde façam subir suas
queixas, e mostrar quanto soffrem, porque mesmo
relativamente á imprensa, os presidentes de provin
cia procedem como vou dizer ao nobre ministro.
Chamam parp seus gabinetos, a titulo de oílciaes de
gabinete, um pessoal do sua confiança, afim de lhes
preparar a opinião; assallariam a imprensa de mais
circulação na província, pagando-lhes generosamente
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a mesquinha publicação dos actos officiaes; por este
modo estabelecem o monopolio dessa mesma opinião;
mas ainda não é tudo, ainda é preciso ganhar uma
outra opinião aqui na Côrte, e então o oíHcial de gabinete ó o correspondente activo do Jornal do Commercio, em cujas paginas, sempre abertas a essas
correspondências, pode descrever os factos da província a seu talante e segundo as côres de seu partido. Quasi sempre,é por essas correspondências que
se conhecem os actos e as intenções confessaveis
desses adm nistradores.
O Sn. Cunha Figueiredo:—E' de um e outro
lado.
O Sr. Cansansão de Sinimbu' : — Os do outro lado
pagam, e nem todos podem pagar, e basta uma só
palavra para os tirar da liça: são smpHlos; e exageraçào; eslao apaixonados. Alas a opinião é formada
pelas correspondências dos ofliciaes de gabinete, e é
nellas que muit ,s vozes se forma a opinião do governo. Neste caso o que se pode esperar de melhoramento? Como é que o governo, ainda mesmo querendo f :zer o bem, pôde fazel-o se elle ignora os
males ?
Senhores, eu expriraindo-me assim não quero fazer injustiça a nobres e distinetos caracteres que se
a liam encarreg; dos da publica administração em
algum .s províncias.
Seria sobre maneira injusto se nesta descripção
que faço quizesse contemplar a todos, e não tivesse
o prazer de dizer que ha com eííeito raras, mas honrosas excepções; mas em geral e particularmente
nas provin ias pequenas, ás quaes pouca impoitancia se dá, esse é o facto e vou apresentar uma .prova
ao nobre ministro. Eu espero provar a S. Ex. que
um acto seu, i'oi talvez contra sua intenção, praticado de um modo que não quero, que não desejo
mesmo qualificar.
Sr. presidente, o'senadoha de estar naturalmente
fatigado de ouvir-me fallar, sobre os negocies de uma
pequena localidade. E' uma fraqueza minha, senhores ; mas eu amo o meu torrão natal, não posso
deixar de ad orar seus interesses, por mesquinhos
que pareçaih aos olhos desta augusta corporação,
(apoiados): e além disto tenho tanto conhecimento
dos factos que alli se praticam que posso fallar delles
cora toda a autoridade e com toda a convicção.
O nobre Sr. ministro do Império se lembrará sem
duvida que neste mesmo logar em que nos achamos,
em uma Ias sessões do anno passado tive de occupar-me do modo porque as eleições se tinham feito
na provinc a das Alagôas e especialmente na cidade
e freguezia de S. Aliguei dos Campos. O nobre ministro sabe da insistência com que eu, defendendo
os interesses daquella localidade, demonstrei que a
uníca eleição verdadeira, a única que se tinha feito,
era a do paVtido liberal, e que a outra tinha sido uma
invenção. Então, Sr. presidente, ambas as eleições
p..rochiaes foram annulladas. S. Ex. não deu preferencia a nenhuma dellas, sujeitou o pleito a nova
prova, e novas eleições se fizeram naquella localidade, não me achando eu presente; cheguei poucos
dias depois.
Senhores, o partido liberal de S. Miguel dos
Campos, que tinha consciência de sua força, não
exigiu do presidente da província senão um favor e
foi a presença do chefe de policia para testemunhar
como as coúsas se passariam naquella localidade.
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Creio qne n:sto houve uma prova da sinceridade
com que se desejava proceder. A presidência satisfez a essa requisição.
A presidência satisfez á esta requisição, mandando não somente o chefe de policia, como o numeroso
destacamento de 50 praças, com ordem de chamar
os destacamentos de outros municípios, quando fosse
assim preciso. Mas havia nisto ura manejo, hera o
conheciam os liberaes; tinha sido reprovada a eleição de eleitores pela camara dos Srs. deputados,'e
então a mesa que devia funccionar na nova eleição
tinha, com sua decisão arbitraria, de impor a lei aos
que h' viam de votar, recusando o mesmo direito aos.
seus.adversários. Apresidencia, satisfazendo aos desejos dos liberaes, mandando o chefe de policia, tinha certeza de que favor ecia seus alliados, porque,
desde que a áecisão da mesa era arbitraria, eda qual
não ha appellação alguma, é claro que o empenho da
autoridade devia consistirem fazer com quese tomasse
eífectiva essa decisão. Este foi o motivo porque tão
promptamente foi mandadoo chefe de policia e a força
que o acompanhou.
Mas o. veneno do liberalismo tinha invadido
mesmo o corpo eleitoral , apparentemente feito
pe os seus adversados. Na vespera da eleição,
quando o chefe de policia exigia do partido liberal
somente, como condição, a sua resignação aos petos
da mesa, verificoii-se que a mesa já não pertencia
ao partido conservador; sabido isto, o que fizeram
os agentes policiaes do governo? No dia seguinte em
logar de irem á igreja designada, á igreja matriz
onde se achava o proprio chefe de policia, far.m
para uma capella, logar separado, e alli fizeram a
sua falsa eleição. Efesta vez ao menos alli estiveram
reunidos durante o tempo era que. se demorou o
chefe de policia, o que não se dera nas eleições
anteriores, porque nem essa reunião houve, e
aindaSnenos no logar designaco na acta, como aqui
evidentemente provei.
Devo ser justo; vieram ainda estas eleições ao conhecimento do governo e o nobre ministro reconheceu como verdadeira a eleição do partido liberal.
Mas, Sr. presidente, o ponto sobre que desejo
chamar a attenção do nobre ministro é diverso.
do que acabo de dizer, comquanto se prenda
a isto. Quando demonstrei a falsidade de uma
dessas eleições, eu tive de occupar-me desta matéria; exhibi aqui um documento, pelo qual se
demonstrava que o delegado do policia e o subdelegado eram os autores dç uma eleição evidentemente falsa. Este documento consistia em
uma justificação, para a qual tinham sido notificados os propiios denunciados. Não «[«izerarn elles
comparecer perante o juiz para assistir á inquirição
de testemunhas; mas foram ellas inquiridas, e" o
juiz julgou por sentença em favor do pelicionario
declarando que a eleição feita pelo delegado e subdelegado era conhecidameníe falsa, além de outras
razões, por se dizerem feitas em uma capella, onde
effectivamente nunca tal leuniâo houve, como declararam as testemunhas e depois o sacerdote encarregado da freguezia.
Osa, provado isto, como consegui provar, o que
teria feito um governo que presasse os princípios?
Naturalmente teria declarado ao seu delegado na
província, ao presidente delia, qne demittisse essas
autoridades, porque eram incapazes de ser autoridades, pessoas que para extorquir direitos á seus

concidadãos ousavam affirmar em publico um fado
que não tinham praticado...
O Sn. F. Octaviano E que o governo reconheceu ser falso.
O Sn. Cansansão de Sinimbu'—... que o mesmo
governo reconheceu ser falso, porque não lhe deu
sua approvjção.
Mas longe disto, não somente essas autoridades
são ainda conservadas, como ainda (e é do que mais
me queixo) o actual delegado de policia acaba de
ser nomeado vice-presidente da provincial
Senhores, teremos nós hoje no mundo lous códigos de moral, nm para os acios públicos, e outro
para os que forem privados? O nobre ministro em
qualquer condição em que so considere, fora da condição offioial, poderia dar sua confiança, poderia
envestir de autoridade uma pessoa que íivesso sido
averbada de ter produzido uma acta falsa ?
O Sn. F. Octaviano ;— Não lhe apertaria a mão.
O Sn. Cansansão de Sinimbu' ; — Faço justiça ao
seu caracter, não lhe daria e. mão a apertar; entretanto S x., naturalmente por mal informado, nomeou vice-presidente da província ao delegado que
assim praficou.
Ainda mais: era {reciso vingança contra o parlido
vencedor, o^esta vingança foi permittida; o governo,
sem o pensar talvez, como que a preparou. Qu ndo
ainda eu mo achava na província, dizia-se que esse
mesmo indivíduo, hoje galardoado com honras de
vice-presidente, seria também nomeado commandante supon r da guarda nacional daquellaTocalidade, onde, apezar de já ser delegado do policia, fôra
vencido.
Sr. presidente, ainda mesmo que esse facto, a que
acabo de alludir, não tivesse sido provado, a circumstarcia de haver esse cidadão detíionstrado por
duas vezes repetidas que a sua qualidade de autoridade poli dal não lhe tinha valido pára merecer o
conceito de seus paroebianos, esta circumstancia
seria bastante por si só para arredal-o de qualquer
cargo da administração, Como, pois, se vae pôr em
suas mãos um novo" instrumento para vinganças?
Desejo que V. Ex. me mande trazer o relatório do
nobre ministro do Império. {Foisatisfeito.)
Sr. presidente, tinha lido no relatório do nobre
ministro do Império algumas palavras que me despertaram uma viva sympathia, porque tudo quanto
é mostrar sentimentos de benevolência para com as
classes desprotegidas da sociedade, não pôde deixar
do inspirar-me verdadeira sympathia. O nobre ministro tinha manifestado estes sentimentos nas seguintes palavras que vou ler:
«Nestes manejos para*deslocar direitos do uns, •
para tei a chapa do eleitorado (e é isto o que mais
me impressiona) sofTrera as classes menos illustradas, mais numerosas o desfavorecidas da fortuna,
que devem cm toda a parte merecer a solicitude dos
mais felizes na sociedade, e tem iodo o direito á
vigilante protecçao das leis e das autoridades. »
Digo que me,mereceram sympathia estas palavras
do nobre ministro, porque desejo muito que nos
homens investidos da governacao do Estado a cabeça nunca esteja muito longe do coração ; desejo que
as duas qualidades, razão e sensibilidade, se equilibrem, porque só do equilíbrio dellas é quo poderá
resultar a pratica da justiça e observnneia dos princípios da equidade.
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Ora, pensando eu assim, tinha-me animado de
consolação, quando lí as palavras do nobre ministro;
mas estão estas palavras do accordo com o actojá denunciado? Não receia o nobre ministro que naquella
infeliz localidade se verifiquem as a^prebensões que
manifestou em seu relator.o quando disse que {lendo)
«o interesse de partido determina a maxima parte
dos actos nas localidades,ou com relação a elle; é
quem dá a norma para a acção policial: quem detalha o serviço da guarda nacional; quem indica os
mais aptos'para o serviço do exeicito e armada e
tudo com a mira nas futuras eleições,ou na liquidação do credito o debito era que cada votante ficou
nas anteriores. ? » E, pergunto ao nobre ministro;
esta verdade se compadece com os actos do governo?
O nobre ministro vaover os effeitos desta tolerância,
ou antes deste incentivo para os crimes e abusos.
Ilepugna-me, Sr. presidente, entrar em tudo quanto é discussão pessoal. E' com grando repugnância
que me vejo forçado muitas vezesaenlrarnellas; mas
tenho um dever do representante da nação, que me
obriga a esto sacriílcio, o eu não sei ainda transigir
com meus deveres.
Deu se oseguinte facto eraumdos districtos da minha visinhança habitual. Era ura dia desteanno, ura
desvalido da fortuna, desses a que alludiu o nobre
ministro, estava tranquillo em sua tnslica habitação,
quando se viu sorprendido por uma escolta de policia, tendo á sua frente dous inspectores do quarteirão armados, do revohvers. O pretexto da diligencia
era ridicuio ; ora a imputarão de furto do algodão,
que em caso algum podia permittir a prisão. O homem, sorprendido com' a presença da escolta, fez
aquillo que indicava seu bom instineto ; procurou
evadir-so ; atirou-se por uma,porta e ao sahir recebeu ura tiro do rewolvi r o foi ferido; atravessou um
riacho que lho ficava em frente ; mas receiando
morrer desamparado no matto, pieferiu entregar-se
aos seus perseguidores. Com eíleito., voltou ferido
apresentou-se e foi conduzido preso para a cidade
do S. Miguel.
Alli foi pelo delegado de policia (vice-presidente
nomeado) interrogado sobre o facto; elle o oxpnz
cora toda a fidelidade; chamou cm seu apoio o testcmunlio da própria escolta que o levava, e esta
confessou que o facto se havia dado como o denunciava a victima. ■ Sorprendido o delegado de policia com o procedimento dos inspectores de quarteirão, permittiu a soltura do homem; mas a perraettiu com a condição de que não dissesse cousa alguma a outra pessoa; que saiiisse ás occultas da cidade para não ser visto, fazendo-lhe ver que tinha
perseguidores poderosos, e que dessa revelação poderia sobrovir-lhe maior mal.
O homem sahiu com elieito solto ; a causa do suppqsto crime era ridícula, como já disso. Mas melhor
aconselhado, era logar de resignar-se ao silencio,
como lhe havia imposto a primeira autoridade policial do termo, uilgou do seu direito apresentar-se
áo juiz municipal, pedindo-lhe qne mandasse fazer
cor pó de delicto, e dando sua queixa. O juiz municipal, que naturalmente não será reconduzido, porque é a nnica valvula que ainda tem os olVendidos
em casos semelhantes, .recebeu a queixa. Fez-se o
corpo de dolicto; instaurou-se o processo, c os agentes do crime foram pronunciados em tentativa de
morto. O facto ora tão escandaloso que, apezar de
pertencer o juiz de direito daquella comarca á par-
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cialidade do delegado, consta que consultado, (não
posso affirmal-o), declarou promptamente que não
daria recurso, porque a verdade estava evidentemente provada. Creio que o crime está ainda dependente do julgamento do jury; ignoro quai tenha sido
o resultado desse julgamento.
Mas pergunto eu, Sr. presidente: ó admissível que
um delegado do policia perante quem vac uma parte
oílendida expòr sua queixa contra seus aggressores,
sendo esses agentes dessa mesn a 'autoridade
a aconselhe a guardar silencio, ameaçando-a até de
maior perseguiçã', se revelasse o que soffreu? K'
isto justiça? E' isto policia, Sr. presidente ? Em que
paiz vivemos ?
Uofcrlrei ainda outro facto, do qual já fizeram men- '
çãoaté os jornaes desta Côrto. Em um engenho da minha vi inhança haviam pròcurado abrigo muitos
desvalidos do sertão, foragidos po'a secca de que foi
victima uma parte da província. Eram homens
casados, paes de familip; ahi viviam mansamente
quaw.o do renento foram cercados e presos cinco,
sendo uus doentes, manifestamente incapazes do serviço militar e outros casados e com filhos, todos reduzidos á maior pobreza; não obstante allegarem
todas as razões, foram conduzidos para uma prisão
d'ahi a quatro .egnas, e (o que ó mais) justamente
quando dentro da cidade lavrava com intensidade-a;
peste da bexiga, que assolou aquella população. Estes
miseráveis, cçoutados pcia fome, haviam procu ado
um abrigo na°proprieàiide de um homem philatilropico; mas em vez de abrigo achara m a prisão e a peste I
O digno proprietário do engenho, vendo qne o mal
feito áquelles desgraçados não era senão vingança
exercida contra elle mesmo, foi á capital da província, fez a exposição do facto ao presidente,' o qual 1
imraediatamente os mandou soltar, sem mesmo audiencia das autoridades policiacs; tanto reconheceu
que o acto era injusto.
lias, senhores, está feito tudo? Esses homens
foram com efléito soltos, voltaram; mas as autoridades policiaos continuam ainda; o que ó que se devo
esperar da continuação deste estado?
■
i
E quer ainrta o nobre ministro uma prova
das vinganças que alli se exercem? Eu vou Ufa dar.
Um dos raesarios que, adherindo ao partido liberal, fez parte da mesa na occasião das ultimas eleições, era também membro da junta de qualificação
no começo do ci rrente anno. Era mister exercer
uma vingança contra esse homem, e foi elle designado para o serviço da guarua nacional. Allegõu o
impedimento que'tinha como membro da junta ;
mas sabe V. Ex. qual foi o resultado ? Foi preso e
algemado, e, depois do ura curso de 24 léguas, remettido para a capital. Devo ser justo ; o presidente
da província, logo que soube do facto, inimediatamente reslituiu-o á liberdade, mandou-o vollar pára
seus trabalhos. Mus eu entendo que a justiça não
foi completa; porque não só ficaram impunes os
actos que denuncio, como continuam nos caigos
aquelles que os praticaram. O que se pode esperar
da continuação de tal estado ? Quem serião os verdadeiros e únicos responsáveis dos males que se nos
antolham, continuando isto assim? Posso ter esperança de ver posto tim termo a esta marcha desastrosa,quan lo nos actos do governo parece me enxergar um proposito do aggraval-a mais?
Infelizmente acontece em relação ao governo o
mesmo que nos acontece na esphera individual: o
5
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povo julga-nos mais pelo que parecemos, do que por
aquilío que na realidade somos. Assim é, Sr. presidente, que em outro acto do governo descubro ainda
motivos para minhas appiehensões.
Esforçamo-nos por quebrar as pêas da compressão pedindo a extincção da guarda nacional; o
governo as reforça cora novas creações. Assim é
que o munidpio de S. Miguel de Campos, que deve
ser consagrado á vingança de seus adversados, esteve por muito (empo sem ter um batalhão da guarda
nacional da reserva ; o commandante do batalhão
que alli existe é um conservador que sempre foi
conservado até hoje. mesmo durante as administrações passadas. Mas era preciso estender-se a
malha de modo que a rede podesse attingir aos próprios cidadãos que não são do serviço activo, e por
isso dizem que se acaba de crear uma secção da reserva para essa localidade, isto é, para qiíe não somente o commandante superior e o commandante
do batalhão continuem a ler acção directa sobre os
homens activos, mas ainda para que os da propiia
reserva, os inválidos não escapem ao furor da perseguição.
Digo, Sr. presidente, que, senão tivesse ainda fé
na moralidade dos homens que governam; seaãò
tivesse ainda confiança no jogo das nossas instituições, eu desejaria que nomeações como essas de
quê tenho fallado se repetissem, se fizessem não
somente para a minha província, m s para todo o
Império, porque então, dahi talvez podesse resultar
que todos os homens do partido liberal que ainda
tem uma fracção do autoridade (fracção honoriflca,
porque aão ha nenhum que a tenha activa ou era
exercício) viessem de pôr nas mão - do governo esses
fragmentos,e assim livres do toda responsabilidade,
se lançassem nas fileiras do povo afim de compartilhar com elle seus soffrimentos q suas desgraças^
Assim talvez se appioximaria o dia em que se houvesse de reivindicar nossas liberdades tão ignominiosamente conculcadas. (Muüobem.)
O Sr.ministro dolmperlo pronunciou um discurso que publicaremos no Appendice,
Ninguém mas pedindo a palavra, ficou encerrada
a discussão, e retirou-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que fôra recebido.
Votou-se sobre o art. 2o e seus paragraphos.
Foram approvadas as emendas e os paragraphos
que não tinham emendas.
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA.
Seguiu-se a discussão do art. 3° relativo ao ministério da justiça,
O Si*. aSíneín-lííS pronunciou*um discurso
que publicaremos no Appendice
O Sr-, barão de Murltiba {ministro da guerra):—O senado comprehende que não
dovo envolver-me era muitas das questões suscitadas
pelo honrado senador que acaba de sentar-se O que
me cumpre é dar resposta a algumas das perguntas
que S. Ex. me dirigiu e vou fazei-o com toda a brevidade possível.
Lendo um jornal do dia, o nobre Senador pero-untou se eu não tinha tomado alguma medida para
que se não creassem comarcas na província de
Minas. S. Ex. fallou em uma confusão de limites dos

diíferentes termos, em uma nova divisão judiciaria,
e accrescentou logo que tinha por um direito das
assemblé-is provinciaes fazerem a divisão judiciaria
como entenderem mais conveniente; que nisto não
tinha de intervir o governo geral; mas também o
nobre senador não deixou de dizer quealguma cousa
devia fazer o governo, talvez por meios indirectos,
por meio de reccmmendcções dirigidas ao presidente da província para quê as divisões judiciarias
fossem feitas de modo que não recatassem as divisões de comarcas sobre o thesouro publico.
Eu não lenho conhecimento do projecto a que
alludiu o honrado senador; ouvi sómente a leitura
que o nobre senador acaba de fazer no senado; não
recebi ainda do presidente da província informação
a semelhante respeito; mas por essa simples leitura
vejo que a confusão que arguiu o nobre senador ao
projecto da assembléa provincial não existe cora
effeito; qutf apenas houve rectiflcação de alguns
limites que não estavam bem traçalo"s e a restauração de uma ou duas comarcas "supprimidas pela
assembléa anterior a que está funccionando; não ha
portanto esse desvio que enxergou o nobre senador
pela Bahia no procedimento que teve a assembléa
pr .vincial de Minas,
O que se está fazendo agora tem se feito em
outras occcsiões, e o governo em todos os tempos
reconhecendo que não tinha o direito de intervir
directaraente naquillo que é das attribuições das
assembléas provinciaes, tem se limitado a recomendar a seus d-, legados nas províncias que empreguem sua influencia para que não se multipliquem as comarcas e venha pesar sobre o thesouro o
«nus dessa creaçãa. O que mais se-fez? Sõménte
chegou-se a não approvur desde logo a creação dessas comarcas no sentido de não provel-as immediatamente de juizes' de direito, não porém annullando,
como não podia annullar a creação feita pela assembléa provincial. O presidente da' província do Minas
tem essa recomraendação a respeito da creação de
comarcas, e creio que, senão achar justa a restauração da quelias a que se refere o projecto, nâodeixaráde
âpplicai suas vistas a este assumpto. lenho assim
respondido d primeira pergunta que me dirigiu o
nobre senador pela província da Bahia.
A seg mda pergunta versou sobre a resolução que.
se devera dar á consulta do conselho do estado sobre o contrato feito, com o Dr. Augusto Teixeira de
Freitas para organisação do codigo civil. Perguntou
o honrado senador porque não se resolveu esta consulta. Respondo-lhe com aquillo que disse o nobre
ministro da repartição era que estou interinamente
servindo, mas asseguro ao nobre senador que em
tempo competente alguma resolução se ha de tomar
defenetivamente sebre este objecto.
Uma terceira pergunta me dirigiu o nobre senador,
ou antes urna accusaçâo fez elle á policia da Côrte
em conseqüência do desagradável facto, que se deu
naquella repartição em dias do mez anterior. O nobre
senador fulminou com tofas as forças o reto praticado, e ao mesmo tempo irrogando-se em poder
apreciador do facto que está em tela judiciaria, condemnou immediatamente. a sentença dos juizes...
O Sr. Zacarias: — Quem fallou nisso?
O Sr. ministro da guerra :—... que tomaram
conhecimento desta questão.
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Digo que condemnou porqne o nobre senador
apresenlou o facto pela maaeíra porque lhe pareceu
dizendo que era ura escândalo; que a poliria tinha
procedido da maneira a mais inconveniente ; entretanto se houve occasião em que a policia procedesse
cora sovoridííde e rigor foi justamente nessa....
O Sr, Silveira ua Motta :— Não senhor.
O Sr. ministro da guerra: — ...porque, desde
que o chefe de policia teve noticia de que esse acto
tinha sido praticado na repartição, apresentou-se
immedialiiraeute nella, demittiu o indivíduo que era
alli empregado, fez prende!-o e sujeitou o facto ao
eonheciment) do poder judiciário. O corpo do delicto
foi feito som demora e remettido ao juiz competente.
O que mais podia fazer a policia? Ingerir-sc depois
nn julgamento do crime? Não o fez nnm o podia
fazer; desde que sujeitou o crime aos juizes competentes chamando a acção publica do promotor para
o mesmo crime.
Os juizes entenderam que esse facto não tinha
sido revestido das circumslancias que em principio
pareciam que tinham tido logar, e em conseqüência
julgaram o réo nao criminoso do delicto do que era
accusado. Esta decisão do delegado do policia foi
confirmada pelo juiz municipal, autoridade competente.
O Sr. Silveira da Motta; — Supplente.
O Sr. Zacarias: — Não fallei nhso.
O Sr. ministro d\ guerra;—O proprio promotor declarou que o réo não era criminoso.
O Sr. Zacarias: — Não disse isto, disse que era
particular o cnme.
O Sn. Silveira da Motta:—A sentença não o innocentou.
O Sr. ministro da guerra:—Hnjo a causa pen ie
do recurso, não posso sobfe ella pronunciar minha
opinião.
O Sr. Zacarias:—Nem eu dei.
O Sr. ministro da guerra.—Nem o nobre senador pode fazer.
O Sr. Zacarias:—Se não fiz...
O Sr. ministro da guerra: — Mesmo porque o
nobre senador não tom perfeito conhecimento do
processo de que se trata.
Urna quarta pergunta mo foi feita pelo honrado
senador a respeito da creação de um batalhão de
reserva na provincia dasAlagôaá; o tão prevenido
se acha o nobre senador contra os actos do governo
e talvez principalmente ontra os actos do ministro
interino da justiça, que atüibuiu logo isso a influencia das eleições "a que se vae proceder naquella província. Ora, a injustiça é tanto mais claraorosa
quanto o nobre senador devia pelo menos suspeitar que depois da deplorável morte do Sr.
senador Dantas não podia ainda ler vindo uma proposta para a creação de um batalhão de reserva,
porque o nobre senador sabe que isso tem certas
formalidades, que não se podem preencher com a
celeridade com que S. Ex. figurou que se tinha decidido a proposta E' com efleito exacta, Sr. presidente, a creação desse batalhão, mas a proposta
existia mmto antes do falleciraonto do Sr. senador
Dantas, não foi feita em conseqncncia da eleição,
fot resolvida ja ha algum tempo antes.
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Mas disse o honrado senador : « Porque razão
se quereis reformar a guarda nacional não esperaes que a reforma se faça para que depois se
proceda em conseqüência dá nova lei ? » Responderei que não havendo por dra esperança de que a
guarda nacional se reforme no sentido que parece
que quer o nobre senador, ou não posso deixar de
dar execução á lei que rege por óra a matéria ; não
posso em ohjccto do serviço publico, só porque uma
reforma se tem projecta°do, deixar de cumprir o
dever de executor das leis.
Sr. presidente, não acompanharei o nobre senador no descnvolviment: que deu á questão do
elemento servil. Já o meu collega do Império alguma cou:;a disse a semelhante respeito. O discurso
do nobre presidente do conselho na camara dos deputados é muito positivo-ácerc do pensamento do
governo. O nobre senador pela Bahia entende que
o governo vae á reboque, é criado (ou não sei que)
da camara dos deputados; mas S. Ex, ha de ver que'
o pensamento do governo foi expressado pela boca
do Sr. presidente do conselho muito claramente.
Para solução deste problema o governo prefere as
medidas indirectas a quaesquer outras. O pensamento do governo, pois, está expressado por uma
maneira que não pode deixar duvida, Quaes serão
essas oodidas? Quereria o nobre senador que iramedi lamente eu declarasse? Em tempo competente o faremos.
O Sr. Silveira da Motta:— E' sempre isso: em
tempo competente.
O Sr. ministro da guerra: — Ainda insistiu o
nobre senador a respeito da reforma judiciaria que
so discute naoutra caraarae provocou-me a declarar,
se porventura essa reforma havia de passar na presente sessão. Satisfaço ao honrado membro declarando que o governo tem a firme intenção do esforçar-se para que na presente sessão a camara dos Srs.
deputados haja de da- seu voto ao projecto que está
á sua.sujeito deliberação.
íi pensunento do governo sobre a reforma judiciaria vera expressado nesse mesmo projecto que
não foi elaborado á revelia do governo, mas com a
intervenção do ministro que sempre estudou com a
commissão a matéria e com ella está concorde...
O Sr. Silveira da Motta :—Então reprova todas
as emendas.
O Sr. ministro da guerra;—... da maneira porque foi ultimamente apresentado. Não sei se será
preciso exprimir mais soiemnemente o voto do governo a este respeito.
O nobre senador fez a injustiça de declarar que en
tinh i desamparado esta questão e ando a reboque da
camara dos deputados, quando pelo contrario não
só antes de ser apresentado esse projecto, por muito
temno trabalhei comes honrados membros das commissões, mas depois de apresentado não faltei ainda
a nenhuma sessão em que se tem tratado deste negocio, não só ás sessõesdedia, mas até ás sessões de
noute, ainda as mais adiantadas, como costuma trabalhar aquella camara. Não fallei ainda até hoje
muitocalculadamento; não devia fallarsegundo meu
modo do pensar, mas pretendo fazeropportunamente,
e então hei de declarar qual é o meu pensamente a
respeito das emendas que appareceram...
O Sr. Zacarias;—E' o que eu dizia.
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O Sn. mixistro da guerra:—... porque a respeito das disposições que convém que se adoptem,
ellas estão expres*sadas no projecto para o qual concorri cora o meu fraco contingente, e que somente
por pedido do governo foi dado para a discussão
naquelia camara.
Mo irei adiante, Sr. presidente; contento me com
dar estas respostas ás perguntas feitas pelo honrado
membro. Não entro na discussão de certas matérias
porque me parece que a occasiâo não é oppcrtuna.
€»>
. ffSilbeiKO da Luz:—Sr. presidente, comquanto o honrado Sr. ministro da justiça
já tenha dado algumas explicações a respeito da
primeira parte do discurso do honrado senador pela
Bahia, todavia, entendo dever da!-as igualmente,
não com o fim de defender o governo, porque já
S. Ex. o Sr. ministro o fez...
O Sr. Zacarias : —Ninguém o accusou.
O Sr. Ribeiro da Luz; —... mas para arredar
da assembléa provincial de Minas...
O Sr. Zacarias:—Ah! isso sim.
O Sr. Ribeiro daLdz:—.. .a censura qu;; resulta
não só de um artigo do jornal desta Corte, a Reforma, como ainda das observações feitas pelo
honrado senador quanto ao objecto do dito artigo
Ha injustiça nss apreciações feitas nesse artigo
de fundo da Reforma; mas "eu não estranho quo o
nobre senador ignorando completamente as ciróumstanoiasi aa província de Minas, e os factos que aüi
se teem dado nas reuniões anteriores da assombléa
provincial, e na quo foi aberta em princípios do
corrente mez, se ocaipasse desta matéria ao começar seu discurso.
Reconheço que o projecto apresentado á consideração daquéllaassembléa por um membro da mesma,
c transcripto no artigo da Reforma, á que tenho me
referido, parece prestar-se, a primeira vista, as apprehensões e censuras deste jornal, assim como aos reparos do nobre senador, mas leia-se com attençào
o dito projecto, e verificar-se-ha que apenas houve
impropriedade do phraze ou inexatcidào no modo
de ennunciar-se seu autor, como vou demonstrar.
Antes, porém, de fazel-o, devo declarar que comquanto fosse apresentado áquella ass mbléa provincial este projecto, não foi elle ainda discutido e mui
to menos adoptado, c pelo jornal que publica os respectivos trabalhos, já vi que outros projectos foram
apresentados contrariando disposições deste. Portanto não exprime, por emquanto, o mesmo projecto
senão a opinião de um membro da assembléa provincial de Minas, mas não desta corporação. Passemos,
porém, aanalysar o projecto. Diz elle, ficam supprimidas sete vilias e creadas quatro ; rass realmente
nem se supprimem sete villas e nem se criam
quatro...
O Sr. Paraxagua' : — E' uma charada.
O Sr. Silveira da Motta : —Explique-nos isso.
O Sr. Ribeiro da Luz:—Vou explicar mesmo
com as palavras do projecto, e verificará o senado
que tenho razão em dizer que houve inconveniência
ou inexactidão na enunciação do pensamento do
autor deste projecto.
Diz o projecto que ficam supprimidas as seguintes
villas: de Sete Lagoas, Ouro 1- ino, Arassuahy, Ja ■
cuhy, Turvo, Prata e S. Francisco das Chagas, mas

realmente só se supprimem duas, a de Sete Lagoas
e a de S.Francisco das Chagas, já installadas, c não
vejo motivo para censura á assembléa provincial, so
nesta parte adoptar o projecto que lhe foi apresentado, porquanto a villa de S. Francisco das Chagas
tem um município muito pequeno, e pouco povoado,
e é, se não a única villa, uma das poucas que em
rainha província contém em seu termo uma só freguezia, a da mesma villa, quando em regra quasi
todas contém de tres á cinco. E' de tão pouca importância esta villa, que tendo sido installada ha
annos, não tem vara municipal até hoje, o nem
mesmo pôde attnbuir-se a assembléa provincial de
Minas pensamento de reação, seasupprimir, porque
se bem me recordo, foi ella creada quando a maioria
daquella corporação era do partido conservador.
Quanto á villa "de Sete Lagôas, não estou certo se
.ella já foi installida, mas se o foi, não tem vara municipal, o quei prova a pouca importância de seu
termo. Recordo-me também que quando discutiu.se
na assembléa provincial de Minas o projecto que
a criava, soffreu este grande opposição de pessoas
importantes do partido liberal. As duas villas do
Ouro Fino e Arassuahy que o projecto suppriuie,
não estão installadas.
Não o será a primeira em virtude de uma lei provincial que determina que nenhuma villa seja installada sem que os habitantes tenham construído a
sua custa, rasa de camara e cadeia, salvo quando na
lei da creação expressamente se estabelece a competente dispensa, e duvido que os habitantes desta villa
possam satisfazer o preceito da lei. Portanto estas
duas villas não estão installadas.
O Sr. Zacarias:—Podem ser.
O Sr. Ribeiro da Luz:—Quanto á villa de Arassuahy devo dizer ao honrado senador que ella cahiu
em commisso.
O Sr. Zacarias:—Também!
O Sr. Silveira da Motta:—Oh!
O Sr. Ribeiro da Luz;—Em Minas ha uma lei
provincial determinando que1 toda villa que for
creada, e não se installar no praso de 4 annos
cahirá em commisso.
O Sn. Silveira da Motta:—Mesmo com estas
palavras?
O Sr. Ribeiro da Luz :—Caduca a lei da creacào
e não pôde mais ser installada a villa, E um incentivo para obrigar os habitantes da localidade que é
elevada a villa a. tratar da edificação da cadea e casa
da camara. L tanto já se ctínsidera essa villa como
não existente, que ha na assembléa provincial um
projecto creando i villa do Arassuahy. Bem; são
duas villas não installadas uma, que não existo segundo a legislarão provincial, e outra a doOuroFino,
que ainda existe, mus cujos habilanies não trataram
de construir cadea e casa da camara.
Não haverá motivo de censura á assembléa provincial se porventura a supprimir; eu conheço a
localidade e penso que esta villa é daquellas quê foram creadas, mais para itileiesse de partido do que
do povo.
Duas outras villas que o projecto diz que ficam
supprimidas, a saber: Jacuy o Prata não o ficam; o
projecto transfere a séde da villa de Jaculiy para
S. Sebastião do Paraíso, e a da villa da Prata para a
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íreguezia de Monte-Alegre, portanto não são supprimidas essas villas; são transferidas as respectivas sedes.
A do Turvo não é supprhnida; transfere-se a sua
séde pelo projecto, e ha ura outro já apresentado na
assembléa provincial por outro deputado, não transferindo a séde dessa villa, mas creando de uma
parte de seu município do Rio Preto, t devo explicar
ao senado o que ha a este respeito. O Turvo não era
villa, a villa existia no a Rio Preto; e a assembléa
provincial pertencente ao partido do honrado senador transferiu a séde desta villa para o Turvo,
não obstante a grande distancia de 17 léguas. O que
a assembléa agora faz é restaurar a vil'a do Rio
Preto, conservando todavia a do Turvo ; é este o
projecto que existe na assembléa e que já passou,
penso, na primeira, ou segunda discussão.
Purtanto já vô o nobre senador cm que fica a
suppressâo dos 7 mnnicipios Ha propriamente supprossão de duas villas intalladas, de uma não installada, a remoção da séde de duas villas, e a restauração de uma, a" do Rio Preto. A do Arapuhy é villa
que já0 não existe.Quanto ás quatro villas creadas pelo
art. "í do projecto, o que ha é o seguinte: Remoção
dassédes das villas de Jacuhy c Prata daquejá tratei
e a restauraçã) das do Rio Preto, e Santo Antonio
Monte. Não são duas villas que se criam, mas que
se restauram por terem sido supprimidas com grande injustiça.
•
Quanto ás observações do ohonrado senador pela
Bahia relativamente a°o ait, 3 do projecto dividindo
a provin na em 25 comarcas, vou expor o que ha, e
o senado reconhecerá que foi injusta e infundada a
censub da Reforma em o seu artigo, assim como
improcedentes as mesmas observações do nobre senador.
Parece á primeira vista que se cria pelo projecto
um grande numero de comarcas em uma província,
mas tal não ha.
A província de Minas tem vinte e três comarcas
presentemente, e pelo projecto não se faz outra
cousa senão restaurar uma comarca, a do Rio Verde, crear uma nova, e demarcar novos limites á
algumas, conservando ás outras as mesmas que tem.
Hado lembrar-se o nohre senador que a assemhléa provincial de Minas supprimiu a comarca do
Rio Verde com o fim exclusivo e manifesto de tirar
dali o digno juiz de direito Dr. Joaquim de Azevedo
Monteiro. Era S. Ex. nesse tempo ministro da justiça e presidente do conselho, e sabe que aquella
assembléa assumiu o direito de remover este magistrado [apoiados,] por semelhante modo.
Tinha-se solicitado do honrado senador a remoção .
deste magistrado com grande empenho, e porque
S. Ex. na qualidade do ministro da justiça recusasse dál-a, visto como aquelle
juiz não estava no
caso de ser removido da 2a para a 3a entrancia,
e não haviam motivos para o ser forçadamente nos
termos da lei, isto ó,em virtude do representação do
presidente, o cora audiência do conselho de Estado,
deliberou a assembléa provincial fazer por si a remoção. Supprimiu a comarca, e distribuindo pelas
visinhas os termos de que compunha-se, julgou
ficar livre cfaquelle juiz, mas o honrado senador expediu ordem ao vice-presidente de Minas para não "
sanccionar o projecto de lei.
O Sr. Silveira da Motta : — Não o podia fazer.
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O Sr. Ribeiro da Lnz; —Podia-o fazer, porque
as assemhlóas provinciaes podem crear e supprimir
comarcas, tendo em vistas o bem publico, o interesse e commodidade dos povos; não o podem, porém, fazer para perseguir á um juiz, nem chamar a
si fcttribiiição que não lhes compete. Se o juiz de
direito da comarca de Rio Verde tmha ccmmettido
faltas ou crimes pelos quaes não devesse continuar
á exercer o seu cargo, requeressem os interessados
a sua responsabilidade, ou a remoção pelos meios
determinados na lei de 1850.
Mas o que fez a assembléaprovincial? Supprimiu,
repito, a comarca para tt: ar dalli o juiz de direito,
e então determinou o nobre senador ao vice-presidente que não sanccionasseo projecto de l.i.
O Sn. Zacarias :—Não determinei.; escrevi-lhe
uma carta.
O Sr. Ribeiro da Luz : — tiraa carta do ministro da justiça, -e de um ministro da justiça da furça
de V. Ex., é uma ordem. Eu louvo a V. Ex. por ter
dado essa ordem; foi medida de alta moralidade,
pela qual não cessarei do o louvar. Mas a assembléa
provincial, não tendo o vice-presidente da província
sanceionaio a lei, no anuo seguinte a fez passar por
dous terços dos votos, e supprimiu a comarca do
Rio-Verde E' esta a comarca que agora se restaura;
o que supponho ser de toda a justiça, como depois
demonstrarei
Mas dizia eu quo tem a província do Minas 23
comarcas. Não as tinha em principio do anno passado porque á exemplo do que liuha-se praticado
com o juiz de direito da comarca do Rio Verde,
supprimiu-se a do Rio Pardo no alto sertão em 1868
como fim igualmente de tirar dalli o digno juiz de
direito Dr. Francisco Leite da Costa Belom, que
u tiraamente serviu em minha província o cargo de
chefe de policia.
Conseguido este fim, foi o anno passado restaurada a comarca' pela mesma assembléa provincial,
e assim ficou a provincia de Minas com as mesmas
23 comarcas.
\'ê, portanto, o sen ido que pelo projecto á que
tenho me referido, só restaura-se uma comarca, e
cria se outra nova e não três como o diz a Reforma,
que suppõz ter Minas 22 comarcas quando tem 23. ,
E' verdade que altera-se as divisas de algumas das
outras comarcas, e vou mostrar que esta alteração é
indispensável.
No Sul da provincia, onde rezido e estou mais em
dia como estado da devisão das comarcas temos
quatro. A do Rio-Grande compõe-sede cinco lermos,
Piumhy, Passos, Jacuhy, Cabo-Verde, e Alfenas,
havendo d^sta villa a do Piumhy a distancia de
cerca de 40 léguas, o que mostra a impossibilidade
de poder presidir o juiz de direito duas vezes 'no
anno o tribunal do jury, e a revisão da lista dos jurados, como é de lei.
Temos a do Sapucahy com dois termos, o da Ires
Pontas e o da Dôres dã Bòa-Esperança, onde nem
ainda está criado o logar de juiz municipal.
Reduziu-se esta comarca a um só termo, porque
o digno juiz de direito que alli servia, e actualmente preside a provincia de S. Paulo, não era
muito do gosto da assembléa provincial com o do
Rio-Grande, cujo domínio se alargava com o fim dc
restringir o território da jurisdicção deste.
O Sr. Silveira da Motta :— Melhor para elíe.
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O Sk. Ribeiro da Luz
Melhor para elle, mas
não para o povo. V. Ex. sabe que as comarcas se
dividem tendo por fim o interesse e commodidade
dos povos e não dos juizes.
Temos finalmente as comarcas, de Baependy com
quatro termos, Christina, Campanha, Baepemdy e
Ayuruóca, á qual deve-se addicionar o do Turvo; e
a de Jaguary com quatro também. Pouso Alegre,
Itajubá, Caldas, Jaguary, e o do Ouro Fino, se a
villa não for agora suppnmida. Isto quanto ás comarcas do Sul da província. No Norte acontece quasi
o mesmo.
Pode continuar uma divisão de comarcas assim
feita? Hoje o projecto não faz mais que regularisar
os limites das comarcas da província de Minas.
O Sr. Silveira da Mòtta:—No gosto da assembléa provincial.
O Sr. Ribeiro da Luz: —Pode ser que haja
uma ou outra medida da actual assembléa provin
ciai, em que não se consulte todos os interesses do
povo, porque as assembléas provinciaes manifestam
tendências pronunciadas para o abuso, entendo porém que sobre este objecto não pôde a assembléa
provincial de Minas deixar de adoptar medidas,
porque as assembléas do partido do nobre senador
abusaram consideravelmente, tirando municípios
de uma para outra comarca, com o fira de dar Ou
tirar iuflumcia a este ou aquelle juiz.
Vè portanto o honrado senador, que o artigo da
Reforma contém censura injusta e infundada contra
a assembléi provincial que actualmente funcciona
em Minas:
1.° Porque o projecto alli apresentado exprime,
por eraquauto, a opinião de um deputado e não da
mesma
assembléa que ainda não o adoptou :
2.D Porque o mesmo projecto não co itém disposições que autorisem o alarma levantado pela i?rform contra o critério dos actuaes depntados, como
demonstrei:
3.° Finalmente, porque é indispensável a adopção
de medidas da parte da nu sma assembléa, que reparem os desacertos e abusos que praticaram com
prejuízo manifesto da população daquella província,
e no interesse das conveniências partidárias a- assembléas anteriores.
Não sabia que o nobre senador pretendia fallar
sobre o artigo da Reforma, se soubesse, ter-lhe-hia
trazido o discurso de um digno deputado da assembléa provincial de Minas, em que vem referidas as
leis que se publisaram em um só anno (o.de 1864)
relativamente ás o divisões das comaicas, termos e
íreguezias do 5 districto de minha província,
qnando era o nobre senador ministro da justiça e
pie.Adente do conselho.
••
Não são menos de 5d só para aquelle districto; e
quantas não foram publicadas para as outras nesse
anno?
O Sr. Zacarias dá ura aparte,
O Sr. Ribeiro da Luz Posso mostrar a V. Ex..
querendo, essa relação.
Tenho pezar era vèr, Sr. presidente, que as assembléas provinciaes em Minas percam precioso tempo
no circulo vicioso de fazer todos os atinos muitas e
muitas leis sobre a divisão civil e judiciaria, e de
revogar as feitas anteriormente. A collecçao das leis
é já muito volumosa, e sua numeração attinge a
elevado algarismo.

O Sr. F. Octavino dá ura aparte.
O Sr. Ribeiro da Luz:—Sem duvida a colleção das
leis de minha província, dos primeiros tempos é um
padrão de gloria para os deputados que as fizeram.
As que se referem á instrucção, á publicação das
lesi, á estradas serviram de norma á legislação de
muitas províncias e até nos decretos e regulamentos do governo geral. Mas os deputados daquelles
tempos eram os de que nos fallou ha dias o honradosenador pela Bahia, á quem respondo. Eram Bernardo
Pereira de Vasconcellos, e outros; mas do annos á
esta parte os deputados provinciaes são em geral
moços muito novos, e inexperientes, que vão fazer o
seu tirocinio nas assembléas provinciaes.
Que ha necessidade de leis na minha província
que reparem abusos praticados pelas assembléas anteriores, parece-me reconhecer o mesmo nobre senador, pelo que ouvi do seu discurso. Basta que o
senado saiba que na imprensa e na camara dos
Srs deputados denunciou-se o abuso de haver a assembléa provincial de 1868, em Minas, feito, em
uma só noute e em quatro noras de trabalho, 116
projectos de leis, quando chegou á Cnro Preto a natici - de haver subido aq poder o actual ministério, e
destas foram sancciona'das, segundo se diz, setenta
e tantas I Estas leis referiam-se a divisão eivei •
judiciaria da província. Não vi contestado este faclo,
e a ser verdadeiro, como creio que é, justificará o
procedimento d i actual assembléa, se fizer muitas
leis tendentes á revogar estas, e outras feiías anteriormente com o fira de perturbar a divisão territorial da província no interesse do partido, que
predo ninava nas mesmas assembléas. Tenho conpluido.
Ficou adiada a discussão pola hora.
O Sr. presidente deu a ordem do dia 2.
Até o meio-dia.—'A* discussão da proposição da
camara dos Srs. deputados sobre uma pensão mencionada no parecer da mesa n. 312.
Editado projecto do senado autorisando a Casa de
Caridade de Santa Th ereza, em Minas, a adquirir
ben-: de qualquer natureza até 60:000$.
2*0113 da proposição da camara dos Srs. deputados
autorisando o governo para conceder isenção de direitos aos materiaes necessários para a obra do encanamento d'agua potável na i idade de Olinda,
com1 o parecer da bqmmissão de fazenda.
3 dita da proposição da mesma camara autorisando a constfucção de uma estrada de ferro de
Santa Catharina ao Rio-Grande do Sul.
2a dita ia proposição da mesma camara autoririsando ajubilação do lente da faculdade de direito,
conselheiro ManoelDiasde Tole lo, com o parecer da
commissão de instrucção publica.
3a dita da proposição da mesma camara concedendo dispensa para matricula em diversas faculdades aos estud mtes Felippe Ba.rilio Cardoso Pires
e outros, com emendas e o parecer da commissão de
instrucção publica.
Ao meio dia.—Continuação da 2a discussão do
orçamento no art. 3.°
Levantou-se a sessão as 3 horas e 5 minutos da
tarde.'
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*5>'.a sessão.
EM 2 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDEMCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
Summario.—Expedieníe--~Otticio do 1° secretario da
camara dos Srs. deputados e dos ministérios do
Império o da marinha.—Pareceres da commissão
de fazenda.—Ordem do dia:—Discussão de uma
proposição da camara dos Srs. deputados sobre
uma ponsão.—Discussão do projecto do senado
sobre a casa do caridade do Serro.—Discussão de
uma proposição da camara dos Srs. ceputados
concedendo isenção de direitos.—Discussão da
proposição da mesma camara sobre a construcção
de uma estrada de ferro. Discursos dos Srs. Cunha Figueiredo, Leitão da Cunha e Jobim. Subemenda do Sr. Leitão da Cunha e emendas do
Sr. Cunha Figueiredo. Discurso e emenda do
.Sr. Ribeiro da Luz.—Discussão do art. 3' do projecto de lei do orçamento. Discursos dos Srs. Silveira da Motta, úrào de Muritiba e Paranaguá.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e acharam-se presentes 30 Srs. sena oros, a saber: visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
ba ão de Mamanguape, visconde de Sapu ahy, Chi
chorro, Sayão Lobato, Leitão da Cunha, barão de
Muritiba, Paranhos, barão das Ires Barras, Ribeiro
da Luz, barão de Colegipe, Teixeira de -ouza, visconde de Camaragibe. Fernandes Braga, Jaguaribe,
Cunha Figueiredo, barão de Pirapama F. Octaviano,
visconde de Itaburahy, barão do Rio Grande, Souza
Franco, Figueira de Mello, barão de S. Lourenço,
visconde de S. Vicente, barão do Bom Retiro, duque
de Caxias, Dias de Cirvilho e Antão.
Comparecaram depois da chamada os Srs. Torres
Homem, Silveira da Motta, Zacarias, Paranaguá,
Sinimbú e Saraiva.
,
Deixai ain de comparecer cora causa paiticipada
os Srs. Diniz, baião de Ant mina, barão de llaiína.
Carneiro de Campos, barão de Maroira, Paula Pessoa, Mendes dos Santos, Mafra,'Dias Vieira e Fonseca.
Deixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçrlvos, conde da Bôa Vista, birmino, Souza Queiroz, Silveira Lobo, Nabuco, visconde do Suassuna o Pompeu.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão aatecedénte, e,, não havendo quem sobre ella fizesse observações, fui approvada. v
O Sr. 1.° secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE
Oflicio do 1 de Setembro do corrente, do Io secretario da camara dos Srs. deputados, coraraunicando
que a mesma camara adoptara a emenda feita pelo
senado á resolução que approva as pensões concedi
das ao soldado do 32° corpo do voluntários da patria
Joaquim Francisco Ribeiro e a outros. — Inteirado.
Dito de 31 do mez proxiraofindo, do ministério do
Império, reraeUcndo o autographo sanccionado da
resolução da assembléa geral, que autorisa o go
verno para mandar admittir a exame de pbarraacia
pratica o tenente pharmaceutico do exercito Pedro
José da Costa.
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Dito de 18 do mez proxinn findo, do ministério da
marinha, remettendo o autographo sanccionado da
resolução da assembléa geral qua autorisa
o governo
para mandar addmittir a exame do 3o anno da escola de marinha o alumno Leopoldo Bandeira de
Gouvêa.—Ao archivo, comraumcando-se á outra
camara.
O Sr. 2o secretario leu os seguintes
PARECERES DA COMMISSÃO DE FAZENDA.
« A proposição n. 87 da camara dos Srs. deputados, datada era 4 do mez corrente, autorisa o governo para conceder isenção de direitos de importação aos materiaes necessários para as duas vias
ferre; s, contratadas pela presidência da piovincia
das Alagôas, uma cora direcçáo ao Norte e outra ao
interior da mesma província. Não acompanham a
proposição, nem requerimento dos interessados,
nem cópias dos contratos oor ellos celebrados ou
outros esclarecimentos afim de avaliar-se bem o gráo
de utilidade que possam prestar as ditas estradas.
Apezar desta falta, porém, a commissão de fazenda, incumbida do exame do projecto, pensa que
qualquer de Ias, uma vez bem executada, trará cornsigo as vantagens, que em geral são inherenles aos
melhoramentos desta ordem, e ha de concorrer
para o progresso e engrandi cimento da província.
A designação dos pontos terininaes declarados na
proposição é sutfi .iente para que se reconheça que
são estradas provinciaes, e que, portanto, não se
achamo comp-ehendidas na disposição do § 2^0
art. 2 da lei de 22 de Agosto de 1860 que só declara
sujeitas ao poder geral, e dependentes de autorisação
legislativa, as estradas do ferro que communicâm
mais de um provinc a.
As im, pois, considera ambas as vias ferreas no
caso de merecerem o mesmo favor, que o po er legislativo tem sempre prestado, como auxilio i
realisação de obras desta importância, embora provinciaes.
Nã-\_ pode, porém, deixar de insistir nas ob ■
servações. que era outros pareceres tem lido a
honra de fazer sobro a inconveniência da falta de
determin çào clara e precisa dos objectos, que teem
de ser isentos dos direitos do importação, falta que
pôde oceasionar, como já tem acontecido, abusos
era detrimento da fazen-ia publica.
E neste ponto, de accordo com o modo de pensar
da nobre commissão de eraprezas privilegiadas, manifestado em alguns pareceres do anno passado, entende também que fòra para desejar que se estabelecesse, como condição essencial, que taes pedidos só
seriam tomados era consideração quando aos icque-,
rimentos dos interessados acompanhasse uma relação circumstanciada dos objectos indispensáveis ao
fim da erapreza, a que se devesse conceder isenção
do direitos, ou como lembrou igualmente aquèlla
illustre commissão que se fixassem, tanto quanto
fosse possível, regras geraes, segundo as quaes o governo podesse, nas hypoth^ses nellas comprehendidas, attender ás justas representações dos eraprezarios, sem tornar-se, como actualinente, necessário promulgar-se uma resolüção legislativa para
cada caso singular.
Entretanto, como não pode a commissão de fazenda, por falta dos precisos esclarecimentos, fixar
a quantidade dos objectos, cuja importação conyenha isentar-se de direitos, e nem limitar á duração
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do favor o receie que a demora possa prejudicar a
província das Alagôas, empenhada nas obras de que
se trata, é de parecer que se adopte a proposição da
camara dos Srs. deputados com a seguinte
Emenda addiliva.
No final do art. Io diga-se « devendo préviamente
determinar a quantidade e qualidades dos mesmos
raateriae^, e fixar o praso da concessão. »
Sala das commissóes, 30 de Agosto de 1870.—
Barao do Bom Reliro.—B. de Souza Franco. »
« De ordem do senado foi remettida á commissão
de fazenda a proposição da camara dos Srs. deputados de 17 de Junho de 1864, outorisando o governo para abrir, no termo mais proxirao possível, ao
commercio e navegação do Rio Amazonas em toda
a extensão do território brasileiro.
A commissão tem de ponderar que, achando-se já
aberto desde 7 de Setembro de 1867 a navegação
do dito rio até a frpnteira do Bras.l, em virtude do
decreto n. 3749 de 7 de Dezembro de. 1866, e regulada pelo decreto n. 3920 de 31 de Julho de 1867,
nâa ha mais necessidade de adoptar-se a proj osição,
e, portanto, é de parecer, que assim se resolva.
Sala das commissóes, 31 de Agosto de 1870.—
Barão do Bom Retiro.—S. de Souza Franco. »
« A' commissão de fazenda foi, na forma do regimento, remettida a proposrçõo do camara dos
Srs. deputados de 22 do raez que hoje finda, autorisando o governo para conceder um anuo de licença com os respectivos vencimentos ao lente
catliedralico da faculdade de direito do liecife
Lourenço Trigo de Loureiro. A proposição não vem
acompanhada de documentos, nem de requerimento.
Recorrendo, porém, a commissão aos annaes do
senado deparou com dous pareceres da mesa de 15
de Julho e 25 de Setembro do amío passado dos
quaes consta o seguiute:
1." Que o conselheiro Lourenço Trigo de Loureiro requereu ao poder legislativo a lict nça de
que se trata, allegando e provando que soffre as
conseqüências de uma congestão cerebral que se
teera tornado rebeldes ao tratamento apropriado e
exigem mudança de clima, bem como a sua estada
por um a dous annos em outra localidade, sob novo
tratamento.
2.° Que provara também a sua assiduidade como
lente, sendo que desde 1863 em que obteve permissão para continuar no magistério até quasi fins
do anno de 1869 déra apenas 14 faitas, sem ter jamais obtido licença alguma do governo geral ou do
provincial.
3.° Que fóra contemplado em uma proposição da
camara dos Srs. depuiados, do 3 de Jillho do anno
passado, autorisando o governo para conceder-lhe
um anno de licença com todos os seus vencimentos,
proposição que, apezar de approvada pelo senado,
não produziu' eíleito, porque, tendo voltado para
aquella camara com uma emenda additiva, não foi
estaalli adoptada.
4.° Que fòra do novo incluído cora cinco empregados de differentes repartições em outra proposição da mesma camara, datada em 17 de Setembro
do' referido anno, á qual o senado não deu seu
assentimento.
Agora foi pela terceira vez atlendido pela camara
dos Srs. deputados na proposição que foi objecto
deste parecer.

A commissão de fazenda, á vista do exposto e
das informações, que obteve do director e de um
dos lentes da faculdade de direito da cidade do
Recife, ambos dignos membros desta augusta camara, os quaes confirmara o allegado pelo conselheiro Lourenço Trigo de Loureiro, e reconhecendo
que o n áo estado de sua saúde se tem aggravado,
considerando: l" que ha justa causa para conceder-se a licença solicitada o anno passado; 2o que
assim o tem já por tres vezes reconhecido a camara
dos Srs. deputados, e o senado, quando approvou,
a
proposição de 3 de Julho acima citada; 3o que se
trata de um lente com cerca de 32 annos de cffectivo exercício no magistério e de notável assiduidade é de
parecer
Que seja adoptada a proposição da camara dos
Srs. deputados de 22 do mez qiie está a terminar.
Sala das comniissões, 31 de Agosto dò 1870.—
Barao do Bom Retiro.—B. de Souza Franco.»
« A commissão oe fazenda examinou, de ordem
do senado, a proposição da camara dos Srs. deputados de 11 de Agosto corrente, que autorisa o governo para conceder ao Dr. José Antonio de Figueiredo seis mezes de licença com os respectivos vencimentos para tratar de sua saúde onde lhe convier.
A' proposição acompanhou um requerimento do
Dr. Figueiredo, no qaal este allega padecimentos
physios, que só no clima dos sertões de algumas
províncias do Norte podem encontrar remédio, e,
bem assim um attestado do Dr. Moraes Sarmento
confirmando a allegação do pelicionario.
A' vista deste documento, a commissão, attendendo a que em circurastancias iguaes tem o poder
legislativo autorisado a concessão de licenças com
todos oé vencimentos, talvez era conseqüência da
exiguidade destes, e informada de que o lente de
que se trata tem sido sempre um dos mais assíduos
no cumprimento dos seus deveres, e que, se não interromper o ensino a seu cargo e não se retirar
para o sertão, seus soffrimentos se hão de aggravar, é de
PARECER
Que se adopte a proposição da camara dos Srs. deputados autorisando o governo para conceder seis
mezes do licença com os respectivos vencimentos
ao lente da faculdade de direito do Recife Dr. José
Antonio de Figueiredo.
Sala das commissões, 30 de Agosto de 1870,—
Bom Retiro.—B. de Souza Franco, »
« O padre Luiz Gonçalves de Aragão, vigário
collado da parochia de Nossa Senhora do Nazareth
da vigia, na,província do Pará, requereu ao poder legislativo tres annos de licença, com o vencimento da
respectiva congrua, para tratar de sua saúde dentro
ou fora do Império, instruindo o seu requerimento
com dons attestados jurados dos facultativos, aquera
consultou.
Desses documentos consta que o peticionario soffre de enfermidade muito grave,' a qual tem resistido
aos meios empregados para debellal-a, e é de diflicil curativo, principalmente não interrompendo o
exercício de suas funeções, ou procurando novo
clima, o que aliás deve fazer quanto antes, por já
estar muito adiantada a mesma enfermidade. O Rev.
arcediago, provisor e governador do bispado, transmitindo a petição do supplicante, informa que é de
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justiça o que requer, pois no estado enfermo em que
se acha não pôde cumprir os deveres dc parocho,
sem arriscar ainda mais a sua saúde, assás arruinada,
\
A camara dos Srs. deputados, tomando em consideração o exposto, adoptou e enviou ao senado a
proposição de 18 do mez que hoje finda, autonsando
o governo para cdnceder a licença pedida com a
cláusula de deixar o supplicante pessoa idônea que
o substitua nos deveres parochiaes.
A coramissão de fazenda, incumbida pelo senado
do exame da proposição, attendendo á informação o
documentos acima referidos, pensa que a preterição
está no caso de ser favoravelmente decidida, cora a
clausula declarada pela camara dos Srs. deputados,
e, portanto, é de
PARECER
Que a proposição seja adoptãda para subir á sancção imperial.
Sala das comrnissões, 31 de Agosto de 1870.—
Barão fio Bom Retiro.—B. de Souza Franco.»
Ficaram sobro a mesa para serem tomados em
consideração com as proposições a que se referem.
Leu mais o seguinte requerimento da mesma
commissão.
« Fui presente á commissão de fazenda a proposição da camara dos deputados, que autorisa o governo para .conceder isenção de direitos de importação aos objectos destinados ao culto divino e necessários ao serviço das orphãs da Casa da Providencia, na província da Bahia,
lambem foi presente á commissão uma representação da administração da confraria dos senhoras da
caridade da capital daquella província, solicitando
isenção de direitos para alguns artefactos que pretende importar de França dentro do corrente anno,
mas que não pôde declarar quaes são, nem suas qualidades, por ter seguido para Paris a suporiora, que
aüi os deve escolher e comprar, sem prévia scioncia
da associação; todavia faz ver que constarão esses
artigos de fazendas propiias para roupas das meninas orphãs, calçado, meias, fitas, medalhas, livros,
papel e outras preparos para oscripta, e bem assim
do ornamentos e accessorios para a capella do estabelecimento.
A coramissão, sem desconhecer os serviços pres
tados á humanidade por esta pia associação, c relatados na sua petição, que vem desacompanhada de
quaesquer documentos o informações, e observando
«jue a proposição está concebida em lermos que dão
á concessão úm caracter permanente, quando não
foi solicitada senão para os artigos que tem de chegar dentro do presente anno, julga que a proposição não pôde ser bem apreciada polo senado, sem
que precedam alguns esclarecimentos, e, pois, é de
parecer
Que por intermedie do governo so ouça a presidência da província da Bahia a'ccrca da representação
da cónfraria das senhoras da caridade estabelecida
naquella província.
Sala das comrnissões, 29 de Agosto de 1870.—
Barão do Bom Retiro.—B. dc'Sou:a Franco.»
Posto a votos foi approvado.
Foram igualmente lijos. os autographos do decreto da assembléa geral mandando proceder ao
resenceameilto da população do Império.

O Sr. presidente disse que ia proceder se ao sorteio da deputaçào que tem de apresentar a Sua Magestade o Imperador os autographos do decreto que
tinha sido lido, e ao mesmo tempo pedir a designação do dia, hora e logar para a sessão do encerramento da assembléa gerai.
F.ra seguida foram sorteados os Srs. Paranaguá,
barão do Bom Retiro, Dias de Carvalho, F.Octaviano,
barão do Rio Grande, visconde de S. Vicente e
visconde de Camara gibe,
Disse mais o Sr. presidente, que ia ofüciar-se ao
ministro do Império afim de saber-se o üia, hora
e iogar em que Sua Magestade o Imperador se dignará de receber a dita deputaçào.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entrou em 3' discussão a proposição da camara
dos Srs. deputados mencionada no parecer da mesa
n. 312 sobre uma pensão.
Foi approvada para ser dirigida á sancçào imperial.
CASA DE CARIDADE.
Seguiu-se em Ia discussão, e passou para a 2a, a
proposição do senado, concedendo permissão para
adquirir bens de raiz até 60:000$ a casa de caridade
Santa Thereza da cidade do Serro.
O Sr. Dias do Carvalho requereu verbalmente
dispensa do intersticio para a dita discussão e assim
se venceu.
ISENÇÃO DE DIREITOS.
Entrou em 2a discussão, o passou para a 3a, a proposição da mesma camara autorisando o governo
para" conceder isenção de direitos aos materiaes
necessários para a obra do encanamento d'agua potável na cidade de Olinda.
O Sr. 1° secretario requereu verbalmente dispensa
do intersticio para a dita discussão e assim se
venceu.
ESTRADA DE PERRO.
Seguiu-se a 3a discussão da proposição da mesma
camara autorisando a construccào de uma estraca
de ferro de Santa Catharina ao Rio Grande do Sul.
O Sr. Cunha Figueiredo Sr. presidente, não tomaria mais parto nesta discussão, se o
nobre senador pelo Espirito Santo, que se tem mostrado summamente adverso a esta empreza, não houvesse de aiguma maneira roçado pelo amor proprio
bem entendido dos membros da commissão de eraprezas privilegiadas.
St Ex. fez allusâo a certos pro-consules que teem
governado provincias, e que, se fossem para a do
Rio Grande do Sul, tratariam de entupir o port-.
(Risadas.) Ora, já se vô que o nobre senador parece
estar tão fascinado pela opposição que quer fazer ao
projecto, que já sonha cora quem pretenda entupir
o porto do Rio Grande por amor da estrada de
ferro! - • ■ Mas isso não passou de um jogo de espirito de S. Ex. Vamos, pois, ao que é serio; farei,
sentir ao senado que o que o nobre senador disse,
em relação ao parecer da commissão. não é exacto,
como elle suppòe. A commissão não andou claudicando.
7
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No seu parecer, não disse ella que o conselho de
Estado havia grandemente applaudido esta empreza;
o que se disse foi que...
O Sr. Jobim Que elle tinha aprovado.
O Sr. Cunha Figueiredo.—Não disse tal : o que
disse foi que a informação, ou parecer dado pelo
governo, a respeito desta questão, era o reflexo da
opinião do conselho do Estado, que não tendo considerado a empreza inútil ou insensata, como pretende o nobre senador, qualiflcou-a apenas de mui
despendiosa, pouco lucrativa, e devendo trazer
grande ônus ao thesonro ; sendo que por taes motivos não parecia conveniente que fosse ella autorisada, devendo ser indeferidas as petições que os
pretendentes apresentavam.
O que disse a commissâo foi o seguinte: (lê) « A
opinião do governo não é mais do que o reflexo de
dous pareceres do conselho de Estado, os quaes
foram já Considerados pela caraara dos Srs. deputados, quando discutiu-se e votou-se a proposição,
que agora se acha dependente áa.votação do senado.»
Ora, a commissâo referindo-se á informação do
governo, que positivamente reconheceu que a empreza era de incalculável vantagem, mas que receia va as grandes despezas, podia dizer como disse
que ella era o reflexo dos pareceres do conselho de
Estado.
O Sn. Jobim;—Ora pelo amor de Deus!
O Sr. Cunha Figueiredo: — Diz o parecer do
conselho de Estado: (íé). «Sem entrar no exame
das condições com que o supplicante José Dias da
Cruz Liraâ pede privilegio para a construcçâo e
meneio de uma estrada de ferro de Santa Catharina
a S. Pedro, muitas das quaes paiecem inadmissíveis,
julga, pois, a secção que não será acertada a concessão, que naturalmente acirretará sobre o thesoufo a despeza anriual de mais de 1,800:000)5! como
'garantia do minirao, e isto com prub-ibilidade ie
novos ônus, ou de uma bancarota logo nos primeiios
annos do meneio da empreza; pois que o excesso
da despeza sobre a receita não será coberto pela
dita garantia. O pedido do supplicante Sebastião
Antonio Rodrigues Braga, com quanto menos arriscado, tem contra si lambera a probabilidade de
despezas de algumas centenas de contos sem utilidade immediata; mas tendendo os primeiros trabalhos do.supplicante á verificação da conveniencid,
ou desvantagem da obra intentada, menor inconveniente haverá em ser faroravelmrnte deferido,
se fôr claramente determinado que o thesouro nacional não contribuirá com somraa alguma para os
estudos da linha férrea.»
"
Eis aqui, Sr. presidente, qual era a repugnância
do conselho de Estado em conceder o privilegio para
effectuar-se a empreza: não queria elle fazer pezar
sobre o thesouro uma despeza avullada, e do cujos
bons resultados não podia ter segurança. No segundo parecer do conselho de_Estado sustentou-se
o* primeiro pelas mesmas razões Portanto, o nobre senador pelo Espirito-Santo não pode deixar
de ponvir em que o conselho de Estado não foi infenso á empreza por consideral-a inútil, desastrosa
e louca, segundo nos declarou S. Ex. nos arroubos
de sua opposição. O que se não quiz foi onerar o
thesouro.

E é tão vantojosa a empreza, Sr. presidente, que
o nobre senador, na ultima vez que fallou, disse que,
daqui a cincoenta annos, ella seria boa.
O Sr. Jobim:—Pode ser daqui a cincoenta, ou
cem.
O Sr.*Cunha Figueiredo;—Se pode ser boa daqui
a cincoenta annos, cuidemos delia desde agora. Senhores, a semelhante respeito tenho acompanhado a
todas as pessoas que se hão pronunciado a favor
desta empreza. Achei na casa um parecer da commissâo de emprezas privilegiadas do anno passado,
assignado por pessoas respeitáveis que acreditam
na proficuidade da empreza.
A commissâo actual esposou o parecer da commissâo transacta. Eu leio nos opusculos que se tem
irrpresso, que não só as camaras municipaes de
Santa Catharina, como também do Rio Grande do
Sul pedem, reclamam esta estrada. Só o nobre senador é que se mostra profundamente adverso a ella.
Parece-me ter alguma razão seguindo antes a opinião de muitos que admittem a empreza do que a
opinião singular do nobre senador que a condemna
tão desapiedadamonte.
Mas disse S. Ex. qúe a estrada tinha de percorrer
logares infectos. Entendo que i^to não é razão para
que ella se não abra ; pelo contrario, acredito que
se ejla atravessar pm taes logares, elles tornar-sehão salubres; se hoje não são, daqui a cincoenta
annos também o não serão, se, como pretende o
nobre sonade r, a estrada de ferro não fôr omprehendida.
O nobre senador considera o porto de 'Santa Catharina máo. Sr. presidente, é a primeira vez que
ouvi dizer que não é bom o porto de Santa Catharina ; mas que ha de ser melhor do que o do Rio
Grande creio que não haverá duvida alguma {apoiados), e pois desde que se trata de Uma estrada
de ferro de Santa Catharina a província do Rio
Grande do Sul, as duas províncias hão de ganhar
muito e muito.
OSr. Jorim:—QuaPganharI Não ganham nadai
O Sr. presidemte :—Attenção.
O Sr. Cunha Figueiredo;—Senhores, o nobre
senador tem medo de que os capitães alheios corram
risco; elle disse que já soffreu cora emprezas. Com
efleito, segundo o antigo adagio : pato escaldado de
agita (ria tem medo. Todavia o nobre senador deve
reflectir no que nos ensina a experiência, e 6 que
ninguém pode ser melhor juiz de seus interesses
do que o que quer empregar os seus capitães. Cumpre desconfiar do todo aquelle que nos quer fazer
mais felizes do que queremos sel-o. So os capitalistas quizerem empenhar os seus capitães na empreza, será por entenderem que ella lhes oíferece
vantagens, sem o que não os arriscarão. A empreza
tem de fazer seus cálculos, de apresentar sua planta
e orçamento; o governo tem de examinar tudo; poderá*3lterar o que lhe concier para depois approvar
e será então occasião de ponderar-se todos os inconvenientes e vantagens, que se ofTerecerem : não
ha, portanto, o menor perigo em conceder a faculdade de levar a eífeito essa estrada.
Continuo, pois, a votar pela proposição da camara dos deputados, o apresentarei mesmoo uma
emenda para restabelecer o § 1» do art. 2 que
cahiu; porque, quanto a mim, é o que completa o

SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1870
projecto era relação ás idéas que tenho aqui sustentado. Este paragrapho dispõe: que o governo marcará os prasosconvenientes para a apresentação das
plantas, organisaçâo da companliia, começo,°e conclusão dos trabalhos da construcçâo da e'strada de
ferro, bem como as multas, a fiança ou caução necessárias, e mais condições a que se obrigue o concessionário ou companhia, afim de que possa convenientemente contratar-se. Este paragrapho, que é
sem duvida muito importante, cahiu por ura equivoco e deve ssr restabelecido. Do contrario fica o
projocto truncado.

t

O Sr. Leitão da CraiiA ; — Está na emenda.
O Sr. Cdnha Figueiredo:—Nào adihitto a emenda
do nobre senador, porque faz depender a estrada de
duas emprezas ; uma. destinada a fazer estudos prévios, ou definitivos, e outra a executar a factura da
estrada.
O Sn. Leitão da Cunha:—Não apoiado: peço a
palavra. ]
O Sr. Cunha Figueiredo:—Oh! eu vou ler a
emenda: (lé) «Fica o governo aulorisado a facultar,
a quem melhores condições offorecer, depois de contratar, e approvar os estudos definitivos, concessão
para o estabelecimento de uma estrada de ferro,
que, partindo do melhor porto maritirao da província de Santa Catharina, vá ter á cidade de Porto
Alegre etc. Os estudos definitivos serão apresentados dentro do menor praso possível..., devendo as
despezas correr por conta da companhia que realisar a construcçâo da estrada de ferro, caso seja ella
feita por empreza, e por conta do governo, se por
administração. »
Logo, a emenda presuppõe dons contratos, um
para estudos definitivos, o outro para realisar-se a
construcçâo da estrada; reparo o senado que primeiramento se contrata os estudos, e depois se contrata
cora a companhia que tem dorealisar a construcçâo,
havendo q contingência de ser a obra executada por
administração.
O Sr. Leitão da Cunha: —lia uma sub-emenda.
i O Sr. Cunha Figueiredo ; — Pois bem, se V. Ex.
apresentasse segunda emenda dizendo, que, em todo
caso,serão as despezas pagas por quem e:i:prehender
esses estudos, fica ainda subsistindo a minha objecção, isto ó, quo nessa emenda se suppõem dons
contratos, um para os estudos e outro para a execução da estrada, e por causa das duvidas pret mdo
votar contra a emenda.
Enbmdo que o projecto deve ser mantido como
veio da camara dos Srs. deputados, porque ha nelle
uma certa lógica, unidade que desapparece com a
emenda do nobre senador pelo Amazonas. O projecto
da camara quer que a companhia apresente os estudos á sua. custa: se elles não forem bons e completos,
se o governo não os approvar,ficarão postos de lado,
não tendo o mesme governo de fazer despeza alguma. Repito ; é a . proposição da camara que deve
passar como a mais innocente, o a mais util que
tem vindo a esta casa.
Não passarei adiante ; quiz somente fazer estas
reflexões ; não tenho interesse peculiar pela estrada de que se trata, não sou emprehendor de
industria; desejo somente que o paiz prospere,e que
o senado julgue como entender melhor.
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O Sr. Leitão da Cunhai: — Levantome unicamente para mostrar que o nobre senador por
Pernambuco não tem razão na objecção que oppôz á
emenda que offereci ao projecto em discussão.
Disse S. Ex. que essa emenda autorisa o governo
a contratar com duas emprezas differentes, uma
que proceda aos estudos necessários para a construcçâo da projectada estrada de ferro de Santa Catharina ao Rio Grande, outra que realise a mesma estrada; pelo que lhe oppunha o seu voto.
Sr.' presidente, para combater o que o nobre senador
acaba de dizer, basta-me reler a emenda impugnada:
digo «reler», porque o nobre senader já a leu.
Peço, pois, licença para reler a emenda, o que bastará para convencer a
Ex. e ao senado da sem
razão do honrado senador {lê).
Onde viu o nobre senador dispôr esta emenda que
o governo contrate com duas emprezas? Pois a empreza que contratar com o governo os estudos da
projectada estrada, os quaeso proprio nobre senador
admitle e julga necessários, não pôde, não deve
mesmo ser muito naturalmente a que lenha de contratar a construcçâo da estrada de ferro? Sem duvida
alguma, e, porta'nto, desde que o nobre senador não
combate a necessidade desses estudos, pois já nos
disse que até vae mandar á mesa uma emenda apara
restabelecer o pensamento que aqui cahira na 2 discussão, pensamento que não era outra cousa senão
a autorisação pai a esses estudos, não vejo razão para
a opposiçâo de S. Ex. até chegar á conclusão, no
intuito de justifical-a, de què minha emenda determina que o governo contrate com duas emprezas
differentes.
Não, o governo contratará os estudos, e, depois
de feitos e apresentados os planos, orçamentos, etc..
cuja necessidade o nobre senador é o°primeiro a reconhecer, contratará então a construcçâo da estrada
de for-o, muitr naturalmente, repito, com a mesma
companhia ou com os emprezarios que tiverem procedido aos estudos e feito os planos e orçamentos,
porisso mesmo que se mostraram elles os mais aptos
para fazerem o segundo contrato com o governo.
Minha emenda; Sr. presidente, continha outra
parte a respeito das despezas com esses estudos; refleclindo eu, porém, melhor, ou antes aconsellndo
por alguns coliegas a quem ouvi a esse respeito, resolvi offerecer uma suberaenda, estabelecendo, que
feitos os estudos e approvados pelo governo, o
por conseqüência chegada a época de contratar a
construcçâo dessa estrada ae ferro, corram em todo o caso as despezas desses estudos por conta da
companhia ou dos emprezarios que a elles tiverem
procedido. O governo, porta..to, fica desobrigado de
qualquer despeza que se tenha de fazer com os referidos estudoi.
Creio ter justificado a emenda e combatido a objecção do nobre senador e julgo ocioso justificar
o projecto assim emendado, não só por me parecer
que suas vantagens, quer consideradas pelo lado
estratégico, quer pelo econoraico, que sem duvida
caracterisarão a futura estrada, não podem ser conbatidas com êxito, como porque já se pronunciou
por ellas o senado em segunda dismssão.
O Si», .rohim s—Sr. presidente, tenho-me
persuadido de que melhor fôra não dizer nada,
quando se trata de interesses particulares era matérias semelhantes a esta, e que muito melhor seria
ainda que nunca se apresentassem ao corpo legisla-

i

28

sIssao eu ! Ide s ÍKÜBRO DE 1870

mais proximos. Certamente que daqui a cincoenta
tivo, porque não sei o que ellas veem aqui fazer...
Se não nos é permiltido discutir sobre a utilidade e ou cem annos as circumstancias hàô de necessariavantagens destas eraprezas, porque ellas são de ini- mente ser diversas no nosso paiz.
Portanto, porque havemos ainda de estar a perder
ciativa particular, então de que servem estas discussões, senhores, se não temos por fim proteger, tempo com esta pretenção?
Eu não sei o que mais disse o nobre senador que
como temos o direito de fazel-o, e nos cumpre,
aquelles que podem ser mistificados cora emprezas mereça resposta. [Riso.)
Foi lida, apoiada eposta em disòussão conjunctadesta natureza? E a nossa recommendação é por
ventura de pouca ou nenhuma importância, quando mente a seguinte
Sub-emendd'
dizemos: « Esta empreza deve realisar-se, é de vantagem? » Se é insignificante esta recommendação,
a Omittam-se as palavras finaes da emenda : «caso
para que veem aqui estes negocies?
seja ella feita por empreza e por conta do governo
Disse o nobre senador que o conselho de Estado se por administração, ou depois de concluídas elles
foi a favor desta empreza. Ora, senhores, podia o não tiver logar a construcção da estrada.»—S. R.—
conselheiro Manoel Felizardo, dotado de tão bom Leitão d a. Cunha.»
senso, que residiu no Rio Grande do Sul tantos
O Sr. Cunha Figueredo mandou á mesa a seguinte
annos, dizer semelhante cousa ? Eis aqui o que elle
disse em conclusão do seu bem lançado parecer :
Emenda
« Será, pois, desastrosa, como empreza mercantil
a empreza dá estrada de, ferro com o fim de carrear
« Restabeleça-se o § Io do art. 2o do projecto.—
generos e passageiros da província de S. Pedro para Cunha Figueiredo, a.
s
a de Santa Catharina. Não será também por muitos
Foi
lida,
apoiada
e
posta
em
discussão
cònjunctaannos lucrativa essa obra na parte que atravessar a
província de Santa Catharina, que igualmente pro- mente.
O Sr. Rllveiro da Luaris—Pedia paladuz generos de pouco valor era relação ao peso e
volume, e de mais em tão pequena quantidade que vra para mandar uma emenda em additamento á
não davam suíficiente carga para tornai-a activa e sub-emenda apresentada pelo nobre senador pela
rendosa, ainda quando podessem supportar os gastos província do Amazonas.
O nobre senador, na sua sub-emenda, supprime
determinados pela respectiva tarifa. »
A vista disto, o governo indeferiu semelhante pre- a ultima parte da emenda que elle hontem mandou
tenção, e um dos pretendentes insistiu dizendo que a este projecto. A parte da emenda que fica supprinão' precisava de garantia de juros. Ouvida outra mida pela sub-emenda é a Seguinte (lê): « Caso seja
vez a secção do conselho de Estado, seu parecer foi ella feita por empreza, e por conta do governo, se
que ainda assim não devia ser permiltida a con- por administração, ou, depois de condttidos elles,
cessão, e o governo tornou a indeferil-a. Vem ella não tiver logar°a construcção da estrada.
De mamira que em caso algum fica o governo
ao corpo legislativo, sem dados, sem informações;
obrigado
a pagar as despezas dos estudos definitivos
«Ap rove se»; porque? Porque é uma empreza particular ! Pois não temos obrigação de proteger a so- que se tem de fazer a respeito desta obra; mas eu
dever mandar também uma emenda ao
ciedade contra as mistificações' que podem appare- entendo
0
cer. Não é nosso dever proteger a sociedade contra art. 1 tirando ao governo a obrigação de conos embustes com que muitas vezes se enganam os tratar os estudos definitivos....
homens? Não é até do Ecclesiastes da Sagrada EsO Sr. Cuxha Figueiredo:—E' o projecto.
criptura que o numero dos tolos neste mundo não
O Sr. Ribeiro d.v Ecz:—.... ficando ao governo
tem limites? E que os perversas diílicilmenle se cor- -unicamente
a de approvar esses estudos....
rigem? Stultorum infmitus est números, et perversi
O
Sr.
Cuniía
Figueiredo E' o que está no prodificite corriguntur [Hilaridade geral.].Ua muita
gente simplória, e de boa fé, que acredita em pro- jecto.
messas fallazes, como já fui um delles e deixei-me
O Sr. Ribeiro da Luz. —.1. porque me parece
illudir.'
que não é curial tirar-se ao governo o ônus de pagar
Ora, se eu que não quero ter-me em conta dos as despezas e deixar-lhe o de fazer o contrato para
mais tolos deixei-me embaçar, como não o serão esses estudos definitivos, porque até duvido que entambém muitos outros indivíduos a quem se fazem contre engenheiro que queira com elle contratar os
mil promessas astuciosas de lucro sem fundamento? estudos dessa estrada uma vez que não se obrigue a
Portanto, não podemos fazer concessões desta or- pagal-o.
dem sem estudos prévios, sem saber o que é que se
Se por ventnra pão se organisar a companhia,
concede.
pergunto eu ao. nobre senador, quem ha de pagar
Disse o nobre senador que, se aquelles logares são esses estudos? Deve ser o governo quens contratou
hoje naturalmente doentios, daqui a cincoenta ou e mandou fazer, mas se tira-sc a este obrigação de
cem annos hàò de ser ainda a mesma cousa, e nunca pagal-os, tire-se igualmente de contratal-os o paspoderão ser salubres o aproveitáveis. Ora, Srv presi- se-se para os interessados nesta empreza.
dente,quemé que pode duvidar que aconteça aquelles
Portanto, para estabelecer harmonia entro a subterrenos o mesmo que aconteceu ás lagoas Porti- emenda do nobre senador e o art. Io, eu mando a
nas na Italia e a outras muitas, as quaes sendo ex- seguinte emenda. (Lê.) « Supprima se no art. 1". »
cessivamente infectas e doentias depois, com o cres- emenda as palavras: depqisde contratar e approvar
cimento da população, havendo maiores recursos, e e substituam-se pelas seguintes: depois de approvar a.
sendo mais barato o Serviço braçal, pôde-se esgotar De maneira que o governo fica autorisado a facultar
essas lagoas senão no todo, ao menos em parte? a encorporação da companhia depois de approvar os
Mas eu fallo na actualidade o em relação aos annos estudos definitivos. Esses estudos sejam contratados
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por quem tem interesse pela estrada, mas não pelo
governo, que só devenrapproval-os.
Foi lida, apoiada e posta em discussão a seguinte
Emenda
« Supprimam-se no art. 1° da emenda as palavras
« depois de contratar e approvar » e substituam-se
pelas seguintes « depois de approvar. »
Sala das sessões, 2 de Setembro de 1810.—Ribeiro
da Lu:. »
Posto a votos o art. 1°1 da proposição, salva a subentenda, foi approvado.
Posta a votos a Ia parte da emenda do Sr. Leitão
da Cunha, com a sub-omenda doSr. Ribeiro da Luz,
foi cipprovada.
Posta a votos a 2a parte da mesma emenda não
foi approvada, e licou prejudicada a sub-emenda
do mesmo Sr. Leitão da Cunha.
Posta a votos a emenda do' Sr. Cunha Figueiredo
foi regeitada.
Foi a proposiçãocom as emendas remettidaácommissão do redacção.
Passou-se á 2a parte da ordem do dia.
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA.
Entrou cm discussão o projecto de lei de orçamento no art. 3° relativo ao ministério da justiça
O Si-, Silveira da Moita: — Sr.
presidente, não desejo retaidar a discussão do orçamento, quero acompanhar o nobre ministro do
ímperio nessa reclamação que ms fez de falta de
tempo para os muitos assumptos que ha a tratar.
Por esse motivo, continuando no mesmo terreno do
nobrq senador pela Bahia, que hontem encetou o
debate sobre o orçamento do ministério dos negócios da justiça, quero limitar-me também a perguntas e (irotestus. Mas estas perguntas c protestos
exigem algum desenvolvimento, para que não fiquem reduzidos a uma operação
meramente grammatical.
"1
Sr. presidente, quando tomei parlo na discussão
do orçamento do ministério do Império, observei
que o governo não mostrava açodamenlo, como costuma, pela discussão do ornamento, nao só por
quo o trouxera muito tarde para 0 senado, como
porque não promovera, como sompro faz, o ser elle
dado para a ordem do dia, o ainda menos tinha
mostrado pressa em vel-o passar. Achei, senhores,
que esta resolução do ministério na demora do orçamento era nm symptoma de doença moral, em
censrqucncia da qual os noores ministros vendo
que a obra não era para elles, não tinham pressa de
a aperfeiçoar o fazer passar.
Foi por isso, senhores, que cummuniquei ao senado os boatos que se espalhavam de que o ministério estava em crise, Mas hoje que o ministério já
passou por uma certa modificação, com a reentrada
do nobre ministro dos negócios ostrageiros, o que
foi como uma talou qual injecçãodrsangue no corpo
ministerial, poáto que injecção de sangue velho, mas
quo o robusteceu um pouco' o ministério parece que
se dá por consolidado, porque agora ahi estão os
Srs. ministros na estacada, mostrando-se um pouco
mais apressados com a passagem do orçamento.
Portanto, ou quero aproveitar esta bôa vontade do
ministério em discutir o orçamento, para fazer as
minhas pefguntas.
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O senado verá, pelas perguntas que tenho a fazer
sobre o orçamento do ministério dos uegocios da
justiça, que eu continuo inalterável no meu pensamento; não tenho esperança, apezar de termos hoje
um orçamento menos irregular do que todos os que
tem vindo aqui. porque não tem a cauda dos additivos, apezar disso, repito, não tenho esperança de
que haja alguma restauração tíó systerna, não". Nós
continuamos no regimen vicioso de ser este paiz governado contra a constituição, e por isso as degenerações continuam.
As minhas perguntas hão dé corroborar o meu
pensamento,permanente, isto é, que não faço opposiçâo aos nobres ministros, faço-a ao systema de
governo, ou antes d i desgoverno deste paiz, segundo
se vê em qualquer dos orçamentos.
Ora, o nobre ministro da justiça, interino, e eu
sou o primeiro que, por dever e por cavalheirismo,
não quero abusar da posição interina dos nobres
ministros, o honrado Sr. ministro da justiça devia
ter já manifestado na camara temporária, "quando
alli se discutiu o orçamento, as suas idóas a respeito
das reformas que o-paiz precisa, e'pelas quaès insta,
de sorte que, quando o orçamento viesso para o senado, já este devia saber quaes eram as idéas do
nobre ministro a respeito dessas reformas, das quaes
duas são um reclamo imperioso do paiz, e sobre
ellas ainda não sabemos qual é a opinião do honrado
Sr. ministro da justiça.
O Sr. F. Ogtaviano dá um aparte.

OSr. Silveira da Motta:—E é era nome delíe
que cu fallo, visto que elle vae tendo cada vez
menos procuradores. Depois da distineção subtil
feita pelo nobre ministro do Império a lóspeito da
representação nacional e da delegação permanente
do Imperador, em face da nação, considerando os
seus representantes procuradores, uns vitalícios, e
outros temporários e passageiros, e o Imperador delegado permanentoda nação, depois desta distineção
não é de admin r que ella vá tendo cada vez menos
procuradores transitórios ; das delegações permatnentos é que ha muito procurador.
Mas essas duas reformas capitães do que eu fallo,
são a judiciária e a da guarda nacional; não fallo
da terceira, da abolição do recrutamento, porque
sobre ella já appareceu na casa um projecto. Mas a
respe.to dás duas capitaos, a da guarda nacional, e
judiciaria, o ministério não tem de maneira alguma
promovido a passagem dessas reformas, é isto patente.
Na camara dos Srs. deputados foi apresentado o
anuo passado um projecto de reforma da guarda nacional e não teve andamento.
As idéas do ministro desta repartição neste projecto não agradaram á camara electiva;- comquanto
o projecto não parecesse ser conforme ás idéas do
seu relatório; como o relatório tinha tido algumas
idéas boas sobre a organisação da guarda nacional;
o projecto foi logo desamparado, não foi viável;
abortou. Este anno já se apresentou na camara
algum projecto do governo a respeito da guarda nacional? Tem feito o governo alguma cousa sobre a
reforma da guarda nacional? Não.
Quanto á reforma judiciaria, senhores, a mistificação quo o governo tem feito a este respeito é um
8
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objecto até escandaloso, porque abriram lá algumas
gavetas na camara dos deputados, onde se guardavam projectos antigos, apanharam um, mandaramn'o á uma comraissão; esta tirou desse projecto
velho o que tinha de melhor, apresentou o peior,
porque tirou-lhe as incompatibilidades, que era a
melhor cousa que esse projecto tinha; veio clle para
a discussão, e está afogado por 170 emendas que lá
se -oíTereceram, e se offereceram no meio de um
silencio do nobre ministro da justiça, que é altamente significativo!
Pois, senhores, já vimos alguma voz mesmo, no
nosso parlamento, que é um dos mais atrazados era
praticas representativas, principalmente de certa
época para cá, em que o systema representativo
principiou a degenerar sensivelmente, ha cousa de
30 annos...
Um Sr sf.vadqr : — Se anda para traz, nunca
andou para adiante,
O Sr. Silveira da Moita. —Pois acho que é de '
30 annos para cá que alguma cousa de governo repieseutativo que havia no Brasil tem peiorado, porque nós só tivemos algumas condições legitimas de
governo representativo no período da regência; dahi
principiou a peiorar; alguma innocencia havia ainda:
essas praticas não se foram corrompendo todas de
uma vez; mas hoje estão depravadas completamente;
o que ha é essa phantasmagona de camara diante
da omnipotencia do governo. O governo tem alguma
depeniencia do parlameato para alguma cousa?
Para que? E' só para se encher esta formalidade da
lei do orçamento. V. Ex. está vendo que é uma
mera forfnalidade, po:que veio o orçamento para
aqui ha poucos dias, e já nos estão apoquentando,.
dizendo que tomamos o tempo, só porque dizemos
algumas palavras. Em uma camara de 40 a 50 membros só porque deus ou três delles fazem algumas
observações, se diz que é tomar tempo. Já se viu
mesmo no Brasil, que não está adiantado em praticas do systema representativo uma scena dessas,
a que o nobre ministro da justiça deu na camara dos
deputados, assistindo tantas vezes a uma discussão
desencontrada, sem interpor a opinião do governo
sobre, ao menos, o fundo da reforma, o pensamento
fundamental que devia predominar nelh?
Entretanto, senhores, o nobre ministro interino
da justiça parece que está em desaccordo com o nobre ministro d» justiça enfermo, porque eu vejo no
relatório do nobre ministro da justiça, tratando da
reforma judiciaria, o seguinte : « era uma proposta
ofíerecida por parte do governo no 1" deJunbode
1S66 consignaraha-se algumas bases que podem ser
adoptadas para reforma d i iei de 3 de Dezembro. »
Mas o Sr. ministro da justiça, fazendo o mesmo que
fez a camara dos deputados que recorreu ás gavetas
velhas para achar um projecto, recorreu também a
gaveta de sua secretaria e transcreve um pedaço do
relatório do seu antecessor, do rainistetio de Í8G6,
que diz ; « Ressumbra no meio de nossas divergências
políticas o accordo de todos sobre as seguirtos necessidades: effectiva independência do magistrado; separação da justiça da policia; restricção e formal precisão
da°prisão preventiva; extensão e facilidade da liberdade provisória; jurisdicção difinitiva dos juizes
vitalicios em todas as causas, crimes, eiveis e
coramerciaes; jutisdicção correccional mais ou menos] restricta; competência do jury em todas as

causas políticas. » E diz o ministro proprietário da
pasta da justiça; « Creio, pois, chegada a occasião
de dotar-se o paiz com uma organisação judiciaria
que attenda ao reclamo da opinião. »
Ora, senhores, se o nobre ministro da justiça está
de accordo com estas idéasdo ministro a quem substituo interinamente, S. Ex. devia, na outra camara,
assistindo á sua discussão, procurar chamar as opiniões para estas bases da reforma judiciaria, não
deixar que a camara se extravie, se desencontre, se
embarace no meio de tantas emendas, sem systema,
como são as que tem sido apresentadas naquella camara, porque umas são em um sentido, e outras era
sentido inteiramente diverso. Se o nobre ministro
ha mais tempo tivesse intervindo na discussão, evitando os compromeltiraentos dos autores dessas
.emendas, teria evitado algumas difficuldades em
fazer prevalecer depois o seu principio, que deve ser
o principio que o relatório da justiça estabelece.
Mas o que vemos senhores? O que vemos é que
a omissão do nobre ministro da justiça neste ponto
lhe ha de trazer grande embaraço. O primeiro ponto
a respeito do qual o miuistro da justiça diz que está
de accordo com seu antecessor é a efTectiva independência dos magistrados. Ora, perguntarei eu, o nobre ministro não viu apresentar-se na camara dos
deputados uma optima emenda, ofíerecida pelos
Srs. Ferreira Vianna e Pinto Lima, tendente a estabelecer a independência da nossa magistratura? Viu.
Em todo o tempo no nosso parlamento, principiante
como é, ignorante, p-openso a desviar-se das praticas legitimas do systema representativo, vi sempre
que o ministro, quando se apresentava uma idéa
destas, apressava-se á vir á tribuna para dizer ;
servo ou não ; mas o nobre ministro...
O Sr. Zacarias : — Moita 1
O Sr. Silveira da Moita : —... vê apresentar se
essa emenda, o fica mudo, não diz uma palavra. Note-se que é uma emenda apresentada por dous prestimosos amigos do aoverno, que por certo não entenderam fazer um embaraço ao governo a quem apoiam,
ofierecendo-a. Contém ã emenda rnatería muito importante ; acho-a muito acerte da ; hei d ; dar lhe o
meu voto, se vier ao senado. Entretanto o que diz o
nobre ministro .sobro ela? Nada.
Lembra-me ainda do tempo ora quo se descutiram
na camara algumas reformas mu:to parciaes: offoreceram-se emendas á essas reformas; estava eu ali
com o nobre ministro; sempre que havia alguma idéa,
alguma emenda offerecida ao projecto do governo, o
Sr. Lusebio corria á tribuna ; era o primeiro pharol
para a su i maioria, elle é que mostrava os perigos...
«
O Sr. Zacarias: — Entendia-se cornos autores das
emendas.
O Sr. Silveira ba Motta :—... procurava as
modificações; era o primeiro a resalvara dignidade
dodeputído que oíferecia emenda. Agora não; o
ministério trata com desdera tal...
O Sr. Zacarias : — Deixa o barco correr.
O Sr. Silveira da Motta:... com desdem tal
aos seus melhores amigos políticos, que se apresenta uma idéa destas tão importante, tendente a
garantir a independência do poder judiciário, e a
considera como se fosse uma emenda dessas escriptas sobre a perna, sem importância nenhuma.
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O governo podo dizer não servo sem declarar por- '
que? Dois os Srs. ministros, apezar de lerem uma
caraara unanime, julgam que podem abusar da
adhesão dessa camara a ponto de dizer-lhe: não
quero a emenda sem mostrar a razão porque não
querem ? Não senhores: a primeira condicão, como
tenho dito, do regeneração deste paiz e uma lei
eleitora!; porém a lei eleitoral por si, sem as leis
accessorias, ónada. E' preciso acabar com a guarda
nacional, com o recrutamento para evitar o constrangimento dos votantes; é preciso dar á composição das camuras elementos que resistam lambem
ao constrangimento dos governos.
Sem estas condições, Sr. presidente, esse anlu lo
principal do paiz, que é a lei eleitoral, é nada. Eu
não quero lei eleitoral como uma utopia,porque sei,
corno disse o nobre senador pela lialii i, que as leis
de eleições alterem quanto quizerera, não produsera
resultaii algum,e por isso appeila primeiro para a
refo-ma dos homens,e eu para a das instuições. que
também formam os homens ou os depravam.
Mas esta proposição do honrado senador pela
Bahia seria verdadeira, se en julgasse que a reforma
eleitoral, como uma reforma politica mais importante quo so deve fazer no nosso paiz, fosse uma reforma isolada. Não; a reforma eleitoral, Sr. presidente, ó um pensamento complexo; cumprehende a
necessidade do condições que dêem liberdade ao
votante, o a necessidade de condições que deem liberdade ao votado. As condições" para a liberdade
do votante são : a instrucção do votante, a ausência
do^ constrangimentos illegaes da guarda nacional,
do recrutamento, da intervenção indébita dos agentes da polícia. As condições da liberdade do votado
são as que constituem ' a organição das camaras
legislativas
O Sr. PREsinüífTE: —Eu devo observar ao nobre
senador que nós não estamos so não na discussão dn
orçamento da justiça,
O Sr. Silveira da Moita:—E' o que estou fazendo como outros fazem.
O Sn. presidente:—Tenho feito a rainha obrigação. O que se 'discutiu foi o orçaníenfo
do ministério
do Império, queo se suppõe o art. Io da lei; agora estamos no art. 2 .
O Sn. Silveira da Motta:—Este c tanto primeir0
em relação
ao ministério da justiça, como o oulro
o
cra I cm relação ao do império.
O Sr. presidente : — Tenho feito a minha obrigação...
O Sr. Silveira da Motta ; — E eu vou continuar
no exercido do mesmo direito de que todos teem
usado :, porém devo justiíicar-me perante o senado.
Estou tratando da reforma da guarda nacional, qneé
um topicodo relatório do Sr. ministro dajustiça; estou
tratando da reforma da magistratura, da administração dajustiça, que é outto
topico do relatório do
noare ministro. No art 2o da lei do orçamento estão
as verbas para asilespezas respectivas; consignam-se
nelle quantias para os tribunaes, epara aguarda nacional; porque razão, pois, eu heide merecer que
uma
i dessas
jme fa-averbas
observação,
quando
tando
do orcamonto
?,.. estou traVou continuando
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Sr. presidente, o nobre ministro, quando veio discutir este orçamento, já devia trazer para o senado a
luz da discussão da camara electiva a respeito destes
pontos, da reforma judiciaria e Ja guarda nacional
Emíim V. Ex. sempre ha de conceder-me
que faça uma queixa, e é que a sus interrupção,
embora feita cora toda a benevolência, interrompeu
o meu discurso, o fio de rainhas idéus; tenho uma
cabeça fraca.
O Sr. presidente: — Julguei que devia fazer a
observação. V. Ex. fará o que entender.
O Sr. Silveira da Motta:—Eu vejo, verbigratia,
Sr. presidente, que a respeito da reforma ju iciaria
o nobre ministro ou parece estar em desacordo cora
o relatono do Sr. conselheiro Nebias, em desacordo
com as ideas do ministro proprietário, ou, se não está
em desacordo, emendo que S Ex. deveria ter chamado á terreno conveniente a discussão da camara
dos deputados, para que o senado podesso ter já
alguma cousa que discutir sobre a reformajudiciaria,
porque a razão, Senhores, porque insistimos nesta
reforma, é porque nol-a prometteu muito formalmente na falia do throno.
Mas não ha uma só palavra dada pelo governo á .
que elle não faltasse! As palavras da falia do throno
são palavras de honra dadas ao parlamento: mas o
governo tem faltado á todas. Não me recordo do numero das refo;mas que foram rocommen Judas pelo
ttirono ao corpo legislativo nesta sessão; as fallas do
throno são peças ministeriaes; por conseqüência são
compromissos do ministério para com o paiz, Mas
- qual é o compromisso que os Srs. ministros tem já
desempenuado? Estão vivendo ha dons arfnos vi ia de
expediente não fizeram uma só reforma que piometteram; apenas veio para o senado a reforma da lei
do recrutamento ;é uma dastaesreform is das gavetas
da caraara dos deputados, a única cousJ que veio
para o senado, e essa mesma desfalleceu aqui diante
da oppqsição que iniciou o meu nobre amigo senador
pelo Rio de Janeiro; fui a única pessoa que occnpouse com a matéria; nenhum do nós tratou delia, e
apenas com um sopro do nobre senador cahiu oprojecto, não entrou méis na ordem do dia. Qual foi
outra reforma? Nenhuma.
E' cora eíleito para lamentar que um ministério
composto do homens distinetos de hnmens illustrados, dedicados á causa política, ao sen partido, que
querem habilitar-se para governar este paiz por
muito tempo; é para lamentar que tão distinclos
cavalheiros estejam ha mais-de dous annos no governo, e não tenham vindo ao parlamento essas reformas, quando elles, subindo ao poder, reconheceram que eram precisas reformas políticas.
Ora, a respeito da guarda nacional.. ."Vouappellar outra vez para o relatório, porque preciso apadrinhar-me coni elle para poder ir disendo alguma
cousa. Eu desejava saber as idéas do nobre ministro
a respeito da reformada guarda nacional. Para mim
a reforma que tem a guarda nacianal é a sua exlincçào (apeíados). M; s uma vez quo o nobre ministro tenha uma idéa de reforma da guarda nacional, quo a deixo na sua naturez i de guarda civica
propriamente, livie do constrangimento immediato,
desde o sargento até o commanJante superior; desde
que houver um expediente que não faça da guarda
nacional um instrumento do votação", que não a
queiram militarisar, nem hão de milil .risar, porque
o que ha é uma militarisaçào de caricaturas, é dar
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uma feição mililar á guarda nacional, endragonando toda a população, pois quasi todo o mundo
hoje tem dragonas, t°em galões, a physionomii que
sequer dar á sociedade brasileua éa dos galões;
desde que, digo, o nobre ministro disser que teip tal
e tal idéa de reforma da guarda nacional que não
seja no sentido de tirar ao cidadão a liberdade para
votar, eu iria para ahi.
Mas eu vejo pe^ contrario no relatório (estou na
verba do orçamento, na despeza com a guarda nacional 140:000$) que o ministério nem se contenta jácomasrestricções que a lei actual da guarda
nacional põe á liberdade do cidadão, por conseqüência constrangimento, contradição á liberdade eleitoral. Vejo, verbi gratia, que no "relatório, tratando-se
das designações para os destacamentos de guerra,
destacamentos da fronteira, o nobre ministro não se
contenta com a legislação de 1850, quanto á íónnJ
da designação dos guardas nacionaes para esses
destacamentos. E que razão dá S, Ex.'? [lendo)
« A disposição da lei de 1850 para designação dcs
guardas nacionaes não é insufficiente, porque nos
casos urgentes o processo é muito demorado. »E' um
conselho de qualificação, e um de revista, e por
causa destes recursos, que são garantias á liberdade
do guarda nacional, o governo entende que ainda
assim são peias para o arbítrio que elle quer nas
designações. Entretanto na lei de 1850 estão marcadas as regras para as designações, e nem isto, de
que aliás o governo tem abusado tanto, contenta o
ministério. O Sr. ministro da justiça quer uma reforma no sentido de arrochar mais a guarda nacional, tornando as designações mais a arbítrio do
governo do que ellas são pela lei de 1850. Assim,
devo crêr q e as idéas do ministério a respeito da
guarda nacional são idéas muito pronunciadas, que
não podem ser adoptadas por mim.
E por fallar em guarda nacional, veio-me á lembrança fazer uma pergunta ao Sr. ministro da justiça. A guarda nacional da Corte está sem coramandándante superior desde o anno passado ; ha muito
tempo que o commandante superior da guarda nacional da Corte é ura offlcial general porém foi demittido desse commando pelo ministério actual o
Sr. marechal Fonseca Costa.
O Sr. ministro da guerra : — Pediu demissão.
O Sr. Silveira da Moita ;— Isto é um sacracramento; quando se trata de um empregado d ■
certa ordem, com quem se deve ter certas considerações, diz se que pediu para se lhe poupar a rudeza"
de nina demissão.
O Sr. Zacarias:— A carta do Sr. Wanderley ao
Sr. Paranhos trata alguma cousa disto. Creio que
ella diz o contrario.
w
O Sr. Silveira da Motta;—O facto deu-stí na'
época em que o ministério enfermou; foi nessa
época qne se deu a demissão ao Sr. marechal Fon
seca Costa. Mas não quero entrar neste negocio; o
que é verdade é que. depois que foi demittido o
Sr. general Fonseca Costa, ainda o ministério não
achou um oííiciul general para o commando superior da guarda nacional
O Sr. F. Octaviano;—Ou reintegrar este, pois já
sahiu o ministro quo o demitti».
O Sr. Silveira da Motta: — Se acaso a questão
era com o ministro que sahiu, assim como os se-

nhores despediram este ministro, porque não fazem,
conseguintemente, a restauração do commando superior? Mas não quero saber se pretendem fazer a
restauração; porque nâo nomeam outro? E' impossível hoje nomear-se um commandante superior depois de ter sido demittido o Sr. Fonseca Costa? Não
sei que difilcnldade possa haver para isto.
Ha um ponto, Sr. presidente, a respeito do qual
eu tambein desejava fazer uma pergunta innocente
ao nobre ministro; o relatório da justiça do anno
passado continha doutrinas que nüS: da opposição
aqui condemnavamos vivamente.
O Sr. Zacarias :—Foi censtrangido a pedir demissão; diz o Sr. Wanderley na intimidade da carta.
O Sr. Silveira da Motta: — Isso é lá entre elles.
O Sr. Zacarias : — Mas não é exacto que pedisse
demissão; foi constrangido a pedil-a.
O Sr. Silveira da Motta : — Sr. presidente,^ a
minha pergunta é sobre a nova creação .'e comarcas
e parochias. O relatório do ministro da justiça, que
saíiiu, o Sr. conselheiro Alencar, professava idéas
que nós aqui combatemos; o actual ministro da
guerra não reproduz essas idées, nem estabelece no- ,
vas; mas eu desejava saber. E' uma garantia para o
publico saber qual é a idéa do governo a respeito das competências das assembiéas provinciaes
para croarem comarcas e parochias. ü governo entendia quo tinha o direito repressivo,das attribuições das assembiéas provinciaes do crear comarcas,
só pelo facto do ser a dospeza geral. Mas se a despeza geral ó um motivo para dar ao governo geral
o direito de annullar uma attribúição constitucional
que teemas assembiéas pr-vinciaés, paieco-tpe que
o ministério, a ser conseqüente, o que deve fazer, é
tomar alguma providencia a respeito da renda provincial. Senhores, se a questão é de dinheiro, e as
questões do dinheiro eu acho que são as mais facçis de resolver ; augmentemos a renda das províncias incumbindo-lhe o pagamento dé sua justiça
provincial.
O Sr. F. Ocx.aviano: — Apoiado.
O Sr. Silveira da Motta:—E então verá
S. Ex., que ellas, pelo zelo de sua bolça, restringirão quanto fôr compatível com as suas forcas as
dospezas. Mas, da maneira porque está estabelecido,
ter as assembiéas provinciaes a attribuicão constitucional de crear comarcas, fazer a divisão judiciaria, e ao mesmo tempo dizer se: «Podeis fazei quantas divisões quizerdes, mais eu não pago » é o mesmo quo diÉer ás assembiéas provinciaes; «Não
tendes direito de. ciear comarcas, porque não ha
juiz de direito que queira preenchel-as de graça. »
Senhores, faço estas observações sobre õ orçamento da jusbça, principalmente porque entendo
que nós, opposição no senado, temos o direito, ao'■
menos, de reclamar, de protestar contra este systema vicioso de governo nas nossas camaras legislativas. Annúnciar reformas ao corpo legislativo, e
no fim de dons annos não fazer nada; apresentar
o Sr. ministro do Império uma miniatura de reformas, e não dar andamento a ellas; não terem o
typo, o fim que devera ter, e serem apresentadas só
e unicamente por formalidade, para se poder dizer
ao paiz, o ministério propoz muitas reformas... en
respondo a isto: sim, propoz muitas reformas, mas
tendo uma camara unanime, nenhuma dellas andou j
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E porque não andou ? Se responsabilidade, portanto, tenho declarado nesta casa e na outra, por mais de
ha é do governo; responsabilidade pela falta do uma vez, que a sua adopção na presente sessão é
desempenho de comproraiisos que o governo tomou um dos maiores erapenhos do governo.
Com effeito, Sr. presidente, desde que passaram
com as camaras legislativas, de promover estas
na outra camara as medidas annuas, tratei immereformas.
Foi para fazer senti.i esta falta de cumprimento diatamente de combinar com asillustres commissões
substide palavra do governo, que tomei parte nesta dis- de justiça civil e criminal sobre um projecto
a
cussão: foi para chamar a sua attenção sobre este tutivo ao que se achava approvado em 2 discussão;
oífereci o meu trabalho ás mesmas illustres comassurapto.
Não quero tomar mais tempo ao senado, mesmo missões, e o resultado de nossas conferências foi o
para demonstrar que não quero procrastinar a passa- projecto apresentado á outra camara.
gem do orçamento; pelo contrario, estimo que o
O Sr. Silveira da Moita: — E' peior a emenda,
ministério já esteja mais interessadoma passagem do que o soneto.
orçamento: é signal de mais alguma saúde, e então
O Sr. ministro da guerra; — Depois tratei do
conto que os assumptos importantes que nós temos
ainda do tratar neste pouco tempo que nos resta, promover e activar a discussão deste projecto, e com
e que havemos de guardar com toda a avareza, po- effeito essa discussão tem durado por quasi ura raez,
derão ficar sem duvida paia o anno que vem : e t u pronnnciando-se luminosos discursos a respeito da
estimarei muito que para o anno que vem (uma vez matéria.
que ha essa falta de palavra dos nobres ministros),
O Sr. Silveira da Motta:—Menos V. Ex.
eu me encontre com SS. EEx,; mas, me está pareO Sr. ministro da guerra:—O nobre senador,
cendo que não.
porém,estranha que eu não tivesse tomado a palavra
O Sr. laaruo <Jc lüfuritiba (ministro para guiara camna na adopçãr das, medidas que
dj, guerra, e interino da jusliça]: — Pela conside- tinham sido oíTepccidas. Eu hontem tive a honra de
ração que devo so honrado senador que acabou de dizer ao secado, que muito calculadamenle não
sentar-se, vou fazer algumas observações, ou antes, tenho pedido a palavra para exprimir a minha opiofTorecer algumas respostas ás perguntas que S. Ex. nião sobre as diversas emendas. O pensament > - o
se serviu fazer-rae.
governo estava bastante expresso no projecto das
A maior parte das questões aventadas pelo hon- commissões. As emendas mesmo que se tjnliam offerado senador a quem me refiro, parece-mo que po- recido, e que o governo podia adoptar, essas são
deriam ser tratadas com mais propriedade, não no quasi de rcdacção.
orçamento que se discute, porém quando fo:em apreO Sn. Silveira da .Motta — Não quer emenda nesentados os projectos que versam sobre as matérias nhuma?
para que o nobre senador chamou a attenção da
O Sr ministro da guerra: —As outras, desde
casa. {Apoiados.) Mas, as perguntas do honrado
membro teem, com eííeilo, necessidade de algumas que o governo com as illustres commissões não as
tinha consignado no projecto que se discute, era
explicações de minha parte,
A primeira observação que me cumore fazer 6 a res- bem visto que não poderia aceital-as.,..
peito de não ter o" ministério promovido as refórmas a
O Sr. Silveira da Motta:—Bem.
que se compromettèra, ou do que fez menção a falia
O Sn. ministro da guerra: —.... do modo corno
do throno, na abertura da sessão deste anno. Eu creio foram ellas oflferecidas, ou porque não é tempo opque o senado está perfeitamente sciente dos esforços porluno para aceital-as, ou por qualquer outro moque o governo tem feito, nesta cpmo na outra casa, tivo...
para realisar algumas destas reformas. Se cilas não
O Sr. Silveira da Motta:—A do Sr. Ferreira
toem podido passar cora a brevidade que era para Vianna, verbi gratia, S. Ex. não aceita?
desejar, todavia, não teem ficado esquecidas, e soO Sr. ministro da guerra;—Em tempo oppormente embaraçadas pela outra grande necessidade
de fazermos com que fossem discutidas as leis an- tuno pronunciar-me-hei sobre a emenda a que se
refere o honrado senador. Não é aqui o logar prónuas, que não podem ser espaçadas.
■ Nem o senado, nem a camara dos deputados teem prio para que eu expenda minha opinião sobre essa
deixado do occupar-se daquelles objectos; e V. Ex., emenda; em um dos dias seguintes o farei, e então
Sr. presidente, sabe quanta attenção mereceu de mi- o nobre senador verá que eu não sou, como pretende,
nha parte a promover a discussão do projecto de re- contradictorio cora as idéas emittidas pelo honrado
crutamento, que fbi um dos indicados na falia do ministro da repartição no seu relatório apresentado
throno: Sabem também V. Ex. e o senado, a razão as camaras.
Disse.eu que calculadaraentc deixara de fallar até
porque esse projecto não tem tidoandamento, apezar
dos meus desejos; e porque actualmente não pôde agora, na discussão da reforma judiciaria, e a razão
ser discutido. E pois não me é necessário mais é esta; eu desejava que todas as opiniões se pronenhuma prova, para demonstrar ao nobre sena- nuuciassem, da maneira a mais livre possível a resdor que ello não me fez justiça, nem ao governo, peito das idéas consignadas no projecto. Eu não
quando nos altribuiu falta de esforços para que fosse linha necessidade, por conseqüência, de combater
discutido e adoptado, com as emendas que a sabedo- desde logo aquellas emendas apresentadas durante
ria do senado houvesse por bem aceitar afim de que i a discussão; reservo-me para afinal dar a opinião
esse projecto podesse satisfazer devidamente asne- do governo, que aliás já estava bastante conhecida
pelo proprio projecto das commissões.,
•neccssdados que tende a remediar.
Não me parece que seja este meu procedimento
Quanto ao projecto de reforma judiciaria, na outra camara, a mesma falta de benevolência houve merecedor das censuras que irrogou-me o nobre se
da parte do honrado senador, porque é sabido, e eu nador a quem tenho a honra de referir-me ; tanto
9
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mais para que se não repetisse uma arguição já
muitas vezes feita, de que a camara era subserviente
ao governo, e este pretendia fazer pressão sobre
ella, emittindo logo qualquer observação ás idéas
e emendas offerecidas pelos dignos membros daquella camara. Procedendo desla maneira, não foi
o governo isento de ser taxado de « creado » e de ir
a reboque da camara dos deputados; mas prefiro
esta ultima áquella primeira arguição.
O nobre-senador perguntou-me também quaes as
idéas do governo a respeito da composição da guarda
nacional. Declarou S. Ex. que pela siía parte a extincção total desta instituição era o que» melhor lhe
parecia ; mas que consentiria que essa milícia cidadã fosse reorganisada de modo que não fizesse
pressão sobre os cidadãos a ella pertencentes, e
fosse um instrumento para eleições.
Concordo inteiramente com este segundo desejo
do nobre senador; procuro também proceder de
maneira que a guarda nacional não p issa ser instrumento dos caprichos alheios, principalmente em
matéria de eleição. Sendo este o meu pensamento,
como é o do governo, já o nobre senador vê que
qualquer projecto que apresentemos ha de ser conforme este mesmo pensamento.
O honrado membro diz. que par cia haver divergência entre este seu ultimo pensamento e o expressado no relatório pelo nobre ministro da justiça; mas
eu creio que omeiodeque fallou o meu nobre "collega
no seu relalorioé excepcional para o t'>rapo de guerra.
Fallaya S. Ex. no modo do designação estabelecido
na lei de 1850 para este caso, e então com > que justificou os governos anteriores, porque u- gidos pelas
rxigencias da gueri-a, decretaram um mei > diverso
para a designação dos guardas n; c onaes que fossem chamados ao serviço je guerra; não se referiu
por conseqüência o meii honrado collega senão a
casos extremos, e não á existência regular e normal
da giraria cívica, lulgo, portauto, que não ha contrrdicção entre os dous pensamentos.
EsTanhou o nobre senador qu - a guarda nacional
da Corte tenha estado até hoje sem um comhiandante
superior, depois que f i demittido, a seu pedido, o
Sr. gèneral Fonseca Costa. Cuido que não ha que
estranhar este procedimento do governo, quan o
estando já fora do serviço, e delle dispensada toda a
guarda nacional, não póie haver grande necessidade
de nomear-se o comman tante su erior efibetivo,
tanto mais quando dignamente serve neste log ir o
actual coramandante superior interino.
O Sn. Zacarias ;—Peço a palavra.
O Sn. ministro da guerra: —"Também deseja
saber o nobre senador qual é a idéa do governo sobre o direito que tem as assembléas provinciaes de
crearem comarcas. Já hontem eu expendi a mmha
opinião, quando o nobre senador pela Bahia fallou
das creações de comarcas pela assembléa provincial de( Minas. No meu pensar as assembléas provinciaes eem o direito inquestionável de fazer a divisão judiciaria como entenderem mais conveniente.
E' isto, em verdade, ás vezes um gravame d.s
rendas do Estado, mas é ura mal necessário, proveniente das instituições. O que o governo pode fazer
neste caso, é o que já tem feito quasi os diversos
ministérios que se teem succedido r isto é, recoramendar aos presidentes de provmeias, que procurem influir para evitar a creação de comarcas não

aconselhadas pela necessidade da administração da
justiça. Cuido que o governo não pode isentar-se
de prover a esses logares creados pelas assembléas
provinciaes, embora com alguns sacrifícios dos cofres públicos.
O Sr. Silveira da Motta:—Está direito.
O Sr. ministro da guerra : — O remedio, diz o
nobre senador, de evitar que as assembléas provinciaes se desmandem nestas creações extemporâneas,
de comarcas, é dotar essas assembléas com maiores
rendas, o ao mesmo tempo attribuir-lhes a obrigação de pagar a justiça de primeira instância. Com
effeito, este remedio seria o mais elficaz, se porventura não tivesse já sido regeitado pelo corpo legislativo. O nobre senador sabe que a principio, depois do acto addicional, os juizes de direito eram
pagos pela respectiva província, como empregados
provinciaes; mas depois entendeu-se, e elles mesmos
promoveram a providencia de serem pagos pelos
cofres geraes, porque havia para isso maiores meios;
e passou a despeza a ser geral, talvez também parque, segundo a interpretação do acto addicional, os
empregados provinciaes, juizes de direito, são de
um caracter mixto; de sorte, que podem ser, como
entendeu a assembléa geral, satisfeitos os seus vencimentos por um ou outro cofre: pela renda geral,
ou pela renda provincial. Em 1840, não mc recordo
bem da época, ou era 1841. passou a despeza dos
juizes de direito a ser feita pelos cofres geraes, e assim se tem continuado; não está nas attribuições do
poder executivo mudar esse modo de pagamento.
O nobre senador hado reconhecer isso.
Sr. preMdente, ainda relativamente á matéria das
reformas não realisadas, porém, iniciadas pelo ministério no discurso da abertura da sessão,lembrarei
ao nobre senador, que, além do que já disse sobre a
reforma judiciaria e sobre a lei do orçamento, também outras reformas existem já em andamento nn
camara dos deputados, e talvez além da reforma judiciaria possam ainda este anno subir ao senado.
O Sr. ' arariagiisi:—Sr. presidente, não
pretendia tomar parte neste debate, árredado da tribuna por motivos Íntimos; mas a posição oDriga:
força e cumprir o meu dever, fazendo também algumas perguntas o protestos.
Não qoizéra perturbar o enleio do ministério,
agora principalmente, que acaba de ser-lhe restiUiido o nobre ministro dos negocios estrangeiros.
Continuem SS. EEx.
,
« Naquelle engano d'alma ledo e cego,
« Que a fortuna não deixa durar muito.»
O nobre msnistro de estrangeiros naturalmente
ha de estar ancioso por expôr os seus trinmphos alcançados no Paraguay, e será talvez imprudência
da minha parte privar dessa satisfação o senado e o
publico, que já vejo absortos penderem dos lábios do
nobre ministro.
O Sr. Zacarias ;—Está arranjando os livros.
O Sr. Paranaguá':—Por outro lado tendo o ministério de alguma maneiraprocuradoaligeirarossoflrimentos da província ondenaspi, attendendo.om parte,
ás reclamações desta tribuna, o meu silencio não
poderia ser bem comprehendido; eu tinha mesmo
necessidade de agradecer deste logar ao honrado
presidente do Piauhy, que foi nomeado depô s das
ominosas administrações que pesaram sobre aquella
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província por mercê do 16de Julho: refiro-me principalmente ás administrações dos dons vice-presidentes com que o ministério mimoseara aquella
infeliz província.
O Sr. Zacarias Tio, e sobrinho.
O Sr. Paranagua' :—Os Scs. Mendes, tio e sobrinho. Nào quizera nesta occasiâo vir reatar o fio
da narração desses attentados atrozes com que
ainda o anno passado tive de entreter a attenção do
senado; fazendo-o, não venho com o proposíto de
molestar o ministério; de perturbal-o nessa harmonia, que estimarei que seja agora mais real e dnracjoura.
Acredito que o ministério não pode ser em tudo
responsabilisado por esses fados, tanto mais quanto
procurou emendar a mão, demittindo ura dos seus
agentes, e rebaixando outro de 1" vice-presidente
O Io fapto de que vou occupar-me é o attentado atroz
praticado na pessoa do cidadão Manoel Moreira Gomes, que no município de Jerumenha foi barbaramente surrado pelo delegado de policia com 5D0
açoutes!.. .0 infeliz pelo horror do castigo perdeu
o uso da razão, cahiu em um estado deplorável
deidiotismoll...
Era justamente, senhores, o que faltava para
coroar esta feliz situação!... Desde as
prisões
arbitrarias até a violação do pudor; desd#ra invasão
do domicilio até o supplicio da cruz, ha uma serie
de attentados praticados pelos agentes subalternos
do governo, que não tem sido convenientemente
reprimidos; e, o que nunca será assaz estigmatisado, muitos de seus autores são mantido- caprichosamente nas posições de que abusaram.
Parecia já ser chegado o tempo, para o governo,
de empregar meios enérgicos, pois, os teem a seu alcance afim de cessar semelhante situação desesperada e anômala, como ó esta ; . gòra, nem ao menos
a conquista das urnas púde fornecer-ihe para isso
siquer um pretexto. E o ministério composto, como
é, de homens tão' illustfados e honestos não pôde
■ deixar de estar compenetrado de que as situações se
manteem e .se fortificam unicamente pelo religioso
respeito das,leis e da moral. Nenhum partido pôde
ter interesse na pratica de octos de semelhante natureza, o o governo está collocade mui alto pira
não prestar-se de qualquer fôrma, nem indireclamente á satisfação de instinetos tão depravados e
ferozes. Faço justiça ao gabinete. Os esforços, porem, que tem empregado nào são sufficientes!
Foi cruelmente surrado um homem livre no raunicipio do Jerumenha pelo delegado de policia.
Este facto excitou, como era natural, os clamores e
indignação da opposiçâo ora toda província. A imprensa "bradou contra o attentado; a autoridade
superior não podia conserver-se surda a tão justas
reclamações: procedeu-se no logar do crime ao respectivo corpo de dolicto, com o intuito de innocentar-se o criminoso.
Foram as offensas reputadas leves por esse corpo
de delicto; mas á vista do tamanho escândalo, reclamações mais energibas da opposiçâo se fizeram
ouvir, e o chefe do policia, que então era daquella
provincia, o. Sr, Dr. Peixoto (que aliás procedera de
uma raanoira pouco conveniente no espancamento
do juiz municipal dos Picos), fez cora que o infeliz
Manoel Moreira Gomes fosse conduzido á capital,
e ahi procedeu-se a um exame de sanidade no oífen-
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| dido, 70 dias depois de praticado o facto 1 E' bom
que o senado tenha conhecimento dess .> auto, para
hoirorisar-se; o o governo poder apreciar devidamente o procedimento de seus delegados, e fazer
aquillo que ainda lhe resta fazer.
O exame de sanidade a que me refiro procedeu-se
a lô de Setembro do anno passado, na presença do
ehefe de policia, sendo peritos dous facultativos,
um
dos quaes foi o mesmo Sr. Dr. Simplicio, exIo vice-presidente da província. Achava-se presente
grande concurso de pessoas, como era natural,
avista de um facto tão atroz. Vejamos as declarações. (Té) :
« Existem sobre a região das nadegas grandes
cicatrizes ainda recentes, uma delia s á esquerda
com visível perda de substancia, e uma pequena
solução de continuidade, ferida ou chaga, já chronica,' além de muitos traços cicatrizados, que de
certo foram produzidos por golpes de navalha, ou
outro instrumento cortante, e mais duas compridas
cicairizes i.a parte média do terço inferior do braço
direito, produzidas, talvez, por "cordas apertadas ;
outro sim o offendido pareceu-lhes affectado de.
idiotismo, que todavia não podem afflrmar se orgânico, ou produzido pelo terror era conseqüência
das violências
que sofírôra, e que portanto respondem ao Io quesito, sim ; ao 5o sim, produziu grave
iacummodode sauds;ao 6° sim, inhabilitou-o de serviço por mais de 30 dias, visto que hoje que fazem
setenta e tantos dias ainda se notam visíveis vestígios e até ulceraso em conseqüência dos ferimentos e sevicias ; ao 7 parece apresentar symptomas de
idioti-mo, etc.; ao 9» finalmente julgaram ser inestimável o lanmo cansado, visto que sendo o paciente um homem livre, supportando tão grandes
sevicias e (amanho desacato, entendem os peritos
nau haver valor possível que possa compensar o
Gffendido. »
O attentado não podia ser mais horroroso. Um
homem livre é alado a um carro pela autoridade policial, que devia protegel-o de qualquer violência;
esta mune-se de uma navalha, e com suas próprias
mãos vai dilacerar as carnes do infeliz, e manda applicar-lhe 500açoiites, afim de qneo castigo se torne
mais cruel! Creio que ainda não veio ao conhecimento do senado ura facto revestido de circumstancias mais atrozes. Depois do supplicio da cruz e
outros nunca usados, faltava um facto dessa natureza paia completar a serie dos crimes commettidos
pelos agentes subalternos da administração actual.
Ainda o anno passado tive occasiâo de referir ao ,
senado o attentado praticado pelo commandante
sup rior do município dos Picos na pessoa do juiz
municipal.!.
O Sr. Zacarias:—Apoi do.
O Sr, Paranagua' : — .., esbordoou-o cruelmente
na sua própria casa, na presença das autoridades,
policiaes e do commandante do destacamento que
longe de cumprirem o seu dever, acompanharam o
aggressor era triumpho até a casa da camara municipal, onde se tinha da apurar uma eleição falsa,
que a final foi annullada pelo governo.
Esse conimandante suficrior ainda hoje exerce o
seu cargo; outros teem sido suspensos ou demitlidos
j| por serem adversários, para com os do partido doj| minante procede-se diversamente; para estes todas
iI as complacencias.
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Também foliei o anno passado nos desmandos
praticados pelo delegado de Oeyras, que expedia
nma escolta numerosa munida de um mandado geral
de busca,em virtude do qualderam-sevarejosraesmo
a noute, em casas de diversos cidadãos, não respeitando-se a inviolabilidade do domicilio, e prendendose differ ntes irfdividuos fóra des casos e sem as
formalidades da lei. Era preciso mostrar para quanto
prestava aquella autoridade, era preciso estabelecerse o dotnimo do terror para assegurar a eleição em
ura município como o de Oeyras, onde o partido liberal regularmente não podia ser vencido.
Já não fallo nas violências praticadas com o mesmo
fim no municipio de Valença; já não fallo nos excessos de que foi victima o município do Príncipe
Imperial, cujo delegado o tenente coronel Joaquim
Domingues é hoje bem conhecido do senado e do
paiz. Essas autoridades ainda são mantidas em suas
posições. As nossas reclamações são baldadas ainda
que venham escudadas era factos conprovados, levados a evidencia: para os vencidos, não ha esperança alguma, resignem-se á sua sorte—soffram.—
Entretanto continuarei a fazer o meu dever, ainda
mesmo sem esperança de conseguir o resultado que
era licito esperar em um governo regular. Não sei
mesmo como explicar semelhante proceder: aqui é
que caberia ficarmos enleados com o nobre presidente do conselho... Não sei como de run ministério composto de homens tão moralisados, tão
illustrados, que não podem ter interesse em semelhantes desmandos não partem medidas enérgicas
que façam cessar de uma vez para sempre o estido
anormal em que se acha a nossa sociedade-, Pois os
factos criminosos são comprovados, são lev dos á
luz da evidencia, e os seus autores são mantidos nas
posições officiaes?! Em que paiz estamos?..
O Sr. Cansansão de Sinimbu';—Premiados.
O Sr. Paranaguá':— São, não só mantidos nas
posições officiaes senão premiados: isto é de um governo regular?
O Sr. Saraiva:—E'de ura governo que quer viver.
O Sr. Paranagua':—Não quero recordar os factos
que aqui apresentei na ssssão do anno passado, e
cujos autores ainda estão mantidos nas suas_posições officiaes. O ministério quando se dispõem a
fazer justiça a seus adversários, é sempre me a justiça; resignem-se os vencidos á sua triste posição,
contentando-se cora o direito de viver.
Pois bem, o delegado de Jerumenha ia ser innocentado, tudo se dispunha á isso ; mas a opposiçâo
patriótica da minha província ergue-Ie em favor da
victima; o facto foi comprovado por este documento
que devia ser base da condemnação du scelerato.
Não era possível á luz da publicidade, no meio de
uma capital, cora imprensa que felizmente é ainda
livre, negar-se aquillo que todos viam. Foi firmado
o acto complementar do corpo de delicto por pessoas insuspeitas; o facto horroroso assumira a maior
publicidade; mas ainda restava um recurso, era
abafal-o, era não fazer obra por elle.
Quem estava na vice-presidencia era o alter rgo
do protector do delegado- de Jeromenha. era o tio
daquelle que o governo foi compellido a demettir
da vice-presidencia do Piauhy pelos factos attentatorios ,que praticara contra a constituição, contra as
leis, contra os direitos dos cidadãos.

O Sr. Zacarias;—Deixou o tio que era peior.
O Sr. Paranaguá:—Não deixou o tio, nomeou
em seu logar o lio, que era tão bom ou peior do que
elle, que desta arte ficou governando por detraz da
cortina. Èis aqui porque digo qne o ministério nunca
se dispõe á fazerjustiça inteira.que só emprega meias
medidas, quando so trata de repremir os amigos,
desvirtuando assim a acçâo da autoridade que aliás
poderia ser benefica, me°smo na esphera do seu partido. O que fez então o tio do protector de Horacio ?
Guardou essa peça importante nas gavetas velhas da
sua secretária; lá esteve cerca de quatro mezes o
corpo de delido, que devia ser imraediatamente remettido, (pois para isto é que lhe foi enviado pelo
chefe de policia) á autoridade do logar, e ao ministério da justiça, que devia ter conhecimento de
facto tão atroz.Mas nem uma cousa, nem outra;
entendeu o vice-presidente Sr. Theotonio Mendes
que podia abafar tão importante documento deixando impune um facto atroz e escandaloso; foipreciso que chegasse ao Piauhy o Sr. Dr. Luiz Antonio
Vieira da Silva para dar-se o devido destino a esse
documento, nomeando S. Ex. ao mesmo tempo mn
promotor para dar andamento ao processo, e roque-'
rer o que fosse necessário para sanar as nnllidades de
que estava saturado. O promotor nomeado foi o honrado bicharei Jesuino José de Freitas, membro distincto do partido liberal.
Foi,portanto, burlada asegunda tentativa que se fez
para innocentar o delegado de Jerumenha, porquan
to a primeira foi, como disse, o corpo de d-dicto feito
de industria no logar do crime, onde se reduziu o
facto a proporções insignificantes, a segunda foi praticada pelo vice-presidente coronel Theotonio Mendes, abalando o auto de exame de sanidade que esteve nas suas gavetas por quatro mezes. O que digo
está comprovado com documentos, que tenho em
meu poder, requeridos a secretaria do governo, e
que posso lèr.
Mas, burlada essa tentativa ainda restava um recurso « avisar a toda a pressa ao amigo que se
acautele, fuja ; lá vae o promotor, lá vae uma escolta prendel-o ; o negocio esta comprovado ; o
crime é maflançavol. » E logo uma ex-praça do
corpo policial (vá notando o senado o escândalo),
fornecida pelo commandante da companhia policial,
é expressamente mandada: é um certo Ruflno, caminheiro expedido, enviado com cartas e cartas de quem?
Do ex Io vice-presidente da província do Piauhy,
daquelle que era 96 horas revolveu a província
inteira, preparando a conquista eleitoral, homem
que não recua ante os meios, ede quem o governo se
lembrou por isso m:,smo,( talvez, para tão grande
commeUimento. Mas o commandante da escolta chegando á S. Gonçalo, abi soube que ha poucas horas
havia passado liufino, declarando ao indivíduo que1
lhe deu a noticia, que levava cartas de aviso (disse
elle) da pessoa a quem me refiro fiara o criminoso
Horacio contra quem- se dirigia a deligencia para
prendel-o. O commandante immediatarnentemandou
uma escolta sobre essa ex-praça, deleve-a, o proseguiu vencendo outras contrariedades na sua deligencia. Foi cercada a casa de Horacio, surprendido elle de madrugada; tentou resistir, carregou
armaswadmirou-se que houvesse quem se atrevesse
a cercar a casa de um homem como elle...,
O Sr. ministro da marinha': —E quem mandou
drender esse homem?
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O Sn. Paranagua': —
afinal entregou-se;
era inútil a resistência. Dahi a duas horas chega o
portador com as cartas alludidas; elle o enterroga
enfurecido pela demora do aviso, e o agradecimento
foi um desabafo acerbo contra q. ex-l" vice-presidente, que tentára subtrahil-o á acção da justiça.
O Sr. ministro da marinha; — .Mas foi agarrado e está na eadôa.
O Sr. Paranagua' ; — Não só está na cadôa,
mas também está condemnado.
O gn. ministro da marinha dá ain ;a um aparte.
O Sr. Paranagua' :—Não nego; comecei antecipando o merecido louvor ao Sr. ür. Luiz Antonio
Vieira da Silva, á cuja administração moralisada e
um tanto imparcial folgo de render homenagem.
O Sr. ministro de estrangeiros:—V. Ex. fallava do impunidade, de indifforença do governo, e
isto não se concilia com a conseqüência a que
- chegou.
O Sr. Paranagua';—Fallei na meia justiça do
governo; disse que tinha, ao menos em parle, ouvido as reclamações desta tribuna, mas que lhe restava ainda alguma cousa a fazer. O Sr. l)r. Simplicio foi dcmittido, mas o governo, fazendo meia justiça, sobrogou sua autoridade na pessoa de^seu lio,
coronel Theolonío Mendes que foi nomeado Io vicepresidente. O Sr. coronel Theotonio Mendes, como
era de prever, praticou oclos iguaes áquelles, por
qce se havia celebrisado o Sr. Simplicio; entretanto
não foi demittido, foi apenas rebaixado para o logar
de 2° vice-presidonte. È'1 evidente a proiccção que
eile prestou ao delegado do Jeromenha, creatnra de
sou sobrinho, naturalmente á pedido deste, abafando
o auto de exame de sanidade que lhe foi remettido.
O Sr. ministro da marinha: — Esse fica no cartório.
O Sr. Paranaguá :—Não fica no cartorio, a cópia
authentica que tem força equivalente, devia ser remettida, como depois foi, ã autoridade local, afim
de formar o piocesso: foi nara isso que essa copia
foi enviada ao vice presidente; mas elle a guardou .
nas gavetas do sua secretária por quatro meze; o Sr.
Luiz Antonio cquo teve do reraettol-a, e dar providencias para a prisão e punição de lloracio. Já li o
corpo do dolicto o se o nobre senador quor provas de
tudo que tenho dito, eu lerei os documentos que
aqui tenho.
O Sr. ministro da marinha dá um aparte.
O Sr. Zacarias :—Estou acreditando que vae para
a.pasta da justiça.
O Sn-Paranagua': —O exame de sanidade que
ractifica o corpo de delicio foi feito a 16 de Setembro, remettido ao presidente, o 21 do mesmo mez, e
só a 12 de Janeiro, isto é, cerca de 4 mezes depois é
que foi remettido aojuiz.de direito da comarca afim
de proceder na forma da lei contra o criminoso: e
isto porque o vice-presidente que abafara aquelle
documento já não estava na administração. Agora
irei documentando o que tenho dito, para que o
nobio ministro saiba como os factos so passaram,
pois S. Ex. não estava presente quando comecei.
O Sn. ministro da marinha :—Conversei com o
Sr. Luiz Antonio sobro este ponto, e sei tudo.
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O Sr. Paranagua':—E' exacto tudo quanto tenho
dito; o Sr. Pr, Luiz Antonio não pódo deixar de
confirmal-o.
O Sr. Saraiva :—Conversar já ê alguma cousa.
ü Sr. Paranagua' [lendo): — « Desta secretaria
consta, a respeito do que requer o supplicante, o
seguinte: 1.° Une em oílicio n. 833 de 21 de Setembro do anno proximo passado, o Dr. chefe de policia
remetteu á presidência o exame do sanidade feito na
pessoa do infeliz cidadão surrado Manoel Moreira
Gomes; 2.° Que om olficio de 18 de Janeiro proximo
findo o Dr. juiz de direito da comarca de S. Gonçalo accusou o recebimento daquelle exame de sanidade que lhe foi remettido em oíTicio de 12 do referido mez de Janeiro: 3.° Finalmente, que, na occasião em que o Dr. chefe de policia enviara o supracitado exame de sanidade para a sec. etaria do
governo, exercia a presidência da província o Exm.
Sr. coronel Theotonio de Souza _ Mendes. E para
constar passou.se a pioscnte certidão, etc.
Ora, o coronel Theotonio guardando o auto de
sanidade, cujo principal eüeilo era a rectificação do
corpo de delicio, é evidente qual sciia a sorte do
criminoso ; ou seria absolvido, ou teria uma pena
muito diminuta. Mas o Sr. Dr. Luiz Antonio, honra
lhe seja feita, neutralisou todas as tramas que tinham
sido urdidas para innocentar-se o réo.
Não é negocio indifferente este: porque os meios
para innucentar-sc o criminoso foram empregados
- por uma autoridade altamente collocada. E' porisso
que tenho dito que o governo não fez tudo quanto
lhe cumpria, e deve fazer para que a justiça sejá
completa. O governo foz alguma cousa, ó verdade;
não consentiu mesmo que esse vice presidente entrasse novamente em exercido, quandofteve de retirar-se pira a comarca o Sr. Dr Luiz Antonio; estou
persuadido quo o governo deu ordem para que
S. Ex. não passasse a administração senão ao vice
presidente que daqui partiu, o honrado Sr. Dr. Espíndola. Mas se ü_ hoinera é imprestável, para que
essas contemplações? Desmoralisando o governo
o seu vice presidente porque o conserva ? porque deixa na lista , esse instrumento inútil ? O
primeiro tinha preparado o campo eleitoral, e não
precisando mais delle SS. EEx. deitaram-n'o fóra;
mas porque conseiv.-m ainda o segundo depois do
que 'em praticado? Se em qualquer eventualidade
esse homem lomaf conta da presidência, o que esperara os nobres ministros que elle faça? não fará caso
do governo, assim como não fez o primeiro vicepresidente, que não duvidou declarar ao nobre ministro do Império que sabia bem quo linba violado a
lei. isto é, a constituição: mas sacrificavarse a bem do
seu partido. E'verdade que vejo os nobres ministros
disputarem entre si a preferencia por terem melhor
servido aoseu partVdo, c não a causa publica; áquelles que dizem qne são do governo, do partido e
só do partido, que sacrificam ao partido o cumprimento do dever, julgammerecer mais alguma cousa.
As autoridades subalterna^ entendem o negocio ro
pé da letra, os nobres ministros declaram-se partidários, ellas vão além dos nobres ministros; já uma
autoridade da província linha dito que os liberaes
deviam ser levados á bacalháo, e o quo aconteceu
foi que o delegado de.Jerumenha surrou um homem
livre, applicou-lhe 500 açoutes!
Eu quero ler o oflicio do encarregado da deligencia em que os"factos que tenho referido são relata10

SESSíO EM 2 DE SETEMBRO DE 1S70
dos pelo pruprio ofíicial, que teve de presencial-os ;
é uma certidão do offlcio do coramandantc da escolta ou diligencia, que o orgào conservador na pro
vincia procurou metter á ridículo, e da qual vieram
grandes de/tostos para o Sr. Luiz Antonio; o partido rompeu com elle, fez lhe uma guerra tão injusta quanto desabrida. [Lê).
« Certifico que desta secretaria consta o officio
que osupplicante pede por certidão, o qual c do teor
seguinte;
Illra. e Exin. Sr.—Tendo partido cora 35 praças
do destacamento no vapor Conselheiro Paranaguá,
do porto desta c dade no dia áO de Janeiro e chegado na villa de S. Gonçalo no dia 23 do mesmo
pelas 9 horas da noute, encarregado de no município de Jerumenha capturar o importante criminoso
Horacio Ribeiro Soares, no dia seguinte 23 pelo
meio-dia fui informado por Athanazio de tal que
tinha pelas 8 horas da manhã desse mesmo dia passado pela villa um indivíduo de nome Kuíino ex-'
praça da companhia de policia o qual particularmente lhe havia communicado que seguia para
villa de Jerumenha com cartas do Dr. Simplicio
de Souza Mendes, dirigidas ao criminoso Horacio, a quem previniu da diligencia de que me
achava incumbi le: irámediatamenie mandei tres
praças no incalso ie Rufino, e em caminho sendo
preso mandei-o recolher á cadèa, passando-o á
disposição do respectivo didegado de policia para
que fosse pòsto em liberdade logo que tivesse decorrido tempo sulíx dente, que evitasse por elle serem
levadas as cart s de aviso. Seguindo no vapor neste
mesmo dia 23 para a villa da Manga, desembarquei
no logar denomina lo Caxoeira da Cruz, distante
delia cinco.léguas, tenlo caminhado duas léguas á
pé com toda força, até a casa do capitão Manoel
Machado de Mattos, por qu un fui suppridu de cavallos, o informado por esse cidadão de que Horacio morava no logar denoihiaado Cidreira, distante vinte
legoas da Mangi, depois, da demora precisa emquanto se preparava a condução, sahi no dia 23
pelas 61/2 horas da,manhã p: ra a Cidreira, porém
considerando que ; estrada é quasi toda habitada
por parentes e adhereutes de Horacio,tomei por isso
a diliberacão de desviando-me d,dia, proseguir por
men distino pela Chapada, onde estive perdido até o
dia seguinte pelas 6 horas da manhã tendo joressemolivo parado no logar Lagôa Grande < n le fiz seguir como guia o mora lor.daquelle logar Maximiano
Machado, e descançado pelo meio dr na d.stauci.i
de ''ez léguas da Cidreira, ás 3 horas da tjrde sogui
viagem, tendo andado duas léguas, encontrei o rio
Eorrente muito cheio, tive de atravessal-o a nado
cora todas as praçis, o que consegufaté ás 9 horas
da noute, e ás 3 horas da madrugada cerquei a casa
def Horacio, e com o movimento da força o criminoso procurando inl.ig^r donde ella vinha, e fazendo exclamações por achar exdraordinario cercar-se a
casa, como "dec arou, de ura homem como elle,
, tratou de carregar um clavinote: a estas exclarnaçõos e as pe.guntas que faziam, lespondeu a praça
que estava de. sentinella na janella do quarto de i nde
fallava que saberia do motivo logo que o dia amadhecesse. Logo que amanheceu o dia depois que
Horacio reconheceu que as suas bravatas não me
intimidavam, pois, que lhe fiz vêr que seria inútil
qualquer ros stencia, pelas 6 horas da manhã pediume permissão para abrir a porta, e sahir fóra, e

assim fazendo, nessa occasião dei-lhe a voz de prisão.
Pelas 9 horas da manhã chegou o portador vindo de
S. Gonçalo, trazendo as cartas do Dr. Simplicio de
Souza Mendes, que prevenia a Horacio da diligencia,
e acnnselhando-lhe que se occullasse até que pnssase esta crise (a crise era a administração do
Sr. Dr. Luiz Antonio, que procurava restabelecer na
província o império da lei) e elle,em altas vozes passou a mais tremenda descompostura contra o mesmo
Dr. Simplicio por lhe ter mandado um aviso tardio,
e que não era covarde para fugir depois do preso
como se achava. Seguindo neste, mesmo dia para a
villa de Jerumenha, conservei Horacio sempre cóm
a devida segurança, fazendo-o recolher a uma das
prisões dr cadeia, logo que tive motives paia receiar
u:na, fuga, e entregando o no dia 19 de Fevereiro
corrente ao capitão José Aurélio-de Moura, commandanle do destacamento nomeado para a villa,
regressei para esta capital no dia seguinte, onde me
acho desde o dia 24, convencido de que cumpri as
.ordens que me foram dadas por V. Ex. e pelo Dr.
chefe de policia da província. Therezina, 28 de Fevereiro de ISTO.—Illm. e Ex-m. Sr. Dr. Luiz Antonio Vieira da Silva, presidente da província.—O capitão coramandante, Themistocles Napolmo de Moraes. »
Agora passarei a ler ao senado o officio dirigido
pelo promotor expressamente nomeado para tratar
desie negocio, moço destineto, que não deixou do
ser muito fnaltratado pelo orgão conservador na província, por ter aceitado esta comraissão. (Le):
« Illra. e Exm. Sr.—Em obediência o respeito ás
ordens de V. Ex. que me foram transmitiidas em
oíficio reservado de 19 do Janeira lindo, lendo aceitado a proraotoria de S Gonçalo, tive de promover
o andariiento do procçsso instaurado no termo de
Jerumenha daquella comarca, contra o ex-dçlegado
supplente Horacio Ribeiro Soares, pelo inaudito att nlado coraraettiJo na pessoa do infeliz cidadão
Manoel Moreira Gomes, em cujas nadegas mandou
elle applicar 500 f.çoutes, retalhando-as a navalha,
como ficou demonstrado pelo exame de sanidade
procedido no paci-nte nesta capital pelos facultativos Dis. Simplicio de Souza Mendes c Constanlino
Luiz da Silva Moura, perante o Sr. Dr. chefe de
polir. i, e numeroso concurso de pessoas gradas que
assistiram ao acto.
Como cominuiiiquei a Y. Ex. o processo do formação da culpa, instaurado antes-d i minha chegada
na comarca, estava inçado de muitas faltas, sondo a
mais itnportant? d .lias a ineptidãodolibollo que além
do mais, contentava se apenas em pedir a punição
do reo no art. 201 do codigo criminal.
Não podendo combinar com isto, requeri e obtive
vista dos autos para ofTerecer novo libello, que, de
faclo, ofTereci, como, no caso, mo facultava' a lei; o
qual foi recebido, mudando a qualificação do crime
para os aits. 145, 181 e 205 do codigo, em vista do
referido auto de sanúlade, procedido por pessoas
competentes. Apresentei também novas- testemunhas, pessoas qualificadas e imparciaes ; sendo algumas dellas parentes conjunctos do accusado. o
membros importantes de seu partido, como por
exemplo, o deputado provincial, capitão Homero do
Souza Martins, e tenente João Francisco da Rocha,
José Evelyn fereira da Silva etc.
No dia 16 docoirenle. designado pelo meritissnno
Dr. juiz de direito para o julgamento, as testemu-
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nhas indicadas no libello fizeram seus depoimentos,
de um modo claro conteste e concludente; de forma
que diíTundirm a maior luz sobre o processo, fazendo resaltar a verdade da accusação.
A testemunha tenente-co.onel Francisco da
Costa Carvalho,jurou que viu o accusad > dizer
que tinha elle proprio surrado a Mauoel Moreira
Gomes,, e que surraria a outro qualquer se o merecesse !
A testemunha Jeronyrao Moreira do Araújo,
refere o mesmo fado, que presenciara em casa de
Gerinaldo Baptisla Soares.
O accusado oífereceu-somente duas testemunhas
de defeza que poderiam atiles servir parn accusação ; oilas nada disseram que aproveitasse ao mesmo
accusado.
Foi completa a prova produzida, e consoguintemente não su podia fazer esperar uma conderanação,
a qual o Sr. Dr. juiz de direito entendeu dar no
máximo dos artigos citados : — perda do emprego,
oito annos do prisão cora trabalho e multa da metade do tempo ; e mais quatro mezes de prisão simples e custas: como tudp consta da cópia authentica
que transmilto a V. Ex,
For este modo ficou desafronlada a sociedade, e
mantido o império da lei, pelo digno magistrado, o
Sr. Dr. Urabelino Moreira do Oliveira Lima, que
esteve na altura de seu dever.
Bom ou mal, fiz da rainha parte quanto foi possível para coadjuvar as vistas moralisadoras da benéfica administração do V. Ex., e para não desmentir
a confiança que V. Ex. se dignou de depositar em
minha humilde pessoa.
O réo Horacio iíibeiro Soares, lendo appellado
da sentença condem na to ria, ficou sob a guarda do
honrado capilão José Aurélio de Moura, recol .ido a
cadêa de Jerumenhí,; a mesma em que elle encerrou sua victima, o mencionado Manoel Moreira
Gomes.
,
Parecè-me do summa conveniência a conservação
alli daquelle official, alteudendo-se, principalmente,
que as autoridades polici ies do muniripio são, todas
ejlas, os parent s do criminoso, seus tios, cunhados
e primos co-irmãos.
.
Em officios datados de 2i e 31 Je Janeiro, 3 de
Fevereiro o 14 do corrente mez narrei a 1 Ex.
todas as circumstuncias que acompanharam este negocio, pelo que deixo de ser mais minucioso.
Deus guarde a V. Ex. Theresina, 31 do Março'
de 1810.—Illm. e Exjn. Sr. Dr. Luiz Antonio Vieira
da Silva, muito digno presidenta da província.—O
promotor publico, Jesuino José de Freitas. »
Está annex i a sentença do honrado juiz de direito o
Sr Ilr. Urabelino, julgando o facto provado, e condemnando o rér no gráo máximo dos artigos citados.
E cora offeito não podia ter outra pena a autoridade
policial que abalançou-se a commetter um crime
tão aüoz. O infeliz Gomes perdeu o uso da razão,
como se collige do corpo do delicto que foi presente
ao senado; ó um homem completamente perdido: o
damno que soffreuc irreparável. A aiuoridade é ceito
que foi punida pelo poder competente, despertado
pela administração; mas se o administrador da província, o honrado Sr. Dr: Luiz Antonio, fez tudo
quanto estava ao seu alcance, me parece que o governo não tem feito tudo quanto o do seu rigoroso
dover; que, se não da uma animação directa, como
reconheço, não doscorocôa totalmente a pratica de
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semelhantes crimes, conservando o principal protector do criminoso no logar, de que abusara, de
vice-presidente da província. O facto está comprovado com os documentos qué exhibo ; é levado á luz da evidencia que o coronel Theotonio
Mendes para proteger a esse indivíduo abafou um
documento da maior importância que lhe reraettera
o chefe de policia para ser transmittido, como foi
afinal pelo Sr. Dr. Luiz Antonio, ao Dr. juiz de
direito da comarca de S. Gouçalo. Ora o governo soube de tudo; mas o que fez? Demittiu
o coronel Theotonio, como demittiu seu sobrinho
Dr. Simplicio, cujo procedimento não teve defesa,
foi condemnado, ainda que á medo, pelo nobre ministro da marinha; e seu collega do império, demitliu-o? Não; rabaixou o apenas para o'logar de
2° vice-presidente, onde pude dar-se a contingência
de que o coronel Theotonio haja de assumir a administração, como se preparou para assumil-a com
a partida do Dr. Luiz Antonio, porque, quan.lo este
Sr. tratava de retirar se para vir tomar assento na
camara, passando a . dmimstração ao 2° vice-presidente que era o chefe de policia o Sr. Dr. Domingos
Monteiro Peixoto, immediatamente mandou-se cham r o coronel
Theotonio de Souza Mendes, que então
era o Io vice-presidente afim.de tomar a administ.açào, e desfazer tudo que tinha sido feito polo honrado Sr. Dr. Luiz Antonio, o que fez com que S. Ex.
não sahisse da província, sem que chegasse o digno
Sr. Dr. Espinüla, chefe de policia, nomeado 1° vicepresidente a quem passou o governo da província.
E, pois, senão se tomar todas as cautellas, o rainisterio ha de cahir na cilada; tenha isto por certo,
e i tão não séi se as portas da prisão eni que estiver
Horacio estarão muito seguras.
O que disse com relação a este facto, provei com
d; cumentos; elles aqui estão, posso offerecel-os ao
nobre ministro, se delles precisar estão á sua dispooão; é porem natural que o Sr. Dr. Vieira da Silva
lh'> temia fornecido informações muito completas a
semelhante respeito, espero que-S. Ex. inteirado de
t"da a verdade, digne-so de completar as providencias, fazendo justiça inteira.
Não é só o delegado de Jerumenha que se tem
celcbrisadÓ na pratica de factos atrozes. Eu não recordarei os attentados, de que o anno passado tive
occasião de lar conhecimento ao senado, para
"ajuizar do estado violento a que se reduzira minha
província ; basta dizer que os seus autores, com excepcào de Horacio, t dos creaturas Jo ex 1° vicepresidente, estão habilitados a reproduzil-os. Horacio é mero continuador de façanhas Conhecidas,
além de Horacio temos no termo da União um delegado que marcou na tosia a dons dos seus escravos
com um signal indelével de ignomínia, pondo na
de um a palavra çscravo, e na de outro a palavra
caplivo era letras miiuscnlas: isto em ura paiz civilisado e christãò, e quando nos preparamos á desempenhar o compromisso que tomamos perante o
mundo a respeito da emancipação dü elemento
\ervil!
Pois é possível que se tolere tio exercício de um
cargo de policia esse indivíduo que ainda que na
melhor boa fé, como elle diz, pratica um facto desta
ordem? Pois um governo moralisado como é o actual
pode consentir que continuem taes autoridades ; qu»
sejam mantidos era seus lugares indivíduos que praticam actos semelhantes ?
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Também tenho documentos a esse respeito e os Iznbel; e era resposta tenho a recommendar-lho
vou ler. Aqui está o auto do corpo de delicto a que que expeça as necessárias ordens para que o dito case procedeu nas pessoas dos escravos Romualdo e pitão e o referido liberto, que ahi se acham presos,
Evaristo, conhecido por Oliveira, que foram apre- como consta dos papeis, que acompanharam o seu
sentados pelo seu senhor o cardlào Clemente Fortes. citado otlicio, sejam remettidos com a precisa segurança e caiftella para o logar do julgamento, atira
Os peritos declararam o seguinte: [Lê)
« Quanto ao escravo Romualdo, que observaram de serem submettidos ao tribuna! do jury na sua
na região frontal escripta em letras maiúsculas (do próxima sessão, cumprindo mais que V. Ex. dô totamanho de quasi uma polegada cada letra) a pala- das as providencias para a punição de todos os eom—escravo—de sorte que toda a região frontal era promettidosnesse assassinato.—t)eus gtiaidea V. Ex.
occupada por esta palavra, que fora escripta cora — Zacarias dc Góes e Vascnnccllos, Sr. presidente
agulhas impregnadas de nraa matéria corante qual da província do Piauhy. »
a de que costumam usar os indígenas para pintarem
Indivíduos que naqiielle tempo o meu nebre colo corpo. Observaram mais que na regiãogluteaexis- lega e amigo tratava de providenciar para que fostiam algumas antigas cicatrizes em conseqüência de sem punidos estão sendo aproveitado's para autoricastigos ou sevicias E quanto ao escravo Evaristo dades pcliciaes. Com effeito esse delegado, segundo
declararam que observaram igu .lmonte na região a certidão que tenho e que lerei, foj nomeado depois
frontal em letras maiúsculas (de uma polegada) a pa- do 16 de Julho. Diz a certidão (/é);«.0 capitão Clelavra—cap' ivo—de sort que toda região frontal era mente de Castro Nazareth é 2o supplente do deleoccupada por esta palavra, que fura escripta com gado de policia do termo de Pedro II, foi proposto
agulhas ou outro instrumento de poula aguda em- pelo Dr. chefe de policia interino Raymundo Anpregnadas de uma matéria corante, etc. Observaram tônio de Carvalho cm 26 de Agosto de 1868, e nomais os peritos que nas regiões gluteas existiam meado neste mesmo dia pelo ex Io vice-presidente
muitas cicatrizes, sobresahindo duas que pelo seu Dr. Simplicio de Souza Mendes. Secretaria da potamanho denotavam a existência de fortes sevicias, licia de Piauhy era 6 de Maio de 1870. Está assigetc. Respondem os peritos ao Io quesito, não; ao 2o, nado Diunizio de Souza Brandão o Silva, servindo
signaes inddeveis produzidos por instrumentos pi- de secre tario.»
Agora verá o senado por esta certidão o que se
cantes empregnados de matéria corante; ao 3o. em
Romualdo estava es.ripta a palasra—escravo.—Em d u a respeito deste indivíduo pelo assassinato de
Evaristo a palavra—capíivo—em ambos na região que tratou o aviso do meu honrado amigo, senador
pela Bahia [Lê):
frontal. »
«Clemente de Castro Nazareth (capitão), pronunE' o ferro te da ignorainia impresso
na
testa
do
um
homem. (ConÜnúa a ler): «Ao 6o. sim, existem nas ciado a 15 ce Dezembro de 1863, como incurso no
regiões gluteas cicatrizes produzidas pelo azorrague; art. 192 do codigo criminal peio assassinato de
ao 7°, sim,' existem vestígios que parecem ser de Francisco Mariano de Albuqueique Cavalcanti, no
data antiga, sendo que em Evaristo parecem ter sido mez de Novembro de 1847.—Sustentada a'pronunmais fortes, todavh não foram repetidas, e desgra- cia pelo Dr. juiz municipal em 18 de Dezembro
çádamente são as de que muitos senhores bárbaros de 1863.—Preso no estado-maior do quartel do corpo
empregam nestes entes infelizes, etc. »
de guarnição desta província.
E' verdade que não foi praticado este facto no exCondemnado no dia 15 de Março de 1864 a pena
ercício do emprego, como aquellea que acabo de re- de galés perpétuas, e protestou para novo jury. Foi
ferir-me praticado pelo delegado de Jerumenha: de novo recolhido no dia 8 de Abril de 1864 ao quarmas o facto é tal, que dispensa commentarios. No lel do meio batalhão de Theresina. Solto a 7 de Seséculo actual quando tratara as de emancipar o ele- tembro do anno de 1864, poi' ter sido absolvido pelo
mento servil, conservar-se na policia indivíduos que jury a 30 de Agosto do mesmo anno. Tornou a ser
praticam actos desta orlem me parece que não pôde preso em mão de ter o promotor appellado em temter, já não digo explicação, mas uma"desculpa; é de po. Solto a 31 de Janeiro de 1866-por ter a relação
crer que esse indivíduo,* em vez de perseguir os seus confirmado a sentença que o absolveu por accordào
de 21 de Novembro"de 1865. F/ cque consta do
adversários, também esteja sendo processado.
Mas não ó só o delegado de Jerumenha, não é só grande rol de culpados, lançado a 11. 49, a que
o delegado da União, ainda distingue-se entre os me reporto. Sec.etaria da policia de Piauhy, 6 de
perseguidores um delegado de policia do termo de Maio de 1870.— Dionisio de Souza Brochado e SilPedro II, condemnado nO anno de 18C3 ou 1864 a va, servindo de secretario. »
Isto ó o que consta do rol desculpados. Onobremigalés perpétuas por crime de morte..
Sobre este delegado, o capitão Clemente de Castro nistro do Império incoraraodou-se muito o anno pasNazareth, existe um aviso do meu nobre collega e sado por ter eu dito que o vice-présidente da minha
amigo senador pela província da Bahia, concebido província, nas suas'96 horas gloriosas parccia-me
nestesí, termos: (lê)
ter ido escolher no rol dos culpados muitos dos seus
«3 secção. Ministério dos negocios da justiça. Rio agentes policiaes de ahumas localidades ; incomde Janeirô 19 de Fevereiro de 1864.— Illni. ê Exm. mudou-se com isto o nobre ministro do Império, não
Sr.— Tenho presente o seu otlicio de 9 de Janeiro obstante haver eu demonstrado o meu asserto com
ultimo, partecipando-me que pela delegacia do ter- documentos como agora o estou fazendo; pnis bem,
mo de Pedro 11'foi instaurado um processo crime isto que estou lendo a respeito do capitão Nazareth
contra o capilào Clemente de Castro Nazareth, sen- é uma certidão extrabida do rol dos culpados.
do'condemnado o dito capitão, D. Eugenia Teixeira,
Dirão: <•■ Foi absolvido afinal. » Não contesto,
de Souza e João Vieira, como autores do assassina- mas um partido rico de pessoal, não lança mão de
to perpetrado em 1847 na pessoa de Francisco taes agentes para confiar-lhes a autoridade publica.
Mariano de Albuquerque Cavalcanti; o como Pois um homem que é preso, processado e condemcumplice Domingos, liberto, e
escravas Maria e nadu u galés peipetuas. sem que houvesse abi per-
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seguiçao política, como autor de um homieidio pôde
ser agora revestido do cargo de delegado de policia?
Também se déra o raosmo a respeito do delegado de
policia do terhio do Príncipe Imperial; mas todos
sabem como taes absolvições se conseguem dos
jurados facilmente quando os indivíduos são de
certa importância como esses; ninguém ignora a
força do patronato em taes -circumslaueias.
Quero também dar noticia ao nobre ministro de
uma falsificação verificada em um dos livros de registro da secretaria da poliria do Piauhy. Pelos
documentos que vou ler verá o nobre ministro
donde podia partir a falsificação.
Foi nomeado para o logar de director das obras
publicas na província do Piaiíby oengenheiio Dodl;
este indivíduo requercu o emprego, e não obstante
ser estrangeiro foi o seu requerimento deferido e
ello nomeado director das obras publicas. A cpposição denunciou a irregularidade do f eto e ccdmirou o procedimento do piesidente. Era fucil declarar
de nenhum eíleito a portaria de nomeação, mas
ju'g(iu-se mais bummario ir ao livro do registro,
raspal-o, e fazer uma emenda declarando que o
indivíduo era nomeado em coramissão, isto e, era
contratado.
Chamou a si o titulo,-■ o em vez de expedir-se
outro, fez, se uma emenda. Mas con.o a justiça, com
quanto coxa, sempre chega a tempo, ficaram vestígios, por onde afinal clregou-se ao conhecimento de
que uma falsificação fòra commettida, falsificação
que se toma ai.ida mais patente, quando no termo
de juramento que presl ra o indivíduo não se a' hava
a pai- ivr.i em cnmmissno. Pelo termo de juramento
o Sr Dodt era considerado director das obras publicas da provjincia do Piaiihy, pelo seu titulo e registro director eni coramissão; mas esta palavra que
altera o sentido do titulo e do registro, foi acctesçentada raspando-se uni e outro.
Tudo isto está aqui comprovado por exame a que
se procedeu no respectivo livro na secietariaido governo. E' bom que o senado conheça este documento. [Lê.)
«Os, peritos responderam aos quesitos, pela maneira seguinlo: ao Io sim, ó o Io livro de registro, o
que verificou-se pelo termo de abertura e de encerramento, feitos pelo empiogado João Augusto Reza,
cuja letra rccoulieceram ollos peritos, não estando
assignados csdúos lermos, nem rubricado o mesmo
livro; ao 2" que a raspadura foi feita a íl 18, na
portaria n. 8,o no (irn da l" linha e principio da segunda ; ao 3 sim, houve alteração no sentido do
registro abi feito, sendo na piimcira linha a letra—
o —o a prepos ção—em—postas além do tr ço á
lápis que forma á margem, e nn segunda linha á palavra—com missão—com tinta diversa e raspagem
bem visível, começando oll; antes do primeiro traço
que devido a escripturação e mais a pala vra—Doutor
— escrita era brevd, com tinta igual á da palavra
commi sãn, cntrolii liada ou antes posta cm cima da
pauta do papel notando ainda os peritos que no
espaço raspado só podia caber a palavra -Doutor—
que era a que formava se' tido com o que estava escripto, o qual ficou alterado com a emenda feita ; ao
-1° responderam que a letra do registro é do empregado João Augusto Roza, parecendo porém ser
divetsa ã da emenda; ao 5° que o motivo visível,
que dou logar a raspagem, foi intrrduzir-se a palavra—em cnmmissão—cujo fim não poder- m elles
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peritos ao certo declarar. E sendo neste mesmo
acto apresentado, de ordem verbal de S. Ex, o Sr.
presidente da província, aos mesmos peritos o livro
de termos dejuramento e posse dos difTerentes empregados puíilicos desta província, aberto, numerado, rublieado e encerrado, paia o fim de ser examinado, declararam que afl.47 do mesmo livro,no termo de juramento e posse do engenheiro Gustavo,
Luiz Guilherme Dodt não existia a palavra commissão, pcsja no livro de rigistro, quo fói examinado, e som ante duas raspagens nas palavras perante
linhas 5, e encam-çodo, linhas 9 do ref rido termo,
cujas raspagens pareceram a ell s peritos não influir
no sentido da escripturação. Sendo igualmente apre- 1
sentadu no mesmo acto o requerimento do dito engenheiro Dodt,em que pediu sua nomeação de director
das obras publicas, datado de 15 de Abril do anno
passado,- e a portaria de sua nomeação do 1 de Maio
do mesmo anno, verificarãm que "esta portaria diverge do despacho exarado na referida petição, por
cont-r a palavra commissão, de que não trata o
mesmo despacho, segu ;do o qual devia ler sido
effectiva a nomeação, e não era commissão, -orao
ainda se vê do termo de jitramenio prestado. E são
estas as declarações que tem a fazer debaixo do
juramento que piêstaiam. » Estão assignados o juiz,
os peritos e testemunhas.
Fica portanto claro qúe houve falsificação no livro
de registro dos títulos, relativamente a nomeação
deste emoregado que, devendo ser de cnmmissâo
não o foi, mas que em vista da censura ria opposição, o vice-presidente para furtar se á ella, julgou
mais fácil praticar este crime, quando podia e era
mais curial, julgar de nenhum efieitoaquella nomeação. Já o nobre ministro do Imperic n anno psssado
defendeu o vice-presidente' do Pianhy pela ignorância de direito; não era muito que agora elle fosse
defendido do mesmo modo, se acaso semelhante
irregularidade vi sse a téla da discussão; pre eriu
porém [iraticar este facto criminoso que constado
documentos, qno foram requeridos o alcarçados da
secretaria do governo por zelosos membros do partido liberal.'
Gabe aqui louvar o procedimento d» patriótica
opposiçâo da província do Ria uhy tão bom representada na imprensa, e na assembléa provincial que
findou ultimamente. Aquella illustre corporação
compenetrada de seus deveres assumiu Uma altitude
dignados maiores encomios. combatendo as trnpelias praticadas no período nefasto da administração
dos 8rs. Mendes e os dous vice-présidentes, tio e
sobiinho, rcham-se sob o peso de uma responsabilidade. A patriótica assembléa provincial, no desempenho de seu dever, visto como o governo actual não
fez tudo quanto lhe cumpria fazer a,bem da moralidade da adminisfração, levou aqucllcs dous réos de
altos crimes ao tribunal competente; ches tem de
responder por seus attentados e eu não quero agravar a sua sorte.
. Não posso também deixar de chamar a, attenção
dos nobres ministros para um outro facto. Os dous
vice-presidentes do Piaiihy, a quem me tenho referido, cassaram 15 portarias de séüs anteceèsores, as
quaes já haviam produzido todos os seus etTeitos,
privando de suas patentes a 60 oíTiciaes dai guarda
nacional.
"■ :i,; p
Creio que á vista da lei os postos da guarda nacional ainda se cónsiderarn vitalicics. O rlObre miII
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nistro interino da justiça, hontera, respondendo ao annos; prestaram bons serviços, que podem ser atnobre senador pela Bahia, declarou que, como a lei testados pelo honrado duque de Caxias. Refiro-me
da guarda nacional não estava derogada, não se ao capitão Francisco Bapti ta Cabelleira, que o
tinhaainda eííectuado reforma alguma, julgava-se nobre duque hade conhecer ( O Sr. duque de Caxias
na ebrigação de'respeita 1-a, que em execução, da lei fazsig.nal ajfirmativo). E' offlcial distinto, que presé que creava novos batalhões e secções de batalhão tou muitos bons serviços ao Paraguay, e os prestou
igualmente m província de Pernambuco, quando
e provia os logares vagos
Ora, se a lei não está revogada, desejava saber do tive a honra de administral-a.
Este capitão veiu dos sertões de Pernambuco com
nobre ministro da justiça se toma ou não alguma
providencia a respeito destes offlciaes da guarda na- trinta e tantos voluntários, que reunira, por sua incional do 1'iauhy, que foram privados caprichosa- fluencia, com destino a guerra do Paraguay, polo
mente desuas patentes pelosvice-presidentes aquém que nomeei-o tenente em commissâo de ura dos
me refiro Tenho aqui um quadro dess. s portarias corpos que então organisara. Marchou para o Sül,
cassadas oracto dos dous vtce-presidentes,comdata onde ganhou o posto de capitão e foi condecorado.
de25 de Agosto de 1868,de lie 31 de Maio del8tí9e Foi dos primeiros que marchou, e não foi só, mas
16 de Setembro do mesmoanno.Osofficiaes compre- com dous filhos; fez toda a campanha desde o Passo
hendidos nessas 15 portarias, e que sao em numero da .Patria, correu os azares dà guerra; volta para o
de60,reclamaram seu? direitosao presidente da pro- seio de sua farnilia, o chegando ao porto de Piranhas,
víncia. Não sei se o honrado Sr. Dr. Vieira da creio eu, ahi foi avisado por sua mulher, que anciosa
Silva teve tempo de deferir a sua supplica, ou se o esperava, que as autoridades do logar, seus inijulgou conveniente submetter o m-gocio ao conhe- migos impiacave s, istoé, aquelles que o embaraçacimento do governo para depois tomar uma de i- vam nos tempos difliceis, quando o governo precisava
beração mais fundamentada. Desejava, portanto, de quem fosse bator-se no Paraguay pela honra o digque o nobre ministro me dissesse alguma cousa a este nidade da nação, aquelles que o embaraçavam de
respeito, tanto mais quanto agora não estámos era obter, gente, hoje nas boas graças do governo, seguerra, A conseguintemente aquelbs ofíiciaes que nhores iias posições (como se mudam os tem os!)
em nada contrariaram aos 'ice-presidentes, não pretendiam embargar-lhe a sua entrada, forjavamlhe processos para recolhol-o á cadêa, apenas chepodem embaraçar a administração.
E, como fallo neste assumptn, desejava que o gasse. O capitão Baptista Cabaileira creio que esnobre ministro me declarasse se julga conveniente creveu ao honrado presidente de Pernambuco, nosso
manter os decretos promulgados na situação pas- distineto collega, o Sr. senador Almeida Albuquersada a respeito da guarda nacional com relação á que, que não foi surdo ás supplicas desse bravo que
guerra. Agora que felizmente se inaugurou a nova acabava de prestar tão bons serviços.
era de paz, parece quepssas medidas que já não tom
O Sr. Almeida Alruquerque :—Escrevi a seu
mais razão de ser devem ser revogadas por decreto. favor.
Ainda tenho alguns documentos importantes a
O Sn. Pakanagca';—Escreveu a seu favor, diz-nos
respeito de negocies de minha provinciã, mas não
quero por mais tempo abus, r da attenção do senado o honrado senador; mas a autoridade que tivera
que não occupara sobre taes assuraptos nesta dis- essa honra declarou que não fazia conta da carta do
cussão se não me julgasse a isto obrigado em atten- nobre presidente, tanto mais quanto S. Ex. não >
, í
ção aos vencidos, e porque entendo que esta tribuna estaria já na província.
e sempre urna valvula, de segurança, uma garantia
O Sr. Almeida Albuquerque : — Não soube do
para a marcha regular dos negocios.
mais.
E' preciso que os vencidos saibam que,não estão
O Sr. Paranagoa':— O capitão Baptista Cabelabandonados, que se bem que sejam espesinhados leira
escreveu-mo uma longa carta; desejara dar
pelos agentes do goyern nas localidades, sua causa conta do seu conteúdo ao senado, mas receíando
ainda é pleiteada pelos meios legaes, que são tam- abusar de sua paciência, lorei somento alguns trebém os mais proprios para formara opinião, de cuja chos; (lê).
força não nos ó licito desconfiar: a seu tempo a
« Piranhas, 5 de Maio de 1870, Agora é que
opinião nacional lia de erguer-se em toda sua força .posso expoi a 1. Ex. as diflicuidados que encontrei
contra ns actos do governo e de seus agentes, e os ao aproximar-me da rainha casa, em Tacaratú, que
proscriptos da actualidade hão de encontrar as ga- dista desta povoação 20 léguas, vindo de uma perantias que hoje lhes faltam.
nosa campanha em desaíTronta dos brios nacionaes.
Portanto, ainda que o gabinete não esteja disposto No dia 6 do passado aqui cheguei neste porto, que
a fazer justiça inteira, julgo do meu dever trazer ao é o ultimo do baixo S. Francisco, sendo logo aviconhecimento do senado estes factqs, dizendo de bem sada pelo povo, geralmente, e por minha família, de
a respeito do governo aquillo que"'de bem elle hou- que meus inimigas políticos de Tacaratú, a quem
ver praticado e seus agentes, e levando também ao estão entregues os cargos policiaes, pretendiam asconhecimento do senado e do publico, ora forma de
na minha chegada, declarando elles
censura, os attentados que forem praticados pelos sassinar-me,
que eu irr logo ao tronco antes de passeiar na rua,
agentes da administração.
inventando-se processos occultos e clandestinos para
Mas, passando dos negocios de minha província prettxto de rainha prisão e moite...
não posso deixar de chamar também a attenção do
Aquella comarca ha quasi dous annos que está
governo paia procedimento das autoridades de sem juiz de direito eífectivo, e sem juiz municipal
Tacaratú, da província de Pernambuco, a respeito ha mais de tres, do maneira que não existe alli autode-um digno capitão de voluntários da patria que se ridade, que inspire confiança, superior as intrigas
recolhia ao seio io sua família com dous filhos, que mesquinhas do logar. Em taes circumstancEs, vendo
militaram na campanha do Paraguay durante cinco que ia manchaflo meu passado e sustentar uma luta
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assaz inconveniente temei os conselhos de minha faQuando a população, na sua generalidade, se mamília e de alguns amigos dedicados e pScificos, fiz nifesta por esta idéâ, quando as famílias, as assoponto nesta povoação, e estou cuidando dos meios ciações, as asserabléas provinciaes contribuem topara retirar dalü com grande sacrificio rainha one- das, cada uma pela sua parte para a solução do
grande problema, quando todos se apresentara, é
rosa familia !...
... Os meus inimigos, aquellos mesmos que possível que só o ministério se retraia? Seguraquando desci de Tacaratú para o Recife obstaram-me mente o ministério conservando-se nesta posição dia reunião de maior numero de voluntários, entendem vorsia-se da nação, e pode-se considerar moralque os cargos do que estão revestidos devem servir mente morto desde o dia era que abandonou a sode instrumento de vingança contra os que pela palria lução da questão aos esforços individnaes.
Nós vimos lia pouco.o nobre ministro do Império
arriscam honra, vida e liberdade ! »
Veja o nobre ministro qual é a sorte que aguarda declarar que nesta questâp, cada ura dos ministros
a muitos voluntários que prestaram tão bons ser- votariam como entendessem, uns pró outros contra,
viços na guerra; nega-se-lhes até o direito de re- não sendo que uns fossem adiante, e que outios'
gressarem a seus lares! sao obrigados a muçla- ficassem aquém.
Ora, isto a respeito de uma queslão social de tão
rom-se, abandonando seus haveres, relações de
familia, tudo quo lhes é mais caro. Foi o partido grando importância é seguramente um proqedique tomou o capitão a quem me refiro; e acho que mento insustentável; e pois convido ainda uma vez
obrou bem.
'
aos nobres ministros para que tomem uma posição
Ora, esto estado é intolerável 1 Dirão natural- decioida a este respeito, o tratem seriamente de remente os seus adversários que o capitão Raptista solver a questão. (Apoiados, muilo bem.)
Cabelleira ó um partidisla que em outro tempo,
Ficou adiada a discussão pela hora.
como autoridade policial, comettcra excessos, talO Sr. presidente deu a ordem do dia 3 do corvez mesmo para arranjar homens para a guerra;
rente :
mas quid inde.l
d3 parle.—2a discussão do projecto do senado perA favor do capitão Raptista Cabelleira ha o facto
bastante honroso de se apresentar clle com seus fi- vnitiindo á Casa de Caridade do Serro adquirir bens
lhos e 30 homens afim de marcharem para a guerra. até a(50:000S0UO.
E' um exemplo do abnegação e de patriotismo que
3 dita da proposição da camara dos Srs. deputa-,
recomraenda a qualquer cidadão nas suas circum- dos, concedendo Dençao de direitos a beneficio do
stancias; o mais quo
se possa dizer contra ellc, não encanamento
d'agua potável na cidade de Olinda.,
deve escurecer os1 serviços pi estados. E' um cidadão
3a dita da proposição da mesrtia câmara, concedigno da protecçãodo governo, e convi fui testemu- dendo dispensa aos "estudantes Felippe Basilio Car- i
nha e acoroçoei esses serviços, não ihe podendo va- doso Pires e outros.
ler do outra fórmp, julgue! conveniente reclamar
2a dita das' seguintes proposições da mesma cadesta tribuna para que o governo providencie a este mara, com cspareceres das respectivas comniissôes: ■
respeito como djjve,
Sobre a jubilação do Idhtoda faculdadedeS. Paulo
■ Está dada a hora, tenho necessidade de cencluir, conselheiro Manoel Dias de Toledo.
mas antes disto não posso deixar de unir minha voz
Sobre licença ao desembargador Luiz Antonio
a dos meus collegas da oppcsiçâo; afim
de pedir no Barbosa de Almeida.
1
geverno que tome uma posição clara, definida a resIdera ao conselheiro Lourenço Trigo de Loureito da questão socjal que so agita o se. acha formu- reiro.
Sobre isenção de direitos a favor da obra de
lada em paroceres do conselho do Estado e projeclns
da outra camara; refiro-me cá emancipação do ele- assentamento de trilhos urbanos na cidade da
mento servil. E' assumpto da maior gravidade que Santos.
Revogando o ãrt. 3° do decreto n. 1591 do 30
não pode correr á revelia, como aliás parece entender o ministério coherento nesta parte com todos os de Junho de 1869, com o parecer da commissào
e guerra.
seus precedentes, e verdade, porqunto uma vez que de marinha
2a parle (aomei )-dia). Discussão do orçamento.
foi supprimido o lespectivo topi:oda fala do throno,
o na opposiçào alguns dos nobres ministros do gabiLevantou-se a sessão ás 3 horas e 5 minutos da
nete se haviam pronunciado decididamente contra tarde.
qualquer medida directa nesse sentido, os nobresministros estão no seu papel; mas SS. EExs. devera
ACTA EM 3 DE SETEMBRO DE 1870.
attender que vão contra as aspmções da nação, e do
mundo. E quando o paiz marcha" não é possível que
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE AIUETE.
o ministério resista; é preciso que o governo se comAs 11 horas da manhã fez-se a chamada e achapenetre da necessidade do pôr-se á frente dei solu- ram-se presentes 29 Srs. senadores a saber: visção de ura q .estão tãc complicada o importante.
conde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
Supprimida a esccavidão nos outros paizes que a barão de Mamanguape, Leitão da Cunha, Chichorro,
mantinham, não creiara os nobres ministros que Fernandes Braga, barão do Bom Retiro, Sayâo Loella se possa sustentar no Urasil, ó queslão de bato, barão de Cotegipe, barão de Muritiba, barão
tempo, quo fõra boldado querer illudir. Para que de Pirapama, barão de S. Lomenço, barão do
tenha desenlaco conveniente, é preciso que seja Rio Grande, Torres Homem, barão das Tres Barras,
dirigida pelos poderes publicos; se o ministério Jaguaribe, visconde de Camaragibe, Figueira de
não tratar de tomar uma posição definida a este Mello, Antão, Ribeiro da Luz, F. Octaviano, Cunha
respeito guiando a solução desta questão, é de Figueiredo, visconde de Itaborahy, Zacarias, Dias
receiar quo ella se precepito deixando o paiz exposto de Carvalho, visconde de Sapucahy, Teixeira de
a tristes cohtingencias,
Souza, e Paranhos.
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Deixaram de comparecer com causa participada, 1 dade da Bahia o estudante Alfredo Alves Mathias,
os Srs. Diraz. barão de Antonina, barão de Itadna, aceitando-lho os exames de preparatórios feitos na
Fonseca, barão de Maroim, Carneiro de Campos, faculdade de direito do Recite. Nenhum documento
esta proposição.
Mendes dos Santos, Paula Pessoa, Paranaguá, Dias acompanha
2a de 23 do dito mez.— Autorisa o governo a manVieira e Mafra.
Deixaram de comparecer sem causa participada dar matricular em qualquer das faculdad s de dios Srs. Nunes Gonçalves, Souza Franco, conde da reito do Império o doutor em medicina Rosendo
Boa Vista,, duque de Caxias, Firmino, Souza Quei- Muniz Barreto, sendo-lhe aceitos os exames preparoz, Silveira Lobo, Sinimbú, Saraiva, Silveira da ratórios feitos na faculdade de medicina da Bahia.
documento encontrou a comraissão.
MoUa, Nibuco, visconde de Suassuna, visconds de Nenhum
3a do .27 do mesmo mez.—Autorisa o governo a
S. Vicente e Pompeu.
O Sr. presidente declarou que não podia haver mandar considerar validos para a matricula na fasessão por falta de quorum, mas que ia ler-se o ex- culdade de medicina do Hio de Janeiro, os exames
feitos por Alberto Dias Ferraz da Luz na de direito
pediente que se achava sobre a mesa.
do S. Paulo. Acha-se junto ura requerimento em
o
O Sr. I secretario deu conta do seguinte
quea pede esta graça sem documento algum.
4 de 31 do mesmo mez.—^utorisa o governo a
EXPEDIENTE
mandar que se c. nsiderem validos para a matricula
Participação do Sr. senador Paranaguá, datada de na faculdade de direito do Recife, os exames prepahoje, de não comparecer á sessão por incoritmodo ratórios feitos pelo estudante Frederico Augusto
Borges, na de medicina da Bahia. Nenhum docude pe. soa de sua famiVa.
juntou.
Officio de 31 do mez proximo findo, do Sr. conse- mento
õ.a de 17 de Agosto.—Autorisa o governo para
lheiro José Maria da Silva Paranhos, participando
que, haven Io regressado do Rio da Prata, onde se mandar adraittir a exame do 1° anmo na faculdade
achava em missão especial, reassumira naqueda de medicina d- Balda a Francisco Rodrigues Camdata o exercício do cargo de ministro e secretario pello Júnior, nceit ndo-se lhes os exames de prepara'orios feitos na faculdade de direito do Recife, e
do Estado dos negocies estrangVros.
Dito do 2 do corrènte, do Io secretario da camara bem assim depois de approvado e u algobra. Acha-se
dos
Srs. deputados, commuican lo que por officio do junto a esta proposição um requerimento do pretenIo do corrente do ministeiio da fazenda o nstaia á dente. em que aliega haver prestado os^oxames d'c
níesm i camara ter sido anccionada a resolução da preparatórios na f .cuidado do Recife, e ter ouvido
assembléa geral que autorisa o governo para fazer as nulas do 1° anno na do medicina da Bahia, e pefabricar moedas de troco de metal composto de dindo a sua matricula nesta faculdade, e ser admittido no exame do 1°. anno, validando-se os exames
nickel o de cobro.—Inteirado.
Dito da mesma data, e do mesmo secretario, .c- de preparatórios feitos na primeira faculdade, e fazendo cera antecedência o exame de algobra. O remettendo a seguinte proposição:
querimento é acompanhado de sete certidões que
« A assembléa geral resolve:
provara haver feito os exumes de preparatórios na
0
Art. I. São concedidas, para continuação das Lculdade do Recife.
obr.-s do Hosp cio de Pedro II e para a manutenção
6.a De 6 de Setembro.—Autorisa o governo, a
dos alienados, mais vinte loterias, das qttaes se ex- mandar que sejam aceitos na faculdade de direito
traiiirá uma por anno, conforme o piam. das con- do Recife os exames preparat rios feitos pelo estucedidas á Santa Casa da .Misericórdia desta, Côrte. dante Saturnino Ferreira, de Carvalho na de mediArt. 2.° São revogadas as disposições em con- cina da Bahia. Nenhum documento acompanha a
trario.
esta proposição.
Paço da cmara dos deputados, em 2 de Setembro
7.a De 10 do referido mez.—Autorisa o governo
de 1870.— Conde de Baependy, opresidente. — Joa- a mandar que sejam aceitos p ra a matricula do
quim Pires Machado Portella, I secretario.—
José estudante João de Freitas Rodrigues Braga na faculMaria da Silva Paranhos Júnior, 2o secretario. » dade de medicina do Rio de Jantito os exames de
historia, geographia, francez e inglez, por elle
OSr. 2o secretario leu os seguintes
feitos na escola de marinha. Nenhum documento
PARECERES DA C05I5IISSÃ0 DE INSTRUCÇÃO PUBLICA.
se encontra.
, •
A commissão, tendo-se pronunciado contra as
« A cornraissão de inslrucção publica, tendo procedido ao exame das proposições da camara dos dispensas dos estatutos porque se regem as faculdeputados, enviadas ao senado, durante a sessão dades do ensino superior no Império, não podo hoje
legisAtiva do anno passado, para dar cumprimento dar urna opinião a favor do qualquer das'proposiao que dispõe , o nosso regimento interno, sepa- ções que ficam enumeradas, porque não encontrou
rou-as conforme as mjiterius dequ tratara, julgando allegado e menos provado algum motivo,que d inque por este modo não só facilitará a discussão, como duzisse a modificar a sua opinião em vista de cirevitará qualquer injustiça'relativa lesultante da curastancias atiendiveis; ipas como o senado pafalta de conhecimento e de confrontação daquellas rece ter entendido de modo diverso, e convindo que
que referindo se a interesse particular estão mais as ditas proposições tenham uma solução qualquer,
expostas ao inconveniente acima apontado.
que mais justa entenda esta-camara, e a commisPartindo, pois, desta regra que a si mesmo prescre- são de
veu a coramissão, vem ella dar hoje a sua opinião
PARECER.
sobre as sete proposições que passa a enumerar.
Que as sobreditas propo3ições*entrein na ordem
1" de 16 de Julho de 1869.—Autorisa o governo a
mandar matricular no Io anno de medicina da facul- dos trabalhos.
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Sala das conferências, em 2 de Setembro de
1870.— J. P. Dias de Carvalho.—Z. de Góes e Vasconcellos..u
« A coffimissão de instrucção publica examinou
diversas proposições da camara dos deputados,
em numero de 10," as auaes por tratarem de matéria
idêntica ella reuniu para dar sobre todas o seu parecer, na ferina d» regimento, depois de f:zer a
exposição circumstanciada dos papeis relativos que
lhe foram presentes.
As quatro primeiras são datadas de 23 e 24 de
Agosto proximo passado, eotodas autorisam o governo
a mandar matricular no I mino da faculdade de cflreito do Recife, não podendo, porém, ser adraittídos a
fazer acto, senão depois de se mostrarem habilitados
nos exames dos preparatórios que lhes faltam os
seguintes estudantes:
Manoel Ferreira da Silva.
José Domingties Porto Netto.
1
José Gomes Coimbra Fiííio.
Manoel Octaviano Guedes Nogueira.
O Io destes pretendentes apresentou somente um
requerimento pedindo a graça que obteve, e não
allegou motivo algum pelo qual deixou de fazer em
tempo o exame de rhetorica.
Pelo 2° apresentou seu pae um requerimento, em
que solicita a graça obtida, sem allegar outra razão
para ella que a equidade e o ter-se feito a outros
igual concessão. Este requerimento veio acompanhado dos seguintes documentos: Io, attestado do
bacharel Joaquim Maria Carneiro Villela, professor
de philosophia, declarando que o pretendente se
acha habilitado para prestar o exame desta sciencia;
2», seis certidões passadas peia secretaria da faculdade do direito do Recife, que provam a approvaçào
do pretendente nos exames de preparatórios exigidos para a matricula,■ excepto o de philosophia;
3oo, atlestados dos lentes que regem as cadeiras do
I anno 1a dita faculdade, os quaes confirmam a sua
freqüência comoo ouvinte nas mesmas aulas o cora
boa conducta; 4 , attestado de freqüência como ouvinte passado
pelo bedel interino da faculdade.
O 3o apresentou um requerimento pedindo a graça
que obteve, no qual nada allcga para jiistifical-a.
Estão juntos os seguintes odocumentos: attestados
dos lentes respectivos do I anno da faculdade sobredita, que abonam a sua freqüência o boa conducta : certidões (seis) passadas pela secretaria da
dita faculdade, que provam os exames de preparatórios, o excepto os de arithmctica e geometria.
O 4 apresentou requerimento pedindo dispensa,
avista dos muitos precedentes que ha, e ajuntando
seis certidões passadas pela secretaria da faculdade
do llecife, que provam os exames de preparatórios,
excepto os de arithmetica e geometria, e a certidão
de sua idade.
As quatro proposições seguintes são lambem datadas do 23 e 24 de Agosto ultimo, e todas
autorisam o
governo a mandar matricular no Io anno da faculdade de medicina do Rio c'e Janeiro, sob a condição
de não poderem fazer acto do mesmo anno, senão
depois de prestàdo o exame dos preparatórios que
lhes faltara, os seguintes estudantes:
Joaquim Rodrigues Pereira Milagres.
Carlos Dias Delgado de Carvalho.
Francisco dos Santos Corrêa.
Antonio Satunino Gomes de Freitas.

O Io destes pretendentes apresentou o seu requerimento pedindo a dispensa, a exemplo de
muitos outros em idênticas circumstancias se tem
concedido, acompanhado da certidão da secretaria '
da faculdade de medicinao do Rio de Janeiro que
prova a sua matricula no I anno do curso pharraaceutico da mesma factldade; e de um attestado do
barão de Tautpheus, abonando a sua habilitação no
conhecimento da ogeographia.
Por parte do 2 foram somente juntos á proposição dous documentos: uni attestado doür. José Marques de Sá, declarando que o pretendente estivera
doente de uma bronchíte, e em tratamento que o
privou de entregar-se aos seus estudos durante o
mez de Janeiro; é datado de 23 de Junho do corrente
anno; e outro attestado do João Pedro de Aquino,
declarando que o pretendente freqüentara o anno
passado a aula de philosophia de seu externato, e
que o ojulga habilitado a fazer exame desta matefia.
O 3 apresentou um requerimento em quç pede a
dispensa que obteve sem allegar motivo algum,! e
juntou-lh" os seguintes documentos: attestado do
bacharel João Pedro do Aquino, declarando que o
pretendente freqüentou no seu externato as aulas de
algebra e geometria, de que obteve attestado para
fazer exame na instrucção publica; e bom assim que
se acha approvado era todos os preparatórios exigidos para a matricula na faculdade de medicina; e
certidão da secretaria dao dita faculdade que prova
estar matriculado no I anno do curso pharmaeeutico.
O 4o apresentou um requerimento, em que pede
a dispensa concedida, allegando que deixou de
fazer o exame de historia, único preparatório
que lhe falta, por ter sido atacado na vespera
do dia em que devia fazer exaraé (3 de Fevereiro de 1^0) de uma bronchite profunda, que o
obrigou a guardar o leito durante onze dias, e quando se restabeleceu já haviam terminado as provas escriptas de historia, e que, requerendo ao governo permissão para fazer o dito exame, lhe fôra
isso concedido com a clausula de deverem haver outros examinandos que com elle se apresentassem á
prova escripta, o que de novo o impossibilitou de
fazer o exame. Acha-se junta uma certidão passada
pela secretaria do Império, da qual consta o que foi
allegado pelo pretentente quanto ao seu incomraodo,
e ao despacho que por esse motivo obteve do governo.
As duas ultimas proposições são datadas de 24 de
Agosto ultimo.
Pela Ia é o governo autorisado a mandar matricular no 1- anno medico da faculdade da Bahia o
alurano Paulo José de Queiroz, sob a condição de
não poder fazer exame do anno lectivo sem se mostrar habilitado no preparatório que lhe falta. Nem
um requerimento ou documento se acha junto a esta
proposição.
A 21 autorisa o governo a mandar admitttr a
exame do 1» anno da escola central o alumno ouvinte do mesmo anno Herculano Delfim Lassance,
depois de approvado em arithmeíiça, preparatório
que lhe falta. Acompanhou a dita proposição um requerimento do pretendente em que pede a°graça que
lhe foi feita sem allegar razão alguma. Os documentos que ajuntou são os
seguintes: 1.° dous attestados dos lentes da Ia cadeira do 1° anno, e de
desenho, nos quaes aífirmám o 1° que o pretendente

SESSÃO EM ? DE SETEMBRO DE 1870
concorreu a duas sabbatinas, nas quaes obteve
a
nota corrrespondente a approvação plepa, e o 2o que
o pretendente tem freqüentado como ouvinte a auld
respectiva, e tem tido aproveitamento e bom comportamento; 2.° attestado de Leonillo Antonio
Galvão, declarando que o pretendente estudou com
elle arithmetica e algebra, e que se acha habilitado
para fazer exame destas matérias; 3.° despacho do
marechal do exercito director da escola central, declarando que o pretendente foi admittido como ouvinte nas aulas do 1" anno da dita escola.
Ha nesta proposição um engano de nome na palavra Delfino que deve ser Delfim.
A' vista da exposição que acaba de ser feita
e do que. consta dos papeis que a commissão
teve presentes, collige-se que a mór parte das
dispensas autorisadas pelas proposições acima
referidas não se acha justificada por motivos attendiveis, que, ou não foram allegados, ou não
chegaram ao conhecimento da commiSsão para que
eila os podesse avaliar. Assim, pois, tendo de emittir ura juizo sobre os documentos que examinou, a
commissão deixaria de sustentar a opinião que tem
cpnstantemeflite apresentado a esta caraara, se fosse
favorável ás pretenções que são attendidas com a
dispensa dos estatutos em quasi todas as ditas proposições.
Como, porém, os alumnos comprehendidos em
duas dellas, a saber; Carlos Dias Delgado de Carvalho e Antonio Saturnino Gomes de Freitas, allegaram e provaram ter estado doentes e impossibilitados de concorrer aos" eximes na delegacia de
instruccão publica, ' quando elles se fizeram este
anno,se°qlo tal motivo alheio á sua vontade, e digno
de attenção, pela mesma regra que a si tem prescripto, â commissão entende que as proposições
relativas aos sobretitos dous alumnos estãe no caso
de merecer a approvação do senado.
Entretanto, como outro pode ser o juizo desta camara, e o único meio de resolver a questão é o de
sujeital-a ao debate e votação, é a commissão de
PARECER.
Que todas as referidas proposições entrem na ordem dos trabalhos, e que sejam approvadas as que
se roferem aos dous alumnos Carlos Dias Delgado
de Carvalho e Antonio Saturnino Gomes de Freitas.
Sala das conferências 2 de Setembro de 1870.—
J. P. Dias de Carvalho.— Z. de Góes e Vasconcellos ».
« A commissão de instruccão publica examinou as
tres proposições da camara dos deputados, datadsa
de 23 e 24 dê Agosto do corrente anno, das quaes ;
A l^autoiisa o governo a mancUirque o alumno Cesario Nasianzeno de Azevedo llotta Magalhães, jí approvado no 1' anno pharmacentico, faça
exame de anatomia, cuja matéria freqüenta no corrente anno, depois de mostrar-se habilitado nos preparatórios
exigidos para o curso medico.
A 2a autorisa
igualmente o governo a mandar que
o alumno do 3o anno phaçmaceutico Frederico José
Paranhos de Moraeso facao exame vago das matérias
que lhe faltam do I e 2 annos medico, depoisj de
mostrar-se habilitado no preparatório de historia, e
concluir
o curso de pharraacia.
A 3a autorisa do mesmo modo o governo a mandar admittir a exame das matérias que lhe faltam do
1» e 2' annos medico o alumno do 3° anno pharma-

ceutico Cândido Job de Carvalho, depois de mostrar-se habilitado nos exames de preparatórios que
lhe faltam.
•
Todas estas proposições não declaram, como é
pratica, a faculdade em que os alumnos devem ser
adraittidos a fazer os exames, para que ficam habilitados. a
A I proposição veio acompanhada de um requerimento, em que o pretendente pede simplesmente a
graça que lhe e concedida, sem allegar motivo algum,
e sem ajuntar qualquer documento.
A 2 veio acompanhada de um requerimento do
pretendente, no qual pede a graça que se lhe concede, allegando que freqüentou a*s aulas de anatomia
e phisiologia com applicação e assiduidade, e que
não fez o exame de historia, único preparatório que
lhe falta, por ter-se achado gravemente doente na
occasião da ultima serie de exames. Os documentos
que apresentou são os seguintes; 1°, certidão past sada pela secretaria da faculdade de medicina do Rio
de Janeiro, da qual consta que fôrao approvado plenamente nas matérias do 1° e 2 annos do curso
pharmaceutico: 2" outra certidão da mesma secretaria, da qual consta que se acha matriculado no 3°o
anno do mesmo curso, e no corrente anno; 3
attestado do lente de anatomia da dita faculdade,
declarando que o pretendente freqüentou a sua
aula nos annos de 1868 e 1869 com assiduidade e boa
conducta; 4° attestado do lente de phisiologia,
declarando que freqüentara a sua aula durante o
anno passado cora applicação e bom comportamento; 5° attestado db Dr. ' Manoel Maria de Moraes
e Valle, declarando que o pretendente fora por elle
tratado no fira de Dezembro do 1869, de uma
broncho-pneumoniE, e que teve de retirar-se para
a província de Minas, afim de se restabelecer completamente.
A' 3a proposição está junto um requerimento do
pretendente, em° que só invoca o exemplo do que a
outros se tem concedido, acompanhado de uma
certidão da secretaria da faculdade de medicina da
Bahia, da qual consta que fôra matriculado no 3°
anno pharmaceutico da mesma faculdade.
A commissão não tendo visto allegado motivo
algum plausível que justifique a dispensa dos estatutos a favor dos alumnos contemplados na Ia e
31 proposições, de que acaba do fazer menção,
acha-se inhibida de propôr ao senado que" as
adopte, porque entende que deve manter-se o
principio por ella seguido de só dispensar nos
estatutos, quando occorrem circumstancias dignas*
de attenção e equidade.
A respeito do alumno contemplado na 2a proposição, comquanto esteja provado pelo documento
junto ao seu requerimento, que esteve enfermo,
quando se procedeu ao exame do preparatório que
lhe falta, como a dispensa não se limita á falta
desse preperatorio; m is estende-se a admittir que
passe de um curso para outro, contra o que também a commissão se tem pronunciado pela mesma
razão que acima deu, tratando das outras proposições, e nesta hypothese não lhe aproveita a circumStancia da enfermidade allegada, não pôde a commissão propôr igualmente que se adopte aquella
proposição; mas, como outro pôde ser o juizo do
senado a respeito das tres proposições a que se refere este parecer, e exemplos ha de terem sido outros por motivos que a commissão respeita, para
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que o senado possa pronunciar o seu juizo sobre a
matéria, como entender acertado, é a commissão de
PARECER
Que as tres mencionadas proposições entrem na
ordem dos trabalhos.
Sala das conferências, 2 de Setembro de 1870.—
J. P. Dias de Carvalho.—Z. de Góes e Vasconcellos.
Ficaram sobre a mesa para serem tomados em
consideração com as proposições a que se referem.
O Sr. presidente declarou que a ordem do dia para
5 do corrente era a mesma já designada.
Em seguida convidou os Srs. senadores presentes
para se occuparem com os trabalhos das commissões.
SíS1 sessão
EM õ DE SETEMBRO DE 187(í
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ
Summario. — Expediente:— OfTicio do ministério do
Império.—Ofilcio do ministério da agricultura, remeltendo um autographo sanccionado. — Parecer
da mesa n. 314.—Ordem do dia.—Discussão do
projecto do senado sobre a Casa de Caridade do
Serro. —Discussão de uma proposição da camara
dos Srs deputados concedendo isenção de direitos.
—Discussão de uma proposição da ínesma camara
sobre matricula de estudantes. — Observações e
emenda do Sr. Almeida e Albuquerque.—Emendas
dos Srs. Jaguaribe e F. Octaviano. — Redacção.—
Discussão de uma proposição da camara do"; Srs.
deputados sobre jubilação de 1 lente da faculdade
de direiro de S. Paulo.—Decreto de prorogaçào
da sessão legislativa.—Discussão de duas proposições da mesma camara, conce tendo licença.—Discussão de uma proposição da mesma camara concedendo isensão de direitos. — Discussão de umao
proposição da mesma camara revogando o art. 3
do decreto n. 1591.—Discursos dos Srs. barão do
Bom Retiro
o barão deS. Lourenço.—Discussão do
art. 3o do projecto do lei do orçamento.—Discurso
do Sr. Zacarias.—Discussão dó art. 4o do projecto
do lei do orçamento.—Discursos dos Srs. Zacarias
e Paranhos!
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acharam-so presentes 30 Srs. senadores, a saber: visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
barão de Maraanguapef Leitão da Cunha, Chichorro, Fernandes Braga, barão do Bom Retiro,
barão de Cotegipe, barão do Muritiba, b: rão de
Pirapama, duque de Caxias, barão de S. Lourenço,
barão do Rio-Grande, barão das Tres Barras, Jaguaribe, F. Octaviano, Sayào Lobato, Figueira de Mello,
Sinirabú, Antào, Ribeiro da Luz, Souza Franco, Paranhos, Cunha Figueiredo, Dias do Carvalho, Teixeira do Souza, visconde do Camaragibe, visconde
de Sapucahy e Zacarias.
Compareceram depois da chamada os Srs. Paranagua. Torres Homem, visconde do Itaborahy, Silveira da Motta e visconde de S. Vicente.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itaúna,
Paula Pessoa, babão do Maroim, Carneiro de Campos,
Mendes dos Santos, Dias Vieira, Fonseca e
1
Mafra.
.

47

Deixaram de comparecer sem causa participada,
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Firmino, Souza Queiroz, Silveira Lobo, Saraiva, visconde de Suassuna, Nabuco e Pompeu.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leram-se as actas de 2 e 3 do corrente, e não havendo quem sobre ellas fizesse observações, foram
approvadas,
- •
O Sr. I.0 secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.
OíTicio de 3 do corrente, do ministério do Império, participando que Sua Magestade o Imperador
receberia no dia 5 do corrente, á 1 hora da tarde no
paço da cidade a deputação do senado, que tem de
apresentar-lhe os autographos do decreto da assembléa geral, que manda proceder ao recenseamentó
da população do Império.— Inteirado.
Dito de igual data do ministério da agricultura
commercio e obras publicas, remettendo um autographo sanccionado do decreto da assembléa geral
que autorisa o governo para despendqj até mil contos de reis com o abastecimento d^gua á capital do
Império.— Ao archivo, communicando-se á outra
camara.
O Sr. 2o secretario leu o
PARECER DA MESAN. 314 DE 5 DE SEPTEMBRO DE 1870.
Subjeita á approvaçâo do Senado a nomeação, feita
pela Mesa em conferência do dia 3 do corrente
raez de Septembro, de, Francisco Carlos Pereira
Pinto, pafa o logar de guarda, que se acha vago
no Senado.
I.
Obejecto do parecer.—Proposta, e nomeação para
prehenchiraento de uma vaga de guarda no Senado.
Da acta da conferência, que se junta por cópia,
consta ter-se reunido a Mesa do Senado no dia 3 do
corrente mez de Septembro a fim de nomear sobre
proposta do presidente pessoa idônea para o logar
de guarda que se acha vago nesta Camara desde o
dia 16 de Julho do corrente anno, por ter fallocido
nesse dia o guarda Luiz José de Moraes Padua que
exercia o referido logar.
De um quadro demonstrativo, que acompanha a
acta da conferência da Mesa, ve-se :
1.° Os nomes dos pretendentes por ordem alphabetica:
2.° A edade, naturalidade, è estado de cada um
delles:
3.° O resumo dos documentos justificativos com
qneoinstruiram os requerimentos ;
4 . O numero dos pretendentes ao legar.
11.
Informações tendentes a esclarecer e justificar o
acto da proposta, e nomeação. — Observações relativas a tres dos pretendéntes. — Proposta da
presidência—Informações sobre o individuo proposto para prehencher o logar. —Nomeação feita
pela Mesa.
Referindo-se inteiramente a este documento, que
tem por fim dar ao Senado informações exactas, e
ao mesmo tempo resumidas sobre o assumpto, que
tem de resolver-se, persuade-se todavia a Mesa que

Assim a proposta que competia á presidência na
fôrma do art. 5o do Regulamento de 15 de Dezembro de 1863 recahiu no cabo de esquadra reformado
Francisco Carlos Pereira Pinto, porner serviços de
guerra, e além disto por estar empregado desdtí
o principio da presente sessão legislativa em coadjuvar no serviço do Senado os contínuos do salão, e
ter saptisfeito os seus deveres a contento da Mesa
com assiduidade e zelo.
Quanto aos serviços de guerra, o pretendente passou por uma inspecção de saúde no hospital militar
da guarnição da Corte em 16 de Novembro de 1867
e as declarações da respectiva junta constam do quadro que se segue:
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Observações.

nam será inútil addicionar algumas ligeiras observações no intuito unicamente de expôr com franqueza ao Senado as razões em que sejundou o acto,
que na tórma do Regulamento de 15 de Dezembro
de 1863 submelte á approvação desta camara, habilitando-a por este modo para julgal-o com perfeito conhecimento de causa.
Entre os vinte-seple pretendentes ao logar vago
conlam-se três que prestaram muito bons serviços
na guerra contra o governo do Paraguay, a saber.
Carlos Sabino de Malheiros, capitão honorário
do exercito:
Francisco Carlos Pereira Pinto, cabo de esquadr a reformado:
José Ferreira Gutterres Sobrinho, tenente honorari o do exercito.
Tendo-se declarado no art. 3o do Decreto n. 3371
de 7 de Janeiro de 1863 que os voluntários que se
alistassem p^t a guerra teriam direito aos empregos
públicos de preferencia, em egualdade de habilitações, aqnaesquer outros indivíduos, é manifesto que'
em virtude desta promessa doGoverno, quecreouuma
especie de direito, a proposta para prehenchimento
do logar que vagara no Senado devia limitar-se, como
limitou-se, a um dos tres pretendentes,,de que se
tem feito menção.
A guerra teve um termo feliz e glorioso nò dia Io
de Março de 1870 no acampamento do ex-dictador
Lopez, na margem esquerda do Aquidaban e as
'aguas do rio deste nome, que se tornará para sempre celebre na historia pelo explendido triumpho das
armas brasileiras nam devem, como as do Lethes
9
apagar o passado, mas avival-o constantemente na
memória dos Poderes do Estado, para que estes nam
deixem em caso algum de cumprir fielmente uma
promessa tão justa, como política, feita pelo Governo Imperial.

Aleijão do braço
direito em consequencia de
ferimentos por
arma de fogo.Incurável. Incapaz do serviço
do exercito.... Difflcilmente poderá ganhar os
meios de subsistência.
Mandóu-se dar
alta para o
Asylo.

DE 1870

SESSAÍ) EM í DE SI

Molesltas ou de- Parecer da
junta.
feitos phisicos.

48

Cabo.
8° batalhão de infanteria.

Dos documentos, com que o pretendente-instruiu
a sua petição vê-se mais:
Que o Commandante do 8o Corpo de infanteria
em uma relação por elle assignada em 5 de Septembro de 1866, na qual se mencionam os oíficiaes inferiores pertencentes ao Corpo do seu comraando
que se tinham conduzido com denodo na accão do dia
3, inclue o nome do cabo de esquadra 'Francisco
Carlos Pereira Pinto, declarando que 1esta praça fazia
parte do pelotão da bandeira, e fora gravemente ferida dentro da trincheira inimiga.
Que foi nomeado Cavalleiro da Ordem da Rosa, e
na respetiva Carta Imperial, datada de 24 do Agosto
de 1867 diz-se que esta mercê é feita em attenção aos
serviços militares prestados pelo agraciado nos combates de 24 de Maio, e de 3 e 23 de Septerabro de
1866.
A' vista da proposta feita pela presidência, o dos
motivos que a justificavam a Mesa, adherindo á
mesma proposta, nomeoft para .exercer o logar de
guarda, que se acha vago no Senado, a Francisco
Carlos Pereira Pinto.
III.
Considerando, do parecer.— Conclusões do parecer.
Assim que, como resumo, e conclusão das observações que precedem,
e em virtude do que determina o art. 5o do regulamento de 15 de Dezembro
de 1863, a Mesa offerece o seguinte

SESSÃO KM o DE SETEMBRO DE 1870
PARECEU:
1.° Fica approvada a nomeação, feita pela Mesa
em conferência de 3de Septembro de 1870, de Francisco Carlos Pereira Pinto para o logar de guarda,
vencendo o ordenado annual de oitocentos mil réis,
e a gratificação também annual de septecentos e
vinte mil réis na conformidade da tabella n. 4 annexa ao parecer da Mosa n. 229 de 23 de Agosto
de 1869.
2.° Que o parecer da Mesa seja impresso, e ' distribuido na Idrraa do estylo.
Paço do Senado, era 5 de Septembro de 1870 —
Visconde de Abieté, Vresidente.—Frederico
de Alo
meida e Albuquerque,
I
Secretario.—José
Martins
da Crus Jobim, 2o Secretario.— Barão de Mamanguape, 4° Secretario.
ACTA DA CONFERÊNCIA DA MESA DO
SENADO.
ESI 3 DE SEPTEMBUO DE 1870.
Annexa ao parecer n. 314 de õ de Septembro
do, 1870.
Presidência do Sr. Visconde de Abaeté.
Objeqtp , da Conferência.—Proposta, e nomeação
para prehenchimento da vaga de um .guarda no
Senadp.—Observações sobre tres dos pretendentes
ao, logar.—Informações sobre o pretendente proposto pela presidência.—Approvação d.i proposta
e nomeação feita pela Mosa.—Terminação da Conferência.'
N.189.:—As 10 obras da manhã, acbaado-se presentes os Srs. Senadores membros da Mesa, Visconde do
Abactp, Presidente , Frederico, de Almeida Albuquerque,
1° Secretario, José Martins da.Cruz Jobim,
2o Secretario, o liarão de Mamanguape, 4o Secretario, abriu-se a Conferência.
Leu-se, e approvou-se a acta da Conferência antecedente.
O Senhor Presidente disse;
_
« Que pelo fallocimento no dia 16 de Julho do
corrente anno de Luiz José de Moraes Paduo, tinha
ficado vágo o logar de guarda que elle exercia no
Senado:
« Que ó logar vago tinha sido requerido por vinte
septe pretendentes, como constava do quadro que
apresentava, e que se transcreveria no fim da acta;
« Que deste quadro Via-so que entre os vinte septe
pretendentes havia tres que tinham servido como
voluntários na guerra contra o governo do Paraguay:
« Que ,çra fora de duvida que a um destes tres
pretendentes é que se devia conceder o logar, respeitando-se assim, como
convinha, e era de justiça,
a disposição do art. 9o do Decreto n. 3371 de7_de
Janeiro de 1865, segundo a qual os voluntários têm
direito aos empregos públicos de preferencia, cm
egualdade de habilitações, a quaesquor outros indivíduos :
« Que os tres pretendentes que tinham servido na
guerra contra o governo do Paraguay eram:
Carlos Sabino de Molheiros, capitão honorário
do exercito:,,
Francisco Carlos Pereira Pinto, cabo de esquadra
reformado:

49

José Ferreira Gutterres Sobrinho, tenente honorário do exercito:
« Que semcompaiar, nem graduar o merecimento
dos serviços prestados por cada um dos pretendentes, parecendo-lhe que, para justificar a proposta de
qualquer delles, bastava reconhecer-se a existência
de taes serviços, e o direito que eíles conferem a
quem os prestou, julgava todavia conveniente expôr
succintamente o que constava dos assentos, e documentos annexos ao requerimento do cabo de esqua
dra Francisco Carlos Pereira Pinto, e vinha a ser : .
Tem elle de edade 23 annos ;
E' natural da província daParahyba:
Ficou aleijado do braço direito em conseqüência
de ferimentos por arma de fogo.
« O Commandante do 8o Corpo do infanteria, em
uma rch.ção por elle assignada em 5 de Septembro
de 1866, na qual se mencionam os oíficiaes inferiores pertencentes ao Corpo de seu Commando que se
tinham conduzido com denodo na accão do dia 3,
inclue o nome do cabo de esquadra Francisco Carlos
Pereira Pinto, declarando que esta praça fazia parte
do pelotão da bandeiraj e fora gravemente ferida
dentro da trincheira inimiga:
« Foi nomeado Cavalleiro da Ordem da Rosa, e na
respectiva Carta Imperial datada de 24 de Agosto do
1867 diz-se que esta mercê é feita em attençâo aos
serviços militares prestados pelo agraciado nos combates' de 24 de Maio, e dc 3 e 22 de Septembro de
1866;
« Que por todos os motivos que acaba de referir,
e fazia presentes á Mesa, o e em virtude da auetorisação que lhe aava o art. 5 do Regulamento de 15 de
Dezembro de 1863, intendia dover propôr, e eífectivamente propunha para o logar de guarda, que se
acha vago no Senado pelo falleciraerito de Luiz
José de Moraes Padua, a Francisco Carlos Pereira
Pinto, o qual desde o principio da presente sessão
legislativa tem coadjuvado no serviço do salão do
Senado os respectivos contínuos, e tem outrosim
preenchido os seus deveres, a contento da Mesa,
com assiduidade e zelo. »
Concluída a exposição, entrou em discussão a proposta, que foi approvada por unanimidade do votos.
E nada mais havendo a tratar-se, deu-se a Conferência pór finda ás onze horas, do que para constar mandou-se lavrar a presente acta.— Visconde de
Abaclé, Preside.de.—
Frederico de Almeida e Albuquerque, Io Secretario.— José Martins da Cruzo Jobim, 2° Secretario.—Rarão de Mamanguape, 4 Secretario.
Ficou sobre a mesa para entrar em discussão com
a proposição a que se refere.
O Sr. Io secretario requereu verbalmente urgência para a discussão deste parecer e assim se
venceu.
ORDEM DO DIA.
CASA DE CARIDADE.
Entrou em 2a discussão, e passou para a 3" o projecto do senado perraittindo á Casa de Caridade do
Serro, adquirir bens até 60:000^000.
ISENÇÃO DE DIREITOS.
Seguiu-se em 3a discussão e foi approvada para
ser dirigida a sanccão imperial, a proposição da ca15
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mara dos Srs. deputados, concedendo isenção de direitos a beneficio das obras de encanamento d'agua
potável na cidade de Olinda.
MATRICULA DE ESTUDANTES.
Entrou em 3a discussão a proposição da camara
dos Srs. deputados, concedendo dispensa aos estudantes Felippe Basilio Cardoso Pires e outros.
O Sr-. Almeida Allmqnerques—■
Sr. presidente, nas mesmas circumstancias dos estudantes a quem se refere a proposição que se discute, acham-se os quatro designados na emenda que
vou ter a honra de offerecer á consideração do senado. A respeito delles existem na casa proposições
vindas da outra camara e que já tiveram parecer
favorável da nobre commissão de instrucçâo publica; mas o tempo urge, estamos no ultimo dia
de sessão, e por isso me. animo a offerecer esta
emenda, esperando que ella merecerá a approvação
do senado, como é de justiça.
Foi lida a seguinte
Emenda,
« Que sejam admittidos a fazer acto nas matérias
do Io anno na faculdade de direito do Recife, pagas
as matrículas, e provada a respectiva freqüência, e
de ser cada um approvado no preparatório que lhe
depois falta, os estudantes seguintes;
José Domingues lorto Netto, Francisco Xavier
Paes Barreto, Adriano Francisco Ferreira Neves Júnior e Miguel Felippe de Souza Leão Júnior.
Paço do senado, 2 de Setembro de 1870.—
Frederico de Almeida e Albuquerque—Barão de Mamanguape.—Leilão da Cun a.— D. J. N. Jagunribe.—Visconde deCamaragibe. — Cunha Figueiredo.
—F. Octoviano ».
Estando apoiada na forma do regimento, foi posta
em discussão conjunctamente.
Foi igualmente lida, apoiada e posta em discussão
conjunctamente a seguinte emenda ;
« Accrescente-se ao § 2', salva a redacção :
« Melchiades Corrêa Garcia, para se aceitarem na
faculdade do Recife os exames feitos na de medicina
da Bahia.
« João de Freitas Rodrigues Braga e João Manoel
Guedes Alcoforado, para se aceitarem na faculdade
de medicina desta Côrte os exames feitos na escola
de marinha.—Jaguaritie.—F. Oclariano.
Posta a votos a proposição, foi approvada com as
emendas approvadas em 21 discussã' , e as offerecidas hoje, ficando as ultimas dependentes de uma
outra discussão.
Nesta occasião o Sr. 2o secretario Heú a seguinte
Redacção:
Emendas approvadas pelo senado á proposição da
camara dos Srs. deputados concernente á construcção de uma estrada de ferro entre as províncias de
Santa Catharina e de S. Pedro do Rio Grande do
Sul.
« O art. A substitua-se pelo seguinte:
Art. I.0 Fica o governo autorisado para conceder
a quem melhores condições offerecer, depois de
approvar os estudos definitivos, permissão para
construcção de uma estrada de ferro, que, partindo

do melhor ponto marítimo da província de Santa
Catharina, vá ter á cidade de Porto Alegre, capital
da de S Pedro do Rio-Grande do Sul.
O § 1°o do art. 2° seja supprimido.
O § 2 do artigo passa a ser paragrapho único.
Paço do senado, 3 de Setembro de 1870.—Eísconde de Sapucahy.— Fernandes Braga.»
Sendo submettida á votação foi approvada para
ser rernettida á outra camara.
íüBILAGÃO.
Seguiu-se em 2 discussão e passou para a 3a, com
o parecer da commissão de instrucçâo publica, a proposição da mesma camara sobre a jubilação do lente
da faculdade de S. Paulo, conselheiro Manoel Dias
de Toledo.
O Sr. F. Octaviano pediu verbalmente dispensa do
inlersticio, para a 3a discussão e assim se venceu.
PROROGAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA.
a

O Sr. 1° secretario, pedindo a palavra pela ordem,
deu conta do ofiicio datado de hoje do ministério do
Império, acompanhando o seguinte
Decreto.
« Hei por bem prorogar até o dia 15 do presente
mez a presente sessão daassembléa geral legislativa.
Paulino José Soares de Souza do meu conselho
ministro e secretario de Estado dos negocios do Império assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 5°de Setembro de
1870.—49» da independência e do Império.—Com a
rubrica de Sua Magestade o Imperador.—Vaulino
José Soares de Souza.—Conforme.—José Bonifácio
Nascentes de.Azambuja, director geral interino.»
0 Sr. presidente disse que o decreto da prorogação la assembléa geral era recebido com muito especial agrado.
LICENCA.
Entraram successivaraente em 2a discussão e passaram para a 3a cora os pareceres da commissão
de
fazenda, as proposições da mesma camara; Ia sobre
licença ao adesembargador Luiz Antonio Barbosa de
Almeldá,2 idem, ao conselheiro Lourenço Trigo de
Loureiro.
O Sr. F. Octaviano requereu igualmente dispensa
do interstício para a 3a discussão das ditas proposições e assim se venceu.
ISENÇÃO DD DIREITOS.
Seguiu-se em 2a discussão passou para 3a com a
emenda contida no parecer da commissão de fazenda
a proposição da camara dos Srs. deputados sobre
isenção de" direitos a favor da obra do assentamento
de trilhos urbanos na cidade de Santos.
O Sr. Antão requereu verbalmente dispensa do interstício para a dita discussão e assim se venceu.
ETAPA.
Entrou em 2a discussão com o parecer da commissão de marinha e guerra a proposição da mesma camara, revogando o art. 3° do decreto n. 1591 de 30
de Junho de 1869.
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O Sr. barüo do Itoin Retiro:—
Sr. presidente, sinto ter de oppor-me ao parecer da
illustre coramissão de marinha e guerra, composta
de pessoas, cujas luzes e conhecimentos especiaes
sou o primeiro a respeitar. Não tomaria a palavra,
se estivesse na sala o nobre ministro da marinha,
que eu sabia ter a intenção de fallar no mesmo sentido, e que certamente o faria com maior proficiência. E ainda assim, souaisto levado, como que em
razão de offlcio, na phrase de V. Ex., por ter examinado O assumpto como membro da secção de
guerra e marinha do conselho d'Estado, á qual tenho
a honra de pertencer, e que foi consultada por
aquelle nobre ministro quando teve de executar a
lei de 30 de Junho de 1869.
Nessa occasião pairavam no espirito de S. Ex.
sérias e bom fundadas
duvidas, já porque se entendesse o art. 3o da citada lei, litteralmente, importaria isto grave injustiça para com os ofllciaes da
armada, a quem aliás parecia ter-se querido beneficiar, pelo mesmo modo porque o foram os officiaes
do exercito; já pelas difficuldades praticas a que se
prestava o reconhecimento da falta de meios de subsistência, exigida pelo dito artigo, afim de poderem
os officiaes e praças de opret refonmdas gosar da
etapa concedida no art. I .
Então formulou o nobre ministro alguns quesitos, em um aviso muito bem desenvolvido, sobre
os quaos exigiu o meu paiecer e o de V. Ex. como
membros da secção de guerra e marinha. Estava
lavrada a consulta quando appareceu na camara dos
Srs. deputados um projecto,
que cortava toda a
questão, revogando o art. 3o que havia, como emenda do senado, substituído o art. 2° da proposição,
que a outra camara lhe enviara era 1866, extendcndo
o beneficio da lei de 8 de Julho do 1865, aos officiaes da armada, tal qual fôra concedido aos do
exercito.
Como relator da secção havia eu observado, que
oram muito fundadas a's duvidas propostas pelo nobre
ministro da marinha, porque tendo n lei de 30 de
Junho de 1869, tido o pensamento benefico, claramente manifestado pelos autores do primitivo projecto, e pela camara dos Srs. deputados, de evitar a
continuação da injustiça inexplicável resultante da
omissão que houve da lei de 1865, para _ com os
officiaes da armada, ficava tal intenção, inteiramente
nulliíicada pela emenda do senado, e mais notável a
desigualdade, que se queria remediar. Bastava-me
para isto attender ao seguinte:
A lei de 8 do Julho de 1865, tendo por objecto, a
vista de suas palavras, claras e terminantes, dar
como auxilio, uma remuneração pecuniária aos officiaes, que houvessem prestado serviços no exercito
na lutada independência, autorisar o governo para
conceder uma étapa a todos" aquelles que estando
nessas circumstancias a requeressem, sem mais ônus
ou condicão alguma.
Foi essa lei entendida e applicada pelo governo
em toda a sua amplitude, e em virtude delia quasi
todos, sonâo todos os officiaes do exercito, em serviço activo, ou reformados, empregados ou não, requererara, e obtiveram a etapa sem se indagar se
eram ricos ou pobres.
Ao parsso, porém, que assim se praticava para com
os officiaes do exercito, eram esquecidos os da
armada; que todavia haviam também prestado serviços e serviços bem relevantes na luta da indepen-
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dência porque a lei de 1865, não os havia comprehendido no benificio concedido áquelles.
Era isto seguramente uma injustiça clamorosa, embora praticada sem intenção. Importava uma desigualdade odiosa para com' uma classe de servidores
do Estado, que tinha prestado serviços da mesma
natureza, desses que eram premiados pela lei
de 1865.
Gri, foi essa injustiça, foi essa desigualdade
que se quiz evitar pelo projecto remettido da camara
dos Srs. deputados em 1866, mas com a emenda do
senado, nada se remediava, porque, além de não comprehender senão os officiaes reformados, ainda era
cima se exigia destes a condição de soíTrerem falta
de meios de subsistência para* poderem alcançar o
mesmo favor, do qual ha annos se achavam de p°osse
os officiaes do exercito I
De sorte q-ue apezar de estarem ha tanto tempo
privados de vantagens, que a outros em iguaes circumstancias se haviam concedido, e quando já não
faltava talvez nem ura destes para obtel-o, promulgava-seumaleicora o fim do fazer cessar taldesigualdade, e nessa lei irapunha-se-lhes uma restricção
injusta, e de diflicil solução pratica! E' o que o nobre ministro da marinha entendia, e com razão, que
não se devia presumir que tivesse sido a mente do
legislador.
A secção do conselho de Estado comquanto pensasse do° mesmo modo e entendesse que era dos
casos em que se podia dizer, que a lettra da lei
mata e o espirito vivifica, julgou todavia, que não
cabia nos limites da interpretação doctrinaria,
dispensar o governoo o preenchimento das condições
exigidas no art. 3 da lei de 30 de Junho, á vista
das palavras claras e terminantes em que era conbido; e que, pois, devia recorrer-se à interpretação
autentica,
E quando a camara dos Srs. deputados comprehendendo bem e alcance da injustiça feita aos oíEciaes da armada, tratou de fazel-a desapparecer,
igualando sua sorte á dos officiaes do exercito, apezar
de terem perdido durante 4 annos as vantagens, de
que estes já teem gozado, propondo a revogação de
uma clausula, que não tem razão de ser.
Vôm agora os meus nobres amigos membros da
commissão ;!e marinha e guerra, edão um parecer
contrario á proposição daquella camara, sem attenderera, a que desta forma e contra suas intenções de
certo, concorrem para se manter uma desigualdade,'
nimiamente injusta {apoiados) e que não podia estar
na mente do poder legislativo.
E' com isto que não posso concordar, e foi para
declaral-o que pedi a palavra porque, como disse ao
começar, não desejava, que achando-se fóia do recinto da sessão o nobre ministro da marinha, fosse
votado este negocio, sem nem uma reflexão em contrario ao parecer.
Limito-me por agora, Sr. presidente, a estas
poucas considerações, que fui levado a fazer, quando
menos o esperava.
O Sr. F. Octaviano: — Fallou muito bem.
O Sr. barsio de S. I.ourcn«*o : —
Entro nesta discussão apenas para justificar o parecer da commissão que redigi.
Lembraram-se alguns deputados em 1865 de
fazer passar uma resolução que soccorresse alguns
pou:os velhos lutadores da independência que ainda
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viviam sem os precisos meios de subsistência; sendo reclamantes; não insisto, apenas cumpri meu
estranhavel que se visse forçado a mendigar o pão, dever.
quem tinha trabalho para constituir mais uma nação.
Ficou adiada a discussão pela hora.
Este pois foi o espirito do decreto de 8 de Julho
Passou-se á 2a parte da ordem do dia.
de 1865.
.
Esta concessão de equidade porem foi executada
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA.
dando-se ao favor legislativo a mais lata interpretaEntrou em discussão o art. 3° do projecto de lei
ção ; receberam a etapa de 1$000 os que delia não do orçamento, relativo ao ministério da justiça.
precisavam. {Apoiados.) V. Ex. sabe, Sr. presidente,
Si*. 5Kacarlas pronunciouum discurso
que o decreto citado não teve por fim premiar os ser- queOpublicaremos
depois.
viços da independência, para o que era tarde, e
Posto a votos o art. 3° foram approvadas as, emenmesmo deveriam já ter sido recompensados; e menos
de conceder aos oíHciaes, em effectividade, coronéis das da outra camara e os artigos não emendados.
e generaes, uma mesquinha etapa, porém sim socORÇAMENTO DE ESTRANGEIROS.
correr aos necessitados. [Apoiados)
Entrou em discussão lo art. 4° do projecto de lei do O Sr. barão do Bom Retiro :—O facto é que não orçamento relativo a0 ministério dos negocies èsse entendeu assim.
trangeiros.
O Sr. barão de S. Lourenço;—De facto se entenO Sr. Zacarias pronunciou um discurso
deu diversamente, todos requereram o soccorro, e qne publicaremos no Appendice .
muitos que nunca serviram na luta da indepenO Sr. Paranhos (mmisífo dos negocias
dência
estrangeiros:)—Sr. presidente, o nobre senador
O Sr. Zacarias:—E' verdade. Dous -busos ao pela província da Bahia, que acaba fde deixar a trimesmo tempo.
buna, começou o seu discursõ reconhecendo que os
O Sr. barão de S. Lourenço:—Estas considera- assumptos diplomáticos de que ia tratar haviam
ções fez a commissão no ^seu parecer, e eu vou ler
sido altamente discutidos nesta camara entre a ileste que dispensará maior desenvolvimento. [Lê).
lustrada opposição e o meu nobre collega o 'Sr. miO decreto de 8 de Julho,de 1865 autorisou o go- nistro da marinha, então encarregado lambem do
verno a concfeder uma etapa aos offlciaes que ser- ministério dos negocios estrangeiros. Não foi, pois,
viram no exercito durante a luta da independência ê a necessidade de ura debate, sim outra causa, que
que a requererem. Esta disposição firmou-se na moveu o nobre senador a tomar hoje a palavra e
equidade de soccorrer alguns destes servidores da: provocar-me a esta discussão.
patria que soffriam privações dos próprios meios
O nobre senador nos disse qne algupm tivera a
infeliz idéa de conferir-me a patente, que não mede subsistência.
Como era de prever-se, outras pretenções appa- reço,. e que eífectivamente não ãéeitei, nem aceito,
receram no sentido da ampliação do beneficio, e o de°general da penna e da palavra; e, accrescentou o
decreto de 30 de Junho de 1869 dispoz: no art. 1°, nobre senador, com grande sorpreza minha, que
que fosse o favor estendido aos actuaes officiaes da poderia parecer medo da parte de tão valentes camarmada, e aos offlciaes do extineto corpo de artilha- peões, se por ventura não viessem era minha preria de marinha, que durante a luta da independên- sença renovar as censuras, que articularam quando
cia serviram quer como simples praças da armada,
eu me achava ausente.
ou do exercito, fixando a etapa era 1$000.
Senhores, não é por impulso de amor próprio,
Ahi se declarou também que ficavam comprehen ■ não é para'mostrar aos nobres senadores que não
didos no beneficio os offiçiaes e praças .de -pret que tenho medo do debate, qne cotro ao seu reclamo.
deixaram de pertencer a uma das duas armas, exer- Só a razão do medo me podesse justificar, se, além
cito ou marinha, e actualraente estão servindo na dessa, outras razões não fossem dadas ao meu silencio, eu de certo o guardaria sem nenhum escruoutra.
No artigo 2° dispõe em favor das praças de pret puloido meu melindre, porque reconheço qué ao
reformadas, tanto da armada como do exercito, que nobre senador é que cabe o titulo de gênéfal da
serviram na referida época, e para estes fixa a etapa penna e da tribuna.
de 400 réis. o
O Sr. Zacarias:—Eu recuso o titulo.
No artigo 3 declara que o beneficio da nova lei,
Um Sr. senador :—Ninguém o quer agora.
assim como do decreto de 1865, só competia aos
O Sr. ministro de estrangeiros : — A minha
offlciaes e ás, praças de pret reformadas, que soffressem falta de meios de. subsistência, e, contassem posição, porém, não permitte que eu leve a defeserviços de campanha na sustentação da indepen- rencia para com o nobre senador até o ponto era
dência, exceptuados os reformados por irregulari- que, sem duvida a levaria, pelo respeito que tributo
dade de conducta.
ás suas luzes e aos seus talentos.
E' este artigo que a nova resolução pretende reA nobre opposição nos tem dito que os seus disvogar. A commissão ó de opinião qúe tal rovogacão cursos actualraente consistirão de perguntas e pronão deve terlogar, porque o art 3° de que se trata testos; parece que é este o prõgramma que se presestá no espirito da concessão do decreto de 1865.
creve. O meu discurso, pois, consistirá de resposO senado vé que o parecer tudo explica, tendo a re- tas, talvez também de algumas perguntas, e segurasolução de 1869 fixado o verdadeiro sentido do favor mente de alguns protestos.
legislativo, condemnando o abuso da execução.
As minhas perguntas não serão tão maliciosas,
A commissão acha muito rasoavel o artigo que se permittci-se-me a expressão, como às dos nossos ilquer revogar, e neste sentido se exprimiu. Não te- lustrados adversados, , bem bs meiis protçstos tão
nho motivos para desejar prejudicar os interesses exaltados; terão apenas por fim dar aos nossos de-
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, bates seu verdadeiro caracter, sua legitima tendência. Julgo que, como já praticamente o mostrou o
nobre senador pela Bahia, ex-presidente do conselho,
podemos combater pela causa publica, algumas
vezes mesmo com fervor, som quebra do respeito e
estima que reciprocamente nos devemos.
Se a opposição fôr sempre a negação do que adirma o governo, e pela sua imprensa, pelos seus esforços parlamentares tiver por fim não sò impedir o
o mal, mas até tolher a acção do governo para que
ello não faça o bom, creio qu-va iilustrada opposição
não prestará um serviço real ao paiz. {Apoiadas.)
Creio que neste andar não sahireraos de um circulo
vicioso, que marcharemos de reacçâo em reaccào.
{Muitos apoiados.
Sr. presidente, antes de cumprir o dever de responder ao nobre senader a respeito dos negocios exteriores, peço licença para fazer breves considerações.
Eu não posso, assim como não pôde o meu nobre collega ministro da marinha acompanhar os
nobres senadores na liberdade, que se permittiram
ao discutir nossos negocios pendentes com j Paraguay e com os governos alliados. Houve tempo em
que os negocios exteriores do Brasil eram um mysterio quasi impenetrável; os ministros allegavam
sempre a exccpção de negocios pendentes, e por
outra parte qs camaras, preoccupadas exclusivamente com os assumptos de nossa política interna,
nunca mostravam tendência para se occuparem com
os negocios exteriores. Esta pratica foi depois felizmente alterada ; e não por espirito de partido, mas
sim por amor da verdade histórica, cumpre roeu ouscer
que ao nobre visconde de üruguay e a V. Ex. cabe o
novo r gimen que se estabeleceu nas relações do ministério dos negocios estrangeiros com as camaras.
Desde então os relatórios deste ministério contém
exposições largas e explicitas, e oíTerecem ás camaras os documentos necessários para que possam elías
examinar e apreciar os negocios já concluídos. Mas,
entre a reserva antiga, absoluta ou quasi absoluta, e
o direito amplo de discutir negocios graves e ainda
pendentes, vao uma distancia iramensa. E' entro
esses doas termos que as camaras e o governo se
devem cpllocar.
O Sr. Zacarias:—E em que nos collocamos.
O Su.^ ministro de ESTiiANGEiiios : — Areserva
não é só uma regra de prudência e de cortezia
internacional, é também, me parece, ura preceito constitucional. Se cabe ao poder executivo a
gerencia dos negocios políticos com as nações estrangeiras, se elle tem a faculdade de celebrar tratados,
O ratiílcal-os, não os trazendo ao conhecimento das
camaras senão quando o interesse o segurança do
Estado o permiUircm, c preciso que as camaras respeitem essa attribuição...
O Sk, Zacarias:—Quem deixou do lespeitar?
O Sr. MiffisTUO de estrangeiros:—... edeixem
livre a acção do governo, como deve s;r inteira a
responsabilidade de seus actos.
Mas, Sr., presidente, o que vimos e o que estamos
vendo? Desde que o governo irau rial enviou uma
missão ao Hio da Prata, a iilustrada opposição penetrou o pensamento do governo a respeito da creação do um governo provjsürio no Paraguay; desde
logo essa idéa foi combalida, o negociador brasilei-

ro teve contra si, não só os orgãos da imprensa do
Rio da Prata que sempre se teem mostrado infensos
ao Brasil, a diversidade de vistas e os escrúpulos
des governos alliados, mas também as armas, que á
opinião contraria prestava a opposição brasileira.
.Nesta camara, perraitta-se-mo que o diga, o nobre
senador pela Bahia, a cuja benevolência sou tão
grato, nesta camara, S. Ex. não consentiu, quando
ministro, que um illustrado membro da opposição,
cuja perda todos lamentamos, podesse tratar pelo
epitheto de Cacique c ex-dictador do Paraguay. E
Lopez era o inimigo declarado do Brasil, era uma
inimigo que os alliados tinham declarado incompatível cora a sua segurança; Lopez era o homem
que havia dado por sua parte á guerra do Paraguay o
caracter da maior ferocidade; mas o governo amigo
que se tratava de crear no Paraguiy, antes e depois
de sreado, podia chamar-se—povernte/io /
O Sr. Silveira da Mott a ; — Nós o discutimos
quando appareceu o convênio.
O Sr. Zacarias : — Essa é boa 1
O Sr. ministro de estrangeiros : —Perdoe; os
nobres senadores, antes de se crear o governo provisória, já o denominavam de governicho.
O Sr. Silveira da Motta :— Quando se publicou
o convênio.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Todas essas
questões aqui aventadas, se o goyerno provisorio era
ou não competente gara celebrar ajustes cora os
alliados, se convinha ou não f. celebração de taes
ajustes, tolas essas questões eram graves, estavam
pendentes, e a illustre opposição não se abstinha de
tr.izel-rs a uma discussão, em que algumas veze.: vi
paixão de partido dominava.
O Sr. Zacarias.—Olhe, o interino nunca nos disse
isto.
,
O Sr. Silveira da Motta:—Nunca.
O Sr. siinístro da marinha: —O interino queria
viver com os senljores.
O Sr. Silveira da Moita : — E o actual nãc quer?
O Sr. mininistro da marinha; — Os senhores
ziara que eu cmbiixava.
O Sr. ministro de estrangeiros:—O meu nobre
collega não precisava dizer, rs nobres senadores o
sabem ; mas hoje que os nobres senadores me chamam ao debate, e exigem de mim a justificação de
meus actos; hoje que lenho de responder ás suas
perguntas, o ao convite que de uma maneira irônica
me fez o nobre senador pelo Piauhy para cantar
minhas victorias, exerço um direito legitimo, lembrando aos nobres senadores que elles excederam-se,
que faltaram nessa occasião ao seu patriotismo,
porque lhes reconheço superior illustração para verem que esse precedente, na phrase de'V. Ex., Sr.
presidente, não pódc ficar como precedente intelligente.
O Sr. Zacarias: — Obrigado. .. Este principrá
é que não tem precedente nenhum.
O Sr. Silveira da Moita : — Está muito de aprocho.
O Sr. ministro de estrangeiros : —Se a expressão é offensiva eu a retiro.
li
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O Sr. ministro da marinha : — Não deem apartes ; o homem está fóra da tribuna ha dous annos.
O Sr. Zacarias : — Oh!
O Sn. Silveira da Moita : — Ao Sr. conselheiro
Paranhos sabemos que se pode dar apartes; não o
perturbamos.
O Sr. Zacarias : — Elle é tomivel para isso.
O Sr. ministro de estrangeiros;—E' muito fácil
qualquer desvio
O nobre senador pela Bahia esigiu que lhe désse
a razão de minha demora e de minha presença aqui
sem o tratado definitivo. O nobre senador querendo
mostrar que o general de que fa.lára é elle proprio,
estabeleceu o combate por modo que não ha sabida
possível.
O Sr. Zacarias: — Se lhe tomo o posto...
O Sr. ministro de estrangeiros;—Se continuasse
a demorar-me, era censurável a demora ; como
voltei, incorro ainda em censura porque devia trazer
o tratado definitivo.
Sr. presidente, a demora não dependeu nem da
vontade do governo imperial, nem da do seu delegado no Rio da Prata; a demora dependeu do curso
das negociações. As negociações não podiam ser
apressadas ao agrado do governo imperial, dependiam do assentimento dos governos alliados ; não estava, pois, em nossas mãos prever e determinar o
seu resultado, nem o praso de sua duração. A principio pareceu-nos que a idéa da creação de um governo provisorio, tal qual a concebeu o governo
imperial, seria objecto de um accôrlo fácil.'
não foi tão fecil. Veio depois o accordo preliminar
de paz, e esse também soffreu embaraços, tendo-me
sido preciso voltar da Assumpção a Buenos-Ayres e
de Buenos-Ayres tornar a Assumpção para que o
accordo se concluísse. Ora, se o nobre senador ainda
hoje entende, considerando a questão por uma de
suas faces, que eu não devera vir sem o tratado definitivo de paz, que censura não faria se eu aqui me
apresentasse sem tratado preliminar de paz; logo,
segundo o nobre senador, a demora está justificada,
porque se eu devia celebrar c tratado definitivo,como
é que o nobre senador me censura porque fiz esforços
para a celebração do accordo preliminar de paz?
O meu nobre col ega ministro da marinha, pois,
não era sccplico, quando, interpellado com impaciência pelos nobres senadores, lhes dizia por fim :
« Não posso saber quando virá »; porque eu mesmo
não podia dizer ao meu nobre collega quando so
concluiriam os ajustes pendentes, visto que não dependia isto de nossa vontade, mis daí circurastanciase de outras vontades igualmente soberanas e independentes.
O Sr. Silveira da Motta : — Pela minha parte,
nnnca interpellei o Sr. ministro da marinha.
O Sr. Zacarias;—Eu é que era o curioso.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Confesso ao
nobre senador que se neste negocio o arbítrio fosse
permittido ao delegado do governo imperial, eu não
teria apressado a miaha volta, porque conheci logo
que os nobres senadores me queriam aqui não pela
falta que lhes podesse fazer, mas porque não se achavam bem com o meu nobre collega; queriam contendor mais fraco.

O Sr. ministro da marinha:—Ao contrario.
O Sr. ministro de estrangeiros :—A reserva nas
considerações que faço, e que me parece desgostar
aos nobres senadores', não tem por fim furtar-me ao
debate, mas somente justificar algumas restricções,
que me hei de impôr, embora com prejuízo de minha
defeza.
O nobre senador tratou de algumas questões que
se não prendem á missão do Rio da Prata, e depois
de occupar-se com essas questões, em que era interessado como membro do gabinete transacto, voltou
então ao Páraguay, e ahi demorou-se até ao fim.
Peço, pois, licença ao nobre senador, para guardar
a mesma ordem na resposta que tenho a honra do
ofierecer-lhe.
Perguntou S. Ex. se eu sustentava a proposição
do meu honrado collega quando ponderou que'ao
tomarmos conta da alta administração do paiz, encontrámos nas relações exteriores algumas difficuldades que o ministério teve a fortuna de vêr desapparecer durante a sua gerencia. Creio que exprimindo-seassira, o meu nobre collega não quiz fazer uma
censura de incapacidade aos nossos antecessores.
O Sr. ministro da marinha:—Apoiado.
O Sr. ministro de estrangeiros :—Como se diz
e se tem dito, que o ministério nada faz, nada quer
fazer, nada tem feito, era natural que o meu nobre
collega, pelo que toca ao ministério dos negocios
estrangeiros, que então estavui em discussão, mostrasse o que tínhamos encontrado e o que haviamos resolvido.
Sem duvida alguma, as relações do governo imperial cora a legação dos Estados-Unidos não oram
satisfaetorias; o nobre senador o sabe. Depois da
questão Caroline, veio a questão Canadá: pendia'
ainda a questão dasubida da canhoneira Wasp pelas
aguas do Paraguay até o território onde dominava o
nosso inimigo, afim de communicar-se com o ministro dos Estados-Unidos. Estas questões estavam em
ponto irritante, e me parece que os documentos já
publicados o demonstram incontestavelmente.
Qualquer que fosse a causa, fosse ou não efTeito
da guena do Paraguay, tivesse também ou não alguma outra origem, o certo é que as nossas relações
com o Porú não so achavam era circurastancias normaes. O governo do Perú nos devia uma satisfação •
essa satisfação não tinha sido dada; o nosso ministro
em Lima, por ordem do governo imperial relirou-sé
e a legaçao do_ 1 erú também se retirou desta Côrte.
Nossas relações cora o Perú estão hòje completamente restabelecidas.
O Sn. ministro da marinha:—E antes do conclmr-se a guerra.
O Sr. ministro de estrangeiros : — Estas tre#
questões com os Estados-Unidos resolvéram-se, como
sabe o senado, de uma maneira satisfatória e honrosa.
O nobre senador disse que o procedimento que o
governo teve para com a legação dos Estados-Unidos na questão Canadá não podia ter sido semido
por elle, porque outras eram então as circunístancias do Império, sendo a pressão da guerra do Paraguay naquella época muito mais forte. Eu não
quero fazer a este respeito uma censura ão nobre
senador; mas como a sua defeza de algum modo
tende a enfraquecer o acto do governo imperial.
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ha de permittir-me que o considere debaixo de seu
verdadeiro ponto de vista.
O governo imperial quando contestou, como devia,
as pretenções exageradas do representante dos Estados-Unidos nesta Gôrte, não o fez porque a guerra
do Paraguay já estivesse terminada. A guerra do Paraguay continuava e ninguém podia prever o seu
termo. Não o fez ainda, porque julgasse que o Brasil
devia por uma questão desta natureza aceitar a
guerra com os Estados-Unidos; o governo procedeu
assim por sua dignidade, porque a razão estava do
seu lado, e porque devia confiar, como confiou; na
illustraçaoe na prudência do governo de Washington.
E como se resolveu esse conflicto, que se tornara o
mais grave ? Propondo o governo dos Estados Unidos uma decisão por árbitros. Pois se o governo dos
Estados Unidos podia propôr o arbitramento nesta
questão, porque em cáso analogo, o governo imperial não poderia também propôr o mesmo meio de
solução pacifica na questão Caroline 1
O Sn. Zacarias : — Foi recusado. Está no relatório.
O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:—Isso MO VÍ ;
mas nesse caso o que se segue é que foi uma infelicidade do governo, que não lhe dá o direito para
desconhecer a fortuna que teve o actual...
O Sn. Zacarias: — Qual foi?
O Sr. ministro de estrangeiros : — ... que
o meio de solução, então recusado pelo governo
dos Estados-Unidos, nos fosso agora por elle proprio
oíTerecido. E a proposito de solução com os EstadosUnidos. ..
O Sr. Zacarias;—Já foi decidida?
O Sr. ministro de estrangeiros:—Já foi decidida
e contra nós.
O Sn." Zacarias :—Então c uma infelicidade; uma
por outra.
O Sn. ministro da marinha : —Não, senhor.
O Sn. ministro de estrangeiros :—Decidiu-se por
um pagamento, decidiu-se que se devia uma indemnisação, mas de algarismo muito inferior ao que
era reclamado a piincipio.
A proposito, porém, dessa questão com o ministro dos Estados-Unidos, seja-me permitfdo, muito
de passagem, dizer que nesta casa fui censurado porque não tornára, como ministro dos negócios estrangeiros, a defeza de meus antecessores, proferindo se
aqui um aparte que magoou-me profundamente:
houve quem dissesse «Talvez lê-se essa censura
cora prazer. » Os documentos estão publicados e verse-ha por elles que tanto na discussão sobre o transito da canhoneira IVasp como na questão Canadá,
nonhurna censura aos meus antecessores deixou de
sei^dignaraente contestada.
O Sr. Zacarias:—Obrigado...
O Sn. ministro da marinha : —Era dever.
O Sr. ministro de estrangeiros : —Eu poderia
reconvir lembrando que, na questão Caroline, os antecessores do ministro dos negocios estrangeiros
desse temjio ficaram sem defeza, não só eu, o que
não admira, mas até o nobre senador pela província
das Alagoas.
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O Sr. Cansansão de Sinihbu':—Nunca me queixei.
O Sr. Zacarias : — Então não os defendemos ?
O Sr. ministro de estrangeiros : — Abi estão as
notas publicadas no relatório de 1868.
O Sr. Zacarias :—Achámos que a reclamação era
justa ? E' o que se diz.
ü Sr; ministro de estrangeiros : — No que s«
refere ás questões de facto, que imoortavam á dignidade do ministro, eportanto do governo imperial, ficaram sem contestação; mas recordo isto de passagem, não exijo que me defendam; fallei só porque
se disse que eu procedia difíerentemente, e até gostava das censuras que eram feitas a meus antecessores 1
Q Sr. Silveira da Moita : — Não me lembra ter
dito isso.
O Sr. ministro de estrangeiros :—Não me refiro ao nobre senador por (íoyaz.
O tratado de 27 de Março de 1867 celebrado entre
o Império e a Bolívia tornou á discussão. Aqui permitia o nobre senador pela Bahia, ex-presidente do
conselho, que eu diga que o desconheci; parecia-me
que este debate estava encerrado...
O Sr. Zacarias: — E está.
O Sr. ministro da marinha : — Mas elle quer
sempre ter a ultima palavra.
O Sr. ministro de estrangeiros: — ... e que
voltar sobre o mesmo ponto, é suscitar uma discussão desnecessária, e que, demais, nos pôde ser muito
prejudicial. Já o negociador desse tratado se propoz demonstrar que tinha obtido grandes vantagens
por aquella negociação; o nobre senador agora
pretende novamente convencemos do mesmo. Pergunte: quando esse tratado tem sido bandeira para
revoluções na Bolívia, quando, de um momento para
outro, os acontecimentos políticos daqueliepaiz podem pôr outra vez em discussão o tratado delimites, navegação e commercio com o Brasil, ó conveniente quo por impulso de amor proprio, e por
espirito de partido, estejamos aqui a proclamar
que o negociador brasileiro obteve um grande
triumpho.. .
O Sr. Zacarias: — Ninguém disse isso.
O Sr. ministro de estrangeiros:—... contra
o governo da Bolívia na negociação do tratado do
27 de Março?
Mas o nobre senador censura o meu nobre collega,
porque disse que o tratado é tão vantajoso para a
Bolívia que não se deve receiar que a demora havida, demora inevitável, na demarcação dos limites
ajustados, possa comprometter a sorte do mesmo
tratado. A proposição do meu nobre collega de que
o tratado é muito vantajosoá Bolívia, é exacta, exactissima.
O Sr. Cansansão de Sinimbú dá um aparte.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Não é prejudicial ao Brasil, perdoe-me o nobre senador; nesta
questão do tratado de 27 de Março ha um melindre, como não vi em negociacào alguma do
Brasil...
O Sr. Cansansão de Sinimbú : — E' porque não se
tem feito tão vantajosa como esta; poucos negocia-
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dores teem sido tão felizes como foi a deste tratado. suas instrucções não lh'o permíttiara, estabelecenE' esta a razão.
do exclusivamente três hypotheses, das quaes a mais
O Sr. siinistro de estrangeiros: — O nobre avançada, a mais favorayel á Bolívia não alcançava
senador nos disse que o Sr. conselheiro Lopes as lagoas; desde que viu isto, o negociador boliviano
Netto prestara relevantes serviços; mas quem negou acastellou-se logo nas suas antigas pretenções e reque o Sr. Lopes Netto prestasse mesmo relevantes clamou como território boliviano a margérn direita
serviços? O governo imperial o reconheceu, e ma- do Paraguay, desde o Jauní até a Bahia Negra. E'
nifestou seu aprazimento, concedendo uma distinc- facü de comprehender-se que, vendo recusadas as
ção honorífica ao Sr. Lopes Netto, acolhendo-o, e tra- suas proposições de mais interesse, o negociador
tando-o com toda a consideração, que elle merece boliviano voltasse ao seu ponto de partida.
por seu caracter, por seus serviços anteriores, e por
O nobre senador entende que na discussão havida
esse que acabava de prestar. O que se pretende entre o meu collega e o Sr. conselheiro Lopes
mais ; Que o governo imperial venha dizer e sus Netto o ponto importante foi a expressão «contra
tentar nesta tribuna que o tratado de 27 de Março de proposta»; e pois me parece escusado entrar em um
1867 é um grande triumpho da diplomacia brasi- exame minucioso a este respeito. Os documentos
leira ?
estão presentes, a verdado a meu vêr está patente;
O nobre senador pela província da Bahia disse que o meu nobre collega sustentou uma proposição exacna discussão havida entre o meu nobre collega e o tissima; fallou como deve fallar o ministro dos neSr. conselheiro Lopes Netto a victoria ficou do lado gócios estrangeiros, não vindo na tribuna parlado negociador do tratado.
mentar exagerar, preconisar as vantagens obtidas
O Sr. Zacarias:—No que toca á existência da con- por uma negociação diplomática, por ura tratado
que ainda pende'de execução, que tem sido muito
tra proposta.
censurado na Bolívia, e servido de pretexto para reO Sr. ministro de estrangeiros : — Y. Ex. deu voluções. Se aquelles que se esCorçam.por dizer-nos
grande importância á expressão « contra proposta » .que o negociador brasileiro conseguiu o que nunca
que o meu nobre collega em sua resposta já declarou se viu nas negociações do Brasil, se estes que assim
que não duvidava retirar. A questão não versa sobre o procedem prestam um serviço real ao Império, que
facto de existir ou não a contra proposta; a questão o diga a opinião publica.
versa sobre ter o Sr. conselheiro Lopes Netto alUrA ucraora na execução deste tratado foi censurada
mado que a Bolívia nunca quizera aceitar a linha que
corre pelo meio das bahias que desaguam no Bara- como ura acto voluntário, pu filho de incúria do goguay; que sempre pretendeu a margem direita do verno imperial. O nobre senador não tem razão
Paraguay, era que se acham fundados os nossos es- nesta censura. Eu mesmo, sendo consultado a semetabelecimentos de Corumbá, Coimbra e Albuquer- lhante respeito, disse ao meu collega que a demarque. Ora, o meu nobre collega demonstrou, a todas cação não era possível, emquanto não se concluísse
as luzes, que a Bolivja accederia ás propostas do go- a guerra, principalmente quando o nosso inimigo,
verno imperial se elle houvesse proposto a linha fugia para o Norte, e até se presumia que tentasse
passar para a Bolívia, domo expôr a commi.ssão deque se estipulou no tratado de 27 de Marco.
Perdôem-rae os nobres senadores; não nego o raarcadora sobre aquelle território deserto, quando
mérito do negociador; mas se YV. EExs. pretendem as opeiações militares para alli se encaminhavam,
sustentar que o Sr. Lopes Netto conseguiu um im- quando o inimigo, forçado, poderia passar-se para
possível, não posso concordar com VV. Exs,; se o território da Bolívia ? Depois vieram os inconvesustentam, porém, que elleprestou um bom serviço, nientes da estação das agnas, durante a qual não
era possível (.'niprchondcr o ír.u>a!ho da doniürçòçãp.
estou de accôrdo.
A demora, pois, nao foi voluntária, não nascou de
O Sr. Zacarias:—E' o que se diz.
descuido do goperno imperial; foi effeito de eirO Sr. ministro de estrangeiros: — Mas quando cumstancias que não podíamos dominar.
resulta de documentos officiaes que a Bolívia o quo
Sr. presidente, o nobre senador pergnnntou-rae
pretendia era uma sabida para o rio Paraguay ; que se eu, achando-me no exercício de ministro dos nepretendia também o dominio sobre as bahias que a gocies extrangeiros, também seria de opinião que se
tornam ribeirinha daquelle rio ; quando isto é sa- prohibisse o desembarque de Mnie Lynch no Rio de
bido, e quando por eutra parte se sabe também que, Janeiro. Eis aqui uma das perguntas, Sr. presidente,
antes da missão d» St. Lopes Netto, o governo im- que tomei a liberdade de chamar maliciosas
perial não admittia como maior Consessão senão a
serra de limites, que corre ao Occidente das lagôas;
O Sr. Zacarias;— Não usei de malícia; declaro.
como pode dizer-se que ó tratado de 27 de Março
de 1867 copseguiu rara granie vantagem, porque
O Sr. ministro de estrangeiros
. porqvte
trouxe o governo da Bolívia a um accordo aceitá- realmente não é ura ponto muito importante, para
vel, resolveu esta importante questão ?
que seja liquidado no senado. O nobre senador, não
O Sn. Zacarias : — O Sr. ministro interino dos sabendo como explicar o facto, quo lhe pareceu
estrangeiros disse que não se tinha resolvido nada. repugnante ou injustificável, disse-nos que talvez o
desembarque fosse vedado, em conseqüência da
O Sr. ministo da marinha :—Quando se diz isto larga conferência que já eu havia tido com essa
á minha vista, o que não se dirá por traz ! Nunca senhora ; e pareceu-me que o_ nobre senador notara
disse isto.
que eu em uma communicaçjjo oíBcial a denomiQ Sr. ministro de estrangeiros :—O governo da nasse prisioneira.
Bolívia, como bem demonstrou o meu illustrado colSr. presjdente, o facto desta longa conversação
lega, desde que viu que as proposições que oílerecia, que o nobre senador descreveu com sorriso muito
não eram aceitas pelo Sr. Rego Monteiro, porque significativo...
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O Sk. Zacarias;—Está enganado.
O Sr. ministro he estrangeiros;—... o facto
dessa longa conversação, não é exacto. Eu estive a
bordo do navio chefe brasileiro, onde se achava essa
senhora cora outros prisioneiros; fallei cora ella,
tivo mesmo intenção de proceder a ura interrogatório. Estavam presentes muitas outras pessoas,
levadas pela curiosidade; mas dessa curiosidade
resultou que não houvesse tempo para pedir declarações a M.n,e Lynch.
Depois persuadi-rae que taes declarações não podiam trazer luz alguma nem para a fiistoria, nem
para a averiguação de factos, que fossem de interesso immediato. llenunciei,
portanto, ao intento de
pedir declarações a M.'"0 Lynch . A conferência, pois,
a quo alludiu o nobre senador, que, segundo disseram, foi confoiencia larga...
O Sr. Jobim ;—Do duas horas.
Outro Sr. senador:—Dura ver os archivos.
O Sr. Ministro de estrangeiros:— ... expansiva. não teve lognr. Não ó certo que eu
visse os archivos
(riso) que corasigq porventura conduzisse M.,nc Lynch; nem sei que ella os tivesse. O
mais importante a respeito de archivos de Lopez,
tinha cahido em nosso poder, desde a tomada de
Peribebuhy; não precisávamos mesmo de revelações
do M.1"0 Lynch, altamente suspeita em tudo quanto
fôr rela tivo á guerra do C.traguay» o ámemoiia oure
putação do ex-dictador Lopez. Não precisávamos
destas informações, porque as tinhamos de outr s
fontes, o sobre tu lo na . correspondência reservada
do ministro dos negocios estrangeiros de Lopez com
seus agentes no exteiior O desembarque não foi
perraittido; as opiniões podem divergira este respeito, nias ó provável que a permissão também levantasse censuras.
M.mo L nch estava em condições especnes. E'
crença geral, quo não averiguarei se hera ou mal
fundada, que ella muito concorreu pata a prolongaçãoda guerra o para os actos de crueldade que praticou o ex-dictador; ha muitos depoimentos contra
ella neste sentido. Ora, so nos tinhamos declaiado a
Lopez incompativcl, se nunca quizemos nem tratav
com ollc, nem auvir-Ihè proposições de paz, que interesse haveria, que razão para quo
pei mittissem s a
sati fação desse desejo do iM.'"6 Linch que esteve
sempre ligada ao ex-dictador, que, segundo a crença
geral, foi motora do muitas cmeldades. que se
tornou notável também pelas demonstrações de odio
ao Brasil"? Mo parece que o governo imperial, prohibindeo desemba.quo dessa senhora,quando ella regressava do theitro Ce taes façanhas, praticouuraacto
do dignidade, levou-se do um sentimento que podia
ser exagerado, mas certamente era muito nobre.
Havia também a razão pela qual se vedou o desembarque na Assumpção; ella podia soffrer algum
desacato da parte dos que a conhecessem por seus
feitos, ou mosmo dos perseguidos, que passeavam
nas ruas desta cidade, o que talvez tivessem sido
victimas da influencia que ella exerceu sobre o
animo do ex-dictador.
Sr. presidente, o nobre senador fez-rae a honra
do conceder pela segunda voz seu louvor com relação a um facto, que S. Ex, não apreciou com
toda a éxactidão. Eu sinto declinar ura louvor, que
t
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é para mim tão honroso, e o seria ainda quando o
nobre senador não fosse um dos chefes da illustrada opposição. O nobre senador disse e talvez fosse
o único serviço que enxergou na missão do que
estive encarregado....
O Sr. Zacarias;—Não, senhor.
O Su. ministro de estrangeiros ; — Disse quo
eu contivera a debandada, que se ia operando no
exercilo depois da retirada do Sr. duque de Caxias. Senhores, ha exagoração em dizer-se quo
o exercito se ia debandando;" retiraram-se alguns
oíTiciaes do estado maior; mas nunca houve perigo
de debandada; o exercito mantinha-se obediente ao
chefe, que substituiu interinamente o nobre duque.
O exercito não tinha dado nenhuma demonstração
de indisciplina.
O Sr. duque de Caxias : — Apoiado ; era incapaz
disso.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Conservava so
firmo no seu posto, comquanto alguns concebessem
a esperança dc que o governo imperial julgasse chegado o tempo de pôr termo a seus sacrifícios
naquello ponlo. Eu não fiz mais do que declarar
quaes eram as vistas do governo, e isto depois da
apreciação dos factos que tinham occorrido até ao
momento de minha chegada. ,
O Sr. Zacarias:—E' isso mesmo o que eu disse.
O Sr. ministro de estrangeiros : — Sr. presidenie. sou chegado á pa. te mais imponante. da
resposta (jue dovo ao nobre senador. Censurou me
elle porque vira sem ter celebrado o tratado definitivo do paz; ombro senador occupou-se coma
intellrgoncia que devo ter o tratado ia aliiança pelo
que to a ás condições de paz, o tratou da occupação
do Chaco, como um facto quo se prende áqnellu negociação principal, c do modo como devem ser entendidos os compromissos do tratado da aliiança.
Eslas questões, bem como a da competência dogovorno provivoiio para celebrar os ajustes definitivos de paz, reclamam algum dorenvolvimento. A
hora está preenchida ; tive a infelicidade de começar
muito Lrde, c não desejo abusar da paciência "do
senado, nem também sacriílcar o que dovo expôr
em minha defeza; sobre tudo não desejo faltar ao
cumprimento do dever quo me impoz o nobre senacor de responder; recisumenieas suas perguntas.
Assim, pois, ponho termo aqui ao meu discurso, esperando que < m mhã me será concedida a palavra
para i ontinuar. (Muilo bem I Muito bem.)
Depois de orar o Sr. Paranhos, o Sr. Paranaguá,
pedindo a p luvra, declarou como orador da deputado encarregada de apreseniar a Sua Uagestade o
raperador os autographos do decreto da assembléa
gorai, sobre o recense: mento geral do Império, quo
a mesma deputação cumprira a sua missão,tendo sido
introduzida com as formalidades do estylo perante o
mesmo augusto senhor, o qual se dignara do responder « que examinaria. »
O Sr. presidente disse, que a resposta de Sua Magestads o Imperador eia recebida com muito especial agrado.
Disse mais o Sr. presidente que ia offlciar-se ao
Sr. ministro do Império afim de saber-se o dia, hora
e logar em que Sua Magestade b Imperador se
dignará de receber uma deputação do senado quo
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meida e Albuquerque.—Discussão de uma propotem de o cumprimentar no dia 7 decorrente, anni- 1
sição da camara dos Srs. deputados sobre matriversario da independência do Império.
Foram nomeados para a dita deputação os Srs.
cula de estudantes.—Discussão do art. 4° do projecto de lei do orçamento. Discurso do Sr. Parabarão do Bom Retiro, visconde de Camarâgibe, Octanhos.—Discussão'dos arts. 5° e 6° do projecto de
viano, Dias de Carvalho, Paranaguá, barão do Rio
lei de orçamento. Discurso do Sr. Silveira da
Grande, Teixeira de Souza, Souza Franco, Leitão da
Cunha, barão deS. Lourenço, Ribeiro da Luz, ZaMotta.
carias, Fernandes Braga e visconde de Sapucahy.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e achaTendo dado a nora, ficou adiada a discussão do ram-se presentes 32 Srs. senadores a saber: visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
orçamento.
barão de Maraanguape, visconde de S. Vicente,
O Sr. presidente deu a ordem do dia para 6.
Sayão Lobato, visconde de Sapucahy, barão das
1* parte [até ao meio-dia.)—Discussão do parecer Tres Barras, visconde de Camarâgibe, Fernandes
da mesa n. 314, sujeitando á approvação do senado Braga, Torres Homem, Chichorro, Ribeiro da Luz,
a nomeação
para o logar vago de guarda do senado. Teixeira de Souza, Paranhos, Figueira de Mello,
3a discussão do projecto do senado permittindo á barão de Pirapama, barão do Rio Grande, Jaguaribe,
Casi de Caridade do Serro adquirir bens até COiOOOg. barão de S. Lourenço, barão de Colegipe, Saraiva,
Ultima discussão das emendas offerecidas e ap- Paranaguá, visconde de Ilaborahy, Anlão, barão de
provadas na 3" dita da proposição da camara dos Muritiba, Leitão da Cunha, duque de Caxias, FirSrs. deputados relativa aos estudantes Felippe Ba- raino, F.Octaviano, barão do Bom Retiro e Cunha Fisilioa Cardoso Pires e outros.
gueiredo.
3 dita das seguintes proposições da mesma caCompareceram depois da chamada os Srs. Zacamara
:
rias, Dias de Carvalho, Sinimbú, Silveira da Motta
a
I sobre augmento de vencimentos dos empre- e Souza Franco.
gados
da secretaria do supremo tribunal de justiça.
Deixaram de comparecer com causa participada
2a sobre a jubilaçáo do lente da faculdade de os Srs Diniz, barão de Antonina, barão de Itaüna,
direito de S. Paulo, conselheiro Manoel Dias de To- Dias Vieira, barão de Maroim, Carneiro de Campos,
lodo,a
Mendes dos Santos, Paula Pessoa, Fonseca e Mafra.
2 sobre licença concedida ao desembargador
Deixaram de comparecer sem causa participada
l.uiza Antonio Barbosa do Almeida.
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa-Vista, Sil4 idem, ao conselheiro Lourenço Trigo de Lou- veira Lubo, Souza Queiroz, visconde de Suassuna,
reiro.
Nabuco e Pompeu.
5a sobre isenção de direitos para a obra do asO Sr. presidente abriu a sessão.
senrimento de trilhos urbanos na cidade de Santos,
Leu-se a acta da sessão antecedente, enào havendo
coma a emenda approvada.
qu ;m sobre ella fizesse observações, foi approvada.
2 dita da proposição da mesma camara sobre a
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte.
licença do desembargador Antonio Gonçalves Martins, "com o parecer da coramissao de fazenda.
EXPEDIENTE
Dita da proposição da mesma camara revogando
o art. 3° do decreto n. 1591 de 30 de Junho de 1869,
Umofiiciode 5 do corre-ite, do ministério do
com o parecer da commissâo de marinha e guerra. Império remettendo o autographo sanccionado do
Dita da proposição da mesma camara, conce- decreto da assembléa geral que conceda ao governo
dendo dispen-a para matricula ao estudante Hen- um credito supplementar na verba, « soccorros púrique de Almeida Regadas Filho, com o parecer da blicos e melhoramento do estado sanitário, » no excommissâo de instrucção publica.
ercício de 1869 a 1870.
Dita relativa ao estudante do 3° anno pharmaDous de igual data, do ministério da agricultura,
ceutico Frederico José Paranhos de Menezes.
commercio e obras publicas, remettendo autographos
2' parle, (ao meio-dia).—Continuação da discus- sanccionados das resoluções da assembléa geral,
autorisando o governo a conceder isenção de diieitos
são do orçamento.
a favor da companhia Fluvial do Alto Amazonas e
Levantou-se a sessão ás 3 1/4 horas da tardo.
de uma ponte de ferro sobre o rioParahyba era frente
á
cidade Campos. — Ao archivo, communicando-se
a
*»í). sessão.
outra camara.
O Sr. 2° secretario leu os seguintes:
EM 6 DE SETEMBRO DE 1870
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE*ABAETÉ.
PARECER DA MESA.
Summaiuo.—Expediente:—(Meios dos ministérios do
N. 315 de 6 de Setembro de 1870 sobre a proimpério e da agricultura remettendo autographos posição
da camara dos Srs. deputados, aprovando
sanccionados.—Parecer da mesan. 315.—Parece- a aposentadoria
do secretrrio da relação de Perres da commissâo de instrucção publica.—Parecer
- da commissâo de fazenda,—"Observações e indica- nambuco Domingos Adenso Ferreira.
ção do Sr. F. Octaviano.—Observações e projecto PARECERES DA COMMISSÂO DE INSTRUCÇÃO PUBLICA.
do Sr. Jobin.—Ordem do dia.—Discussão do parecer da mesa n .314.—Discussão do projecto do
« A commissâo de instrucção publica examinou
senado sobre a Casa de Caridade do Serro.—Dis- as duas proposições da camara dos deputados,
cusão da proposição da camara dos Srs. deputa- datadas de 17 do Agosto e 31 dc Julho, ambas do
dos sobre vencimentos de empregados. Discurso anno passado, afim de cumprir o disposto no regido Sr. barão das Tres Barras. Emenda do Sr. Al- mento.
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A I das ditas proposições anlorisa o governo a
mandar matricular era qualquer das faculdades de
medicina do Império o estudante Augusto Hygino
da Cunha Souto Maior, sendo para isso aceitos os
exames preparatórios feitos no collegio das artes
do Recife.
A 2a contém igual autorisação a favor do padre
Manoel Cavalcanti Bezerra de Menezes, para que os
exames por olle feitos no seminário episcopal de
Olinda sejam validos para admittil-o á matricula na
faculdade de direito do Recife, depois de feitos os
outros exames que para esse curso são exigidos.
Ambas as proposições vieram sem docuraonto
algum.
A commissão, fiel ao principio que adoptou
de manter as disposições dos estatutos, emquanto
não forem provados motivos attendiveis, que aconselhem a sua dispensa por equidade, não pôde ser
favorável ás ditas proposições, apezar de que o senado tenha por suas votações admittido a validade
dos exames feitos era academia ou escola diversa
daquella que o alumno pretende
freqüentar, como
acontece ao de que trata a Ia proposição.
A commissão pronunciando-se deste modo, porque não teve documento algum que a induzisse a
achar-se justificado o motivo da pretencâo, reconhece, entretanto, que outro pôde ser o juizo do senado, e para que este se manifeste, como eRe entender conveniente, é de
PVRECER
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A 2 proposição, datada de 25 de Agosto do anno
passado, autorísa o governo a mandar matricular
no 2° anno da faculdade de direito do Recife o estudante Nylo da Silveira Ramos, depois de fazer
acto do 1° anno.
Acha-so junto a esta proposição um requerimento
do pretendente allegando que não poderá fazer acto
do 1° anno pelos motivos constantes de seus documentos, pelo que pede ser matriculado no 2° que freqüenta como ouvinte.
Os documentos que apresentou são dous attestados de professores de medicina que trataram do
pretendente na cidade da Bahia os quaes declaram
havel-o tratado na mesma cidade durante o seu incomraodo em Novembro e Dezembro de 1868; e
attestados de Ires lentes da faculdade do Recife, que
provam a sua freqüência no 1° e 2° annos.
Se a commissão não considerasse prejudicada esta
proposição, attenderia á circurastancia de ter este
alumno freqüentado as aulas do 1° anno sem faltas,
como dizem os lentes, e a não ter podido fazer o acto
por moléstia, que o obrigou a retirar-se á cidade da «
Bahia; mas não sendo de presumir que oa dito pretendente deixasse de matricular se no 2 anno em
princípios do corrente, se fez, como era natural, o
acto do 1° om fins do anno passado, e obteve a competente npprovação, o que torna inútil esta proposição, por taes razões, a commissão entende que ella
não deve ser approvada pelo senado.
A 3' preposição, datada de 3 de Setembro do anno
passado, autorisa o governo para mandar adraittir a
exame do 1° anno do curso medico da ficuidade
do Rioa do Janeiro a Alfredo Augusto dos Reis.
A 4 , datada de 9 de Setembro do mesmo anno,
contém igual autorisação para ser admittido a fazer
exame do 3 anno da sobredita faculdade a Francisco de Paula Barroso Nunes, depois de approvado
no 2°.
Ambas estas ultimas proposições não vieram
acompanhadas de requerimentos das partes, nem
documentos quaesquer que podessera guiar a commissão no juizo que tem de fazer sobre ellas.
Assim, pois, não só por esta circurastancia, como
por considerai-as prejudicadas, além do contrarias
ao principio Seguido pela commissão, acham-se ellas
incluídas nas mesmas condições que as duas precedentes.
Não podendo, portanto, a commissão dar opinião
favorável a nenhuma das quatro proposições, acima
referidas, ó, todavia,' pela razão que também expendeu a principio, de
PARERER.

Quo as duas proposições acima ref ridas entrem
na ordem dos trabalhos."
Sala dasmonferencias, 5 de Setembro de 1S~0.—
./. P. Dias de Carvalho.—X.d('Gótsc Vasconcellos.»
« A commissno de instrucçfio publica examinou,
na fôrma do regimento, as seguintes proposições da
camara
dos deputados :
Ia, do 24 de Julho do anuo passado, autorisando
o governo a mandar adraittir a exame do 4° anno
da faculdade do Rio de Janeiro o estudante ouvinte
do mesmo anno Francisco Crispiniano Valdetaro,
depois de approvado nas matérias do 3° anno.
Acha-se junto a esta proposição um requerimento
do pretendente, declarando que por não ter sido
approvado nas matérias do S" anno, so matriculara
do novo nesse anno, o freqüentara como ouvinte o
4°, e como esta reprovação lhe trouxe graves embaraços pelas circumstancias difficeis em que se
acha, para recuperar o tempo perdido pede a graça
que lhe é concedida.
Os documentos com que instruiu a sua petição
dirigida á outra camara, foram por elle retirados
Que as quatro proposições, a que este se refere,
em Dezembro do anno passado.
devera entrar na ordem dos trabalhos.
Saia das conferências, em 5 de Setembro de 1870.
Esta circurastancia o a de não terem sido de nevo
apresentados, nem solicitado por parle do preten- —J. P. Dins de Carvalho.— Z. de Góes e Vascondente o andamento desta proposição, mostra qne cellos. »
ella so deve considerar prejudicada, por qne é pro« A commissão de instrucç publica examinou as
vável qne ello tendo repetido o 3" anno, se foi ap- ! seguintes proposições da camara dos deputados:
provado om tempo competente, se matriculasse
1.a, de 23 de Agosto do corrente anno,autorisanregularmente no 4a, o que torna inútil a proposição. do o governo a mandar matricular no 1° anno da faAssim, pois, não sô por este motivo, como pela re- culdade de medicina do Rio ds Janeiro os alumnos
gra geral que a commissão tem seguido, não pôde Joaquim Teixeira da Assumpção e Thomaz Teixeira
opinar a favor da mesma proposição; nem ella can- da Assumpção, aceitando-se-lhes os exames prepaçana a atenção do senado cora estes negocies, se ratórios feitos na faculdade de S. Paulo.
por ventura fosso licito dar ás proposições da camnra
Nenhum documento acompanha esta proposição.
dos deputados qualquer solução por modo diverso
2.", da mesma data, autorisa o governo amandar
do que proscreve a constituição.
que sejam validos na sobredita faculdade de medi-
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cina os exames de preparatórios de inglez e francez
feitos pelo alumno João BaptistaBarbo sa Guimarães,
na de direito de S. Paulo.
Acha-se junto somente um requerimento do preten íente, em que pede esta graça sem allegação de
qualquer
motivo.
á.a de 24 de Agosto dito, autorisa o governo a
mandar que seja validos na mesma faculdade de
medicina os exames de prepar. torios feitos na escola central pelo alumno Ülympiode Paula Cândido.
Acha-se junto um requerimento do pretendente
nos amesmos termos do que o precede.
4. da mesma data e autorisa o governo a mandar
matricular no 3° anno pharmacentico da scbredita
faculdade de medicina o alumno Carlos Pereira
Rego, aceitando-Se-lhe os exames feitos na escola
central, e não podendo ser adraittido a exame do
anno, ieclivo, sem mostrar-se habilitado em ch.mica
orgânica.
Achara-se juntos ura requerimento do pretendente, solicitando a graça que obteve, e os seguintes
documentos: 1° certidão da secretaria da eseda
central de que consta haver elle sido habilitado na
mesma escola nos preparatórios dq aiithmetica,
grammuit a nacional, francez e geographia; 2° certidão de ter sido approvado plenamente nas matérias d sula primaria do 1° anno;o3o dita de approvação simples em desenho do I anno ; 4" dita de
igual approvação nas matérias da aula primaria dó
2° anno; 5° dita de igual approvação de desenho do
2'' anno ; 6° dita de igual approvação era phisica
;
"7° dita de igual approvação tm chimica;
8 0 dita
o
de igual approvação em desenho do 3 anno; 9° dita
do igual approvação em butanica e zoologia.
Polo que fica exposto vè-se que as Ires primeiras
proposições teem por fim declarar validos os exames
leitos de pieparatorios em umas faculdades ou escolas para sorlitem os seus eíleitos em outras
diversas em que se pretendem matricular os altimnos, a que se referem, e que a ultima se extende á
dispensa da freqüência da aula de chimica organica
ao estudante que freqüentava a escola cential.
A coraraissão, tendo-se pronunciado constantemente contra as dispensas dos estatutos porque se
regem as faculdades dc ensino superior do Império,
salvo os casos de bem justificada equidade, não pode
pronunciar se a favor de nenhuma das proposições
acima referidas; mas o sena io tendo já prest do o
seu assentimento a outras proposições da mesma
natureza, poderá apreciar as circumstancias 'dos
pretendentes de modo diverso que a comrmssão, e
entender que os exames feitos em umas faculdades
ou escolas devem ser validos em outras; e para que
esta câmara tenha occasião de resolver, como lhe
parecer mais acertado, e se dè ás proposições da
outra caraara a solução que devem ter na forma da
constituição,*ó a commissão de
PARECER
Que as mencionadas quatro proposições entrem
na ordem dos trabalhos.
Sala das conferências em 5 de Setembro de 1870.
—]. P. Dias de Carvalho.—Z. de Góes e Vasconcellos.»
«A commissão deinstrucçâo publica examinou as
seguintes
proposições da camara dos deputados:
Ia de 17 de Agosto do anno passade, autorisando
o governo a mandaradmittir a fazer acto do Io anuo
da faculdade de direito do Recife a Joaquim de Al-

buquerque Barros Guimarães, depois de feitos os
exames de geographia e geometria que lhet faltam.
Acha-se junto um requeiimento do pretendente,
era que allega não ter podido matricular-se na faculdade por haver sido reprovado naquelles dous
preparatórios, não obstante o que freqüenta como
ouvintea as matérias do Io anno.
A 2 da mesma data,autorisa o governo araandar
matricular e fazer acto do Io anno da faculdade do
direito do Recife o ouvinte Luiz FredericcCodeceira,
depois de approvado em philosophia.
Acham se juntos somente os seguintesdocumentos:
Io certidão de idade; 2° attesíados des lentes que
regiam as cadeiras do 1° anno, que provam a íreqticncL rio pretendente; S" seis certidões da secretai ia da faculdade do Recife que confirmam a sua
approvação nos preparatórios exigidos, excepto o de
philosophia.
3a de 9 de Setembro do mesmo anno, autorisando
o governo a mandar fazer acto do 2- anno medico da
fdcald.de da Bahia o pharmacentico João Bapfcista
Ferreira Ferro, fazendo exame dos preparatórios que
lhe faltam duranto o curso.
Acha se junto um requerimento do pretendente
allegando: que sendo pharmaceutico pela mesma
ficulLide ohtivera em 1867 ura aviso do governo
para poder matricular-se no 2° anno medico; mas
jalgan lo-se prejudicado pela interpretação dada ao
aviso pelo director da faculdade, eraqnanto o obrigou ao exime das matérias do 1- anno medico, podo
a graça de fazer acto do 2-, sem mais condição alguma, perraittiido-se o resto dos exames de prepar torios que lhe ialtara, duranto o curso, e não podendo
sustentar theses sem satisfazer este dever.
O documento que apresenta e a publica-forma da
sua ac; rta de pharmaceutico.
4 de 10 de Setembro dito, autorisando o governo
a mandar admittir a fazer acto do 2- anno da facnldade de medicina da Bahia a Amanc o Joaquim Pereiraa Caldas que se acha matriculado, como ouvinte.
5 de 11 de Setembro dito, autorisando o governo
a mandar fazer acto dü'10 anno medico da faculdade
do Bio de Janeiro n Cândido Floy lassara de Padua,
depoi- de approvado no 1° de pharrnacia cm que
está matriculado, e nos exames de historia e geographia.
Nenhum documento se encontra junto a estas
duas proposições.
A commissão, observando que todas as cinco proposições referidas teem por fim a dispensa dos exames de alguns preparatórios que deviam preceder á
matricula dos estudantes por ellas favorecidos,
contra o disposto nos estatutos, e não encontrando
justificados motivos para taes dispensas, não pode
deixa- de sustentar o principio que a tem guiado
nesta matéria; accrescendo mais que as ditas propro
sicões se devem considerar prejudicadas, porquanto
ou os estudantes favorecidos, não tendo podido obter
o anno passado as dispensas autorisadas pela outacaniara, se prepararam para os exames dos preparatórios que lhes faltavam, e, se foram nelles approvados, conseguiram em tempo a sua matricula, ou
esperara ainda este favor; o em tal caso, seria mais
uma razão para lhes ser negado
Era conclusão, pois, não podendo a commissão
deixar de pronunciar-se contra a adopção das proposições, reconhecendo, todavia, a necessidade de
dar-lhes a solução constitucional, e de ofíerecer ao
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senado o ensejo de resolvel-as, como entender mais
conveniente, e de
PARECER
Que as sobreditas proposições entrem na ordem
dos trabalhos.
Sala das conferências, 5 de Setembro de 1870.—
J. P. Uias deCarvalho.—Z. deGoes e Vasconcellos.»
«Acommissâo deinstrucção publica, tendo examinado as doze proposições da camara dos deputados,
que autorisam a matricula de estudantes em diversas
faculdades de ensino superior no Império, passa a
dar conta ao senado do conteúdo em cada uma deilas, o concluirá apresentando sobre todas o seu parecer.
Todas estas proposições foram enviadas durante
a sessão
legislativa do nnno passado.
Ia, datada de 28 do Julho, autorisa o governo a
mandar admittir á matricula na faculdade de direito
de S. Paulo a José Theotonio Pacheco, depois de
feito o exame de geometria.
Não trouxe requerimento, nem documento algum.
As seguintes autarisam o governo a mandar matricular
na faculdade de medicina do Kio de Janeiro:
2a, datada de 15 de Julho, a favor de Luiz Carlos
Boriiterapo da Victoria, no 1° anno, depois de feito o
exame do latim que lhe falta.
Acha-se junto um requerimento do pretendente,
allegando ser alumno^o 1° anno pharmaceutico da
mesma faculdade (do Rio de Janeiro), o estar freqüentando como ouvinte a aula de anatomia, e não
se ter matrijulado por falta do exame de latim ; e
igualmente a certidão oa secretaria da dita facul' dade,
que prova achar-se matriculado, como allega.
3a de 16 de Julho, a favor de João da Rocha Miranda, para ser adrnittido ao exame de anatomia descriptiva, se provar que freqüentou regularmente,
como ouvinte, o 1° anno do curso pharmaceutico da
mesma faculdade, e depois de approvado nos exames de histori i e das outras matérias do referido
anno.
Não
trouxe requerimento, nem documento algum.
4a de 27 de Julho, a favor de Miguel Joaquim
Dias Pereira, depois de approvado no preparatório
que lhe falta.
Acha-se junto um requerimento do pretendente,
pedindo a graça que obteve, e delle consta ser o
preparatório que lhe falta, o de historia; está acompanhado de uma publica-fórma das certidões dos
exames que fez na instrucção publica, as quaes confirmam a sua allegação, e finalmente de um attestado do lente de anatomia descriptiva passado a 1°
de Junho de 1869, abonando a sua freqüência com
assiduidade e bom comportamento.
5' de 28 de Julho,a favor de Marcellino Rodrigues
da Costa, para ser matriculado depois dos exames de
geographia e historia.
Nenhum requorimento ou documento se encontra
junto a esta proposição, nem ella declara em que
anno
deve o pretendente ser matriculado.
6a dh26 de Agosto, a favor de Manoel Carlos Cleto Moreira, para ser admitido á matricula e exame
do 1° anno depois de approvado em história.
Nenhum requorimento, ou documento se encontra.
7a de 3 de Setembro, a favor de Clementino Lázaro Martins de Azevedo para ser matriculado na faculdade.

Cl

Não ha requerimento, nem documento algum, e
a proposição nâo declara em que anno deve o pretendente ser matriculado.
As proposições seguintes autorisam a matricula
na faculdade 'de medicina da Bahia:
8' datada de 10 de Julho de 1869, a favor do Cândido Alves Machado de Freitas, para ser adrnittido
á matricula e exame do 3° anno do curso de pharmacia.
Acha-se junto um .'equerimento do pretendente,
em que allega ser estudante do 3° anno da faculdade
acima referida no curso medico; e não obstante ser
dispensado da aula de pharmacia pratica em os
doús primeiros anno daquelle cuiso, tem freqüentado esta aula, e continuava a frequental-a em 1869,
desempenhando cora toda a pontualidade os seus dcveres.pelo que tem merecido approvações plenas em
seus exames; e como as matérias que se ensinam
nos deus primeiros annos de ambos os cursos medico
e pharmaceutico são as mesmas, excepto a pratica de
pharmacia, que aliás tem elle tido, solicita para acudir ás grandes despezas a que ó obrigado, sendo pobre, que no fim do 3' anno se lhe conceda o diploma de phaimaceutico, afim (le adquirir alguns
meios. Enconir.im-S" também, uma certidão da secretaria da faculdade respectiva, que confirma a sua
approvação plena no exame do 2° ; nno medico
theonco e pratico, e um attestado do lente de pharmacia pratica, datado do 1° de Maio de 1869, em
que declara que o pretendente freqüentou nesse anno
e no anterior a sua aula com assiduidade e bom
comportamento.
d' de 2 de Agosto, a favor de Francisco de Mello
Coutihho de Vilhena Júnior, para ser matriculado
no 1" anno, depois de feito o exame do preparatório
que lhe falta.
Nenhum
requerimento ou documento se encontra.
10a de 6 de Setembro, a favor de José Antonio
da Costa Guimarães Filho, para ser matriculado no
3° anno medico da faculdade, depois do feitos os
exames de algebra e inglez.
Nenhum requerimento ou documento se encontra.
11a da mesma data, a favor de Emygdio Francisco Tavares, para ser admiltido a fazer exame de anatomia descriptiva, depois de feitos os dos preparatórios que,lhe faltam.
Nenhum
requerimento oudocutr.ento se encontra.
12a, finalmente, datada de 26 de Julho, autorisa o
governo a mandar admittir á matricula em qualquer
das faculdades de medicina do Império a Francisco
Damas da Costa Júnior, depois de feitos os exames
de historia e phiiosophia.
Acha se junto um requerimento do pretendente,
pedindo a graça que lhe concede a proposição, no
qual diz este que não fez os exames dos dous preparatórios acima referidos, por ter se achado enfermo
durante o tempo em que devia fazel-os. Esta circumstancia, porém, não foi provada por documento
algum.
A coramissão,tendo exposto minuciosamente quanto encontrou nos papeis que foram commettidos ao
seu exame, não encontrou allegados, nem provados
motivos de tal ordem, que lhe aconselhassem a conTOíiencia de propôr ao senado a adopçãodas proposições que se acham descriptas, excepto a de n. 8°,
e assim coherente com a opinião que tem sustentado em seus pareceres, pronuncia-se contra todds
ellas, mesmo a ultima ; porque com quanto fosse
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allegado um motÍTO a que a comrnissão tem dado
importância, e fundada nelle proposto aapprovação
de algumas proposições, entende que esse motivo
deve ser provado, para que as decisões do senado
sejam dadas sobre uma base segura e digna de
toda a fé.
Quanto á proposição referida sob n. 8o, não encontrando a comrnissão obstáculo ou inconveniente
algum, para que o estudante que se mostrar habilitado, possa ter o diploma de pharmaceutico e o de
medico, o que não altera as disposições que regem
actualmente o exercício das duas profissões, e achando
attendivel a razão porque o alumno Machado de
Freitas pede a graça que lhe é concedida, pensa a
comrnissão que não deve ser-lhe recusada a autorisação de que se trata.
Entretanto, como a respeito desta e das outras
proposições, o senado pode pensar differentemente,
é, em conclusão, a commissão de
PARECER
Que todas as ditas proposições entrem na ordem
dos trabalhos, para que o senado as resolva como
entender em sua sabedoria.
Sala das conferências, 5 de Setembro de 1870.—/.
P. Dias deCarvalko.— Z. de Góes e Vasconcellês. »
« Foi examinada pela commissão de instrucção
publica a proposição da camrra dos deputados, datada de 24 de Agosto do corrente anno, pela qual é
o governo autorisado a mandar que o alumno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro Domingos de
Carvalho Teixeira Penna seja admitlido a exame
vago das matérias do 6o anno, independente de freqüência.
Foi esta proposição adoptada em vista de um requerimento do sobredito alumno, em que allega ter
sido approvado plenamente em todos os annos do
respectivo
curso, e da approvação optime cum lande
do 5o anno em 1849 (apresenta certidão); accrescenta
mais que tendo-se matriculado em 1850 para estudar as matérias do 6a anno foi forçado, por causa da
febre amarella, a retirar-se para Minas, d'onde por
justas causas não pôde voltar para concluir seus estudos; mas achando-se habilitado .para soífer exame
vago e rigoroso nas matérias do 6o anno, requer a
dispensa da freqüência para o fim já dito, e que se
for approvado se lhe dô o devido titulo.
Ao requerimento acha-se junta a certidão da secretaria da faculdade de medicina que confirma o
allegado quanto ao exame e approvação do õ* anno
medico.
Não duvida a commissão que o pretendente_esteja
habilitado para fazer o exame a que se propõe, se
durante o longo espaço de interrupção em seus estudos acadêmicos lhe'foram familiares as m.-.terias
que aprendeu nos primeiros cinco asnos, nem pode
contestar o facto, por todos sabido, de que durante os
annos de 1850 a 1851 reinou nesta cidade a febre
amarella, o que poderia então obrigar o mesmo pretendente a retirar-se para o interior; não pôde, porém, avaliar cs motivos porque se demorou durante
20 annos a vir completar seus estudos, porque esses
motivos não foram allegados.
E sendo certo que a freqüência das aulas em cada
anno é uma das condições exigidas pelos estatutos,
paia que os alumnos possam concorrer aos exames
e fazeracto do anno, etão importante que a perda do
40 dias no anno, traz comsigo a de todo o anno, po

mais justas que sejam as causas que a produzam ;
e havendo a commissão adoptado o principio de que
convém manter as disposições dos estatutos em seu
vigor, quando não apparecem motivos que aconselhem a sua dispensa por equidade ; como no caso
presente em que sem attencão nos estatutos pode o
pretendente freqüentar o ultimo anno que lhe falta,
e obterá sua carta sem dependência de favor algum:
por todas estas considerações não pode a commissão
opinar a favor da proposição referida.
Se entre nós estivesse "admittida a liberdade de
aprendizagem para as matérias de ensino superior,
a comraissào pensaria de modo diverso acerca da
matéria de que se trata, e não duvidaria aceitar neste
sentido qualquer providencia legislativa, se o tempo
permittisse tratar de um assumpto que não pôde ser
resolvido sem accurado exame, e sem medidas que
o completem, em ordem a dar á sociedade garantias
para os exames e habilitações que delles dependerem.
Podendo, porém, acontecer que o senado pense de
modo diverso, e convindo que a proposição tenha
sua solução, é a commissão do
PARECER
Que a proposição da camara dos deputados ácima
referida entre ná ordem dos trabalhos.
Sala das conferências, 5 de Setembro de 1870.—
J. P. Dias de Carvalho.—Z.deGóes e Vasconcellos.»
« A commissão de instrucção publica, tendo meditado sobre a proposição da camara dos deputados, datada dc 8 de Outubro do anno passado, que,
na forma do regimento, foi sujeita ao seu exame,
vem expôr ao senado o que pensa sobre esta matéria.
Dispõe a referida proposição que o art. 1° do
decreto n. 23 de 30 de Agosto" de 1834 seja - extensivo ao bacharel formado na faculdade de direito de
Paris, Francisco Gomes da Silva.
O artigo, cuja disposição se declara extensiva é
assim concebido:
« Os cidadãos brasileiros, graduados por universidades, ou academias estrangeiras, nas matérias
ensinadas nos cursos do sciencias jurídicas e sociaes
do Brasil, que começaram a estudar naquellas, antes de estabelecidos "estes, ficam habilitados para
exercerem os mesmos cargos públicos, a que a lei
admitte os bacharéis formados em taes cursos de
sciencias jurídicas e sociaes,fazendo exame, e sendo
approvados era qualquer dos cursos jurídicos nas
matérias nelles ensinadas. »
Deu origem a esta proposição um requerimento
do pretendente, allegando que em 1864 havia requerido a asserabléa geral licença para defender
theses em uma das faculdades de direito do Império, afim de ficar equiparado aos que são nellas graduados, visto como tendo estudado na faculdade de
direito de Paris, da universidade dp França, e obtido os gráos de bacharel e licenciado se achava para
isso habilitado; e que tendo sido o seu requerimento
deferido na outra camara por meio de uma resolução geral, não fôra esta approvadanoannode 1865,
em que se tratou do assumpto, o que não deve prejudical-o; e conclue pedindo que se lhe faça extensiva a disposição da lei citada, como se fe?) pela lei
n. 1112 de 27 de Setembro de 1860.
Diz esta resolução no seu art. Io.
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sessenta contos, tendo sido preciso para xeduzil-o á
quantia de pouco mais de treze contos em que ims
portou em Maio ultimo, suspenderem-se todas a
obras, que não eram de urgentíssima necessidade
2° que o beneficio ora concedido não é senão a continuação de igual favor outhorgado pelo poder legislativo era circumstancias semelhantes e que sem
elle terão de parar indeterminadamente o andamento das obras de um edifício de tamanha importância
e tão reconhecida necessidade, correndo o risco de
arruinar-se o que está feito, e que tanto tem custado
é de
PARECER.
Que a proposição da camara dos Srs. deputados
seja approvada
Sala das commissões 6 de Setembro de 1870.—
Barão do Bom Retiro.— B. de Souza Franco.»
Ficaram sobre a mesa para serem tomados em
consideração com as proposições a que se referem.
O Sr. Io secretario requereu verbalmente dispensa
do interstício para a proposição a que se refere o
parecer da mesa, e assim se venceu.
O Sr-, lr. Octavlano, pedindo a palavra pela ordem,vê-se obrigado a dizer á presidência e
ao senado, que, procurando estudar na casa os
assumptos sujeitos á discussão, e havendo elementos
para esses estudos, tem-lhe, entretanto, faltado quem
o auxilie, ministrando-lhe os livros, quem lhe mostre os papeis, etc.
Pequeno, como é, o pessoal da secretaria,não pode
ser distraindo do trabalho insano era que vive, tornando-se, pois, preciso que, ou o senado delibere
não comprar livros nem ter archivo, ou conservar a
sua bibliolheca e archivo, organisando-os convenientemente. Propende o orador para a deliberação
que parece mais própria de uma casa onde se reúnem homens illustra 'os, onde deve haver um
archivo e uma bibliotheca, porque do contrario será
o senado brasileiro a primeira camara legislativa
que não tenha archivo nem bibliotheca.
Lembrará mais o orador outra necessidade a attender-se. Se desgraçadamente faltar o Sr. presidente,
as funcções da presidência serão inexequiveis. A
presidência actual,com a sua actividade especial,tem
elevado as funcções desse cargo a uma posição penosa. ..
O Sr. visconde de S. Vicente: — A ura foco de
informacães
e de luzes.
•
t
O Sr. F. Octaviano: — ... a um foco de informações e de luzes, como muito bem diz o Sr. senador
pela província de S. Paulo. E' necessário preparar a
secretaria de modo a que o successor de S. Ex. possa
restar idêntico serviço sem o grande trabalho a que
. Ex. se dedica.
PARECER DA COMMISSÃO DE FAZENDA.
Não se acha a secretaria, continua o orador, nes« A coraraíssâo de fazenda examinou a proposição tas circumstancias, convindo lembrar além disso
da camara dos Srs. deputados de 2 do corrente, con- que foi ella orgonisada em temfpo em que se calcu
cedendo para a cohtinuação das obras do Hospício de lava durar o serviço das 10 da manhã ás 2 da tardePedro II e manutenção cios alienados, mais vinte lo- em quatro mezes do anno, e hoje funcciona todos os
terias das quaes se extrahirá uma por anno, confor- dias. O orador diz todos os dias do anno, porque até
me o plano das concedidas á Santa Casa da Miseri- nos domingos e dias consagrados, o serviço da casa
córdia desta Côrte.
exige que a secretaria trabalhe. Em taes circumstan_A commissão considerando, á vista das informa- cias, obrigar que esses funccionarios percebam as
ções o documentos que teve presentes, l" que com mesmas vantagens que auferiam quando trabalhaefieito a administração daquelle estabelecimento luta | vam 4 ou 5 horas por dia em quatro mezes, é uma
ha muito tempo com um defiicit, que já chegou a i iniqüidade.

» Â disposição do art. !• do decreto n. 23 de 30
de Agosto de 1834, fica extensiva ao bacharel formado pela universidade de Coimbra, José da Motta
Azevedo Corrêa »
A primeira lei a que se refere a proposição, teve
sua origem em um requerimento do fallécido bacharel José Thomaz de Figueiredo Neves, como attestam as discussões desse anuo; e fundava-se era
uma razão do justiça, isto é, cm que não havendo no
Império estabelecimento algum de instrucção superior, era que podessem habilitar-se os moços que se
destinavam á carreira das letras, e sendo por isso
obrigados a ir procural-os em paizes estrangeiros,
não era justo que depois da creação de taes estabelecimentos entre nós, fossem ellés constrangidos a
virem freqüentai-os, ou privados dos direitos que as
leis garantem aos que adquirem titules scientificos.
A mesma razão não se dá hoje a favor dos que
buscam de preferencia essa instrucção no estrangeiro ; mas por outro lado a liberdade do ensino, o
reconhecimento de que era qualquer parte se pôde
adquirir a instrucção superior; s de que os que se
mostram habilitados em qualquer ramo de sciencias,
não devera ser privados das vantagens que essa
acquisição lhes proporciona, aconselha aos poderes
do Estado toda a franqueza nesta matéria.
E se já é permittido entre nós aos que estudam
medicina em paizes estrangeiros, e se mostram
habilitados por meio de exames nas faculdades
de medicina o exercerem no Império a sua profissão, não vê a commissão motivo para que se
recuse ao formados em direito a mesma equidade,
quando sua profissão não é mais importante para a
sociedade do que a outra que interessa á saúde e á
vida dos homens.
Assim pensando acommissão, e attendendo ao
exemplo invocado de 1860, ella não se oppôe ao acto
que passou na outra camarra, e que ora depende de
deliberação do senado; todavia entendo que, assim
como se procedeu era 1834, se deve para estes casos
fixar uma regra geral, substituindo á medida individual outra que se faça extensiva a todos os brasileiros em idênticas circuinstancias.
_
Para este fim pode aproveitar-se a proposição que
se tem de discutir, substituindo-lhe a emenda que a
Commissão offerece; e neste sentido convindo que a
dita proposição se discuta, é, cm conclusão, a commissão de
PARECER
Que a dita proposição deve entrar na ordem dos
trabalhos, e queopportunamente se offereça a emenda junta.
Sala das conferências, 5 de Setembro de 1810. —
P. Dias de Carvalho.—Z. dcGóesc Vascnicellos.»
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Accresce, continúa o orador, que vemos paraüelamente os secretários de Estado funccionarem com
pessoal triplo ou quádruplo, bem remunerado e
com condições de futuro que não teem os da secretaria do senado. Com isso não censura as secretarias
de Estado; já pronunciou-se na outra camara a esse
respeito. A sua opinião é que o pessoal das secretarias seja menor e mais bem retribuído.
Voltando o orador á secretaria da casa, observa
que quando o senado approva por sua abstenção de
discussão os regulamentos do governo elevando os
ordenados de outras secretarias, cs seus empregados
poderão suppôr que seja isso uma simples deferencia para com o governo, ou um acto de justiça. Se é
por deferencia, os empregados da casa poderão julgar que o senado não cumpre o seu dever; se é
por justiça, é justo que ella também lhes caiba.
Por estas razões, pede o orador que o senado tome
em consideração, não só a organisação de seu archivo e bibliutheca, mas também a elevação dos ordenados dos seus empregados. Nesse sentido, e não
tendo grande pratica dos melhores meios para se
poder chegar á conclusão que deseja attingir, lembrou-lhe de fazer a seguinte indicação: {lê.)
« Indico que a presidência do senado fique autorisadã para elevar equitativamente os vencimentos
des empregados da secretaria desta camara, tomando
por base ós vencimentos que peicebera os empregados da secretaria da marinha... »
O orador diz «a presidência do senado» e não
diz « a mesa» porque os nobres senadores que
compoem a mesa quasi todos teem de retirar-se
para suas províncias, não podendo por conseguinte
resolver essa
questão no intervallo da sessão. Ficará
só o Sr. 2o secretario ; mas parece ao orador que
uma commissâo de dous membros não poderá resolver cousa alguma no caso de haver divergência.
Por isso falia somente em autorisar-se a presidência
do seriado, que merece toda a consideração e que o
orador acredita ser a mais zelosa na execução destas
prescripções. {Conlinúa a ler.)
Pela fôrma que indica ou por outra qualquer que
melhor aconselhe a presidência, pede o orador que
se torne em attenção estas questões.
Foi lida, apoiada e ficou sobre a mesa para entrar
na ordem dos trabalhos a seguinte
INDICAÇÃO
« 1.° Que a presidência do senado fique autorisada
para elevar equitativamente os vencimentos dos empregados da secretaria desta camara, tomando por
base os vencimentos que percebem os empregados
da secretariado Estado dosnegocios da marinha.
2.° Que fique também autorisada para crear um
serviço especial de archivo e biblíotheca, com os
seguintes empregados: ura official, um amanuense
e um continuo, cora os vencimentos dos empregados
de igual categoria.
3.° Que fique também autorisada para a nomeação provisória desses empregados e para as despezas
nécessarias, afim de que, na próxima sess'<o legislativa, a quelle serviço esteja regularisado.—F. Octaviano.»
O Sr. «Fobirn:—Sr. presidente, passou aqui
uma resolução autorisando o governo para permittir
a construcção de uma estrada de ferro de Santa Catharina á cidade de Porto-Alegre. Nessa resolução
determinou-se que tal permissão não seja concedida
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senão depois de terminados os estudos definitivos da
estrada; eu nessa occasiào entendi dever votar contra tudo, pela simples razão de não saber o que se
queria dizer por estudos definitivos, uma vez que não
está determinado por lei em que devem elles consistir, e sem esta determinação podem ser elles arbitrários e de nenhum valor; ora, consultando eu o
que ha a respeito da matéria em outros paizes, julguei conveniente, de absoluta necessidade mesmo,
determinar-se em que devem consistir esses estudes
definitivos, para que a construcção da estrada possa
obter a approvaçào do governo, e é neste sentido,
visto que assim passou a resolução, que vou offerecer agora um projecto do modo o mais resumido
possível, embora a matéria comporte muito maior
desenvolvimei to como se pode ver em outras legislações; porém mais vale pouco do que nada;
e a razão principal porque apresento este projecto é o ter visto o dislate com que se apresentou
um traço de estradá allegando-se cousas que já aqui
fiz ver que eram inteiramente inexactas, o que prova
que quem o fez serviu-se apenas de alguma carta
geographica, que entendeu mal, e não conhece nada
dos terrenos por onde a estrada tem de passar. Entre
outras cousas vemos que esse pretendente a privilegio,
que diz ter despendido com engenheiros que mandou
examinar a localidade, acredita que Itapuara é alguma povoação ou porto, onde se pôde collocar uma
estação, e que fica entre as Torres e Porto Alegre.
Ora, Itapuam fica nove legu-is abaixo do Porto
Alegre, e é apenas um rochedo alcantilado e cscalvado, onde não ha, nem pôde haver, habitante algum; quasi encostados a elle passam os navios
sempre de corrida e com receio de bater, porque é
ahi que passa o canal logo que se sae da lagôa dos
Patos; e tem atraz de si uma serrania. Quem diz
destas o outras cousas, não poderá apresentar uma
exposição de estudos que não seja exacta, e venlia
dizer ao governo: aqui estão os estudos definitivos?
E portanto é necessário que se tomem medidas a
este respeito, afim de que o governo não seja mistifleado.
Eis o projecto que tenho a honra do submotter ao
senado (lê)
PROJECTO.
«As condições necessárias para approvaçào definitiva dos estudos de uma estrada de ferro, e para autorisaçãoo dj sua construcção, são as seguintes:
Art. I . Far se-ha a medição e nivellaraento dos
terrenos atravez dos quaes deve passar o caminho
de ferro, com uma carta ou plano do caminho, do
seu Curso e direcção, assim como dos terrenos que
elle deve atravessar, e que deverão ser desapropriados para este fim, conforme o que for então reconhecido, e haverá um livro de registro
para o caminho de ferro, que deverá conter: Io uma descripção geral des terrenos; 2ç o nçrae dos proprietários
e possuintes, tanto quanto forem conhecidos; 3»
todas as informações necessárias para bem comprehender-seo a carta ou p plano.
Art. 2 A carta uu o plano, e o livro de registro
serão examinados e verificados pelo primeiro engenheiro do ministério da agricultura e trabalhos públicos, ou um seu delegado, ficando outros iguaes
fplano e livro) assim examinados e verificados, depositados na secretaria dos trabalhos públicos, e a
companhia será obrigada a dar copias desta carta ou
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plano e do livro de registro, ou das parles relativas
a cada districto ou município, atravez do qual tiver
de passar a estrada de ferro, para serem depositados
nas secretarias das camaras respectivas.
Art. 3.° Qualquer pessoa terá livre accesso a estas cópias, podendo obter extractos ou cópias, pagando á secretaria honorários iguaes ás custas dos
escrivães, e tendo os ditos extractos em juizo o
mesmo valor como os que são feitos por estes.
Art. 4.° Far-se-ha,finalmente,nm orçamento fundamentado do custo de toda a estrada, do tempo em
que poderá ser concluída a sua consirucção, e dos
benefícios que delia devem provir ao Estado, e á
companhia; e é á vista destes dados, que serão
transcriptos no livro de registro, que a concessão
poderá ser feita.
Paço do senado, 6 de Setembro de 1870.—José
Martins da Cruz Jobim.»
Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos trabalhes.
ORDEM DO DIA
GUAllDA .1)0 SENADO.
Entrouem Ia discussão e passou para a 2« o parecer da mesa n. 314 sobre a nomeação para o logar
vago de guardado senado de Francisco Carlos Pereira Pinto.
CASA DE CARIDADE.
Seguiu-se a 3a discussão do projecto do senado,
permiitindo a Casa de Caridade do Serro adquirir
bens até 60:000^000.
Posta a votos foi approvada e remetlida ã commissão de redacção.
VENCIMENTOS DE EMPREGADOS.
Entrou cm 3a discussão a proposição da camara
dos Srs. deputados augmentando os vencimentos
dos empregados da secretaria do supremo tribunal
de justiça.
O Sr. barão das Três Barras :
—Tive a honra de pertencer á commissão de legislação que ha 10 annosdeu parecer sobro aproposição da camara dos Srs. deputados que está em 3a
discussão otfereccndo um projecto
substitutivo como
emenda que o senado em 2a discussão regeitou. Não
me proponho a restabelecer a emenda regeitada,
nem pretendo justificar agora o parecer da commissão
qu e tem plena justificação na luminosa informação
da mesa.
A cíihmissâo não alterou o numero dos empregados, nem os vencimentos marcados no projecto da
camara dos deputados; também não entrou em um
exame mais circumstanciado, contentando-se em reconhecer, como ainda hoje todos devem reconhecer,
que os vencimentos daquelles empregados são insutricientes para remunerar o seu trabalho. Mas a
commissão não podia deixar passar desapperccbido
um precedente contrario aos bons princípios do systema representativo contrario a disposições expressas
da constituição.
O projecto da outra camara eleva ordenados de
empregos que a 'ei não creou e considera cathegorias de empregados não determinadas por lei.
Legitimar como faz a proposição da outra camara
esses actos, importa aulorisar â usurpação de attribuições próprias do poder legislativo, ao mesmo
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tempo que se faz uma lei inútil, porque se o governo pôde crear empregos, marcar-lhes ordenados
e augmental-os, quando julgar conveniente, como
aconteceu a respeito dos empregados da secretaria
do supremo tribuna! de justiça, então para que intrometter-se o corpo legislativo nisto?
Se os ordenados são insuíficientes augmente-os o
governov
O Sr. Silveira da Motta; — Vá por ahi que
vae bem.
O Sr. barão das Ires Barras:—A commissão
teve per fim .manter o verdadeiro principio: se taes
empregos são necessários a lei os cree e marque-lhes
os ordenados. A commissão quiz assim pôr termo
a um abuso de grande alcance.
O Sr. Silveira da Motta:—Sim, senhor; é
disto que eu me queixo; vão apparecendo radicaes !
A verdade tem muita força.
O Sr. barão das Thes Barras: —São opiniões
de ha dez annos...
O Sr. Silveira da Motta :—Ha 10 annos que
V. Ex. tinha algumas opiniões radicaes.
O Sr. barão das Thes Barras:—Ha 10 annos
procurei sustentai-as.
O orçamento deve limitar-se a consignar as sornmas
precisas para pagamento de serviços decretados por
lei, mas se o governo pôde crear'empregos e eugmentar ordenados, o orçamento deixa de ser uma
verdade...
O Sn. Silveira da Motta:—E'uma grande mentira.
O,Sr. barão das Tres Barras:—Quiz a commissão pôr termo a esse abuso, e saiba o senado
que depois disto, estando dependente de deliberação
do senado este projecto já o governo augmeutou os
vencimentos ...
O Sr. Silveira da Motta : — Isto é despotismo.
O Sr. barão das Tres Barras
não de
todos, mas de um dos empregados que a lei não
tinha creado, de modo que o oflicial da secretaria
do supremo tribunal de justiça, empregado creado
por lei tem actualmente o vencimento de l:000j$ e
um dos amanuenses, creacão do governo, tem
1:100 jJOOO.
A commissão deu como necessários os empregados
que o governo havia nomeado, e propôz a sua "creacão, adoptando quanto aos vencimeutos a mesma
tabella junta ao projecto que veio da camara des deputados; pelo que o substitutivo da commissão não
diferia nesta parle da proposição da outra camara
senão em crear os empregos.
A proposição da outra camara envolvia-se tambein em matéria de regimento do supremo tribunal
de justiça que está providenciada do melhor modo
pela lei respectiva; assim exonerava os amahuenses
de certos serviços de que a lei não os havia incumbido. A commissão, nesta parte, entendeu que não
havia conveniência era alterar-se o regimento do
tribunal como está estabelecido na lei. Dela exposição da mesa se yê que a commissão pensou bem.
Submettido á consideração do senado om 18C0
este parecer da commissão de legislação, entendeu
elle que convinha ouvir também a commissão de
fazenda, a qual, como consta da lúcida exposição da
17 '
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mesa, propoz o adiamento divergindo um dos seus
membros, que opinou pela approvação do projecto,
mas com alterações. O membro divergente da commissão de fazenda notou que a respeito do thesoureiro dava-se augmento na totalidade de seus vencimentos, mas diminuição na quota do ordenado, o
que o prejudicaria no ca°so da aposentadoria com offensa do direito adquirido.
Notou também que o numero dos amanuenses
excedia ás necessidades do serviço do tribunal; bastando um só amanuense. O sanado então approvou
o parecer da maioria da commisão de fazenda e a
ma feria fui adiada.
Agora o senado regeitou a emenda substitutiva da
commissão de legislação, approvou o art. 1° e um
dos paragraphos da proposição da outra camara regeitando o § 2o. Como já declarei, Sr. presidente, não
me proponho a restabelecera o projecto substitutivo
da commissão que cahiu em 2 discussão; pareceu-me,
porém, conveniente, visto que se ia votar sem discussão, chamar a attenção do senado sobre o vencido.
Fica a secretaria do' supremo tribunal de justiça
tendo ura offlcial maior com o vencimento de
2:000$, dous amanuenses sem que haja official...
O Sr. ministro da marinha:—Offlcial maior sem
menor.
O Sr. barão das Tres Barras;—... vencendo
cada um 1:500$, quando ura dos amanuenses tem
apenas a gratificação de 400$ actualmente. Pareceme que o secretario tem actualmente 2:000$, ordenado marcado na lei de 1828, e pois fica igualado
em vencimentos ao official mnior. O augmento para
um dos amanuenses é de 400$ e para o outro é de,
1:100$. Não convirá augmentar lambem o ordenado
do secretario? São necessários ambos os amanuenses?
São questões a que não posso responder.
Parece-me que o mais conveniente seria devolver-se a proposição da outra camara com os pareceres
dados sobre elia° ás commissões de legislação'e fazend) afim de ser reconsiderada a matéria, e poder
o senado deliberar com acerto.
Não ha ouvida que os vencimentos actuaes dos
empregados do supremo tribunal de justiça são mesquinhos, convém que sejam augmentados, principalmente quando se acaba de augmentar os vencimentos dos ministros do mesmo tribunal; mas creio
que isso se pode fazer de uma maneira mais equitativa do que esiá na proposição da^ outra camara,
entretanto, não me animo a mandar á mesa requerimento neste sentido; o senado resolverá Como melhor lhe parecer.
Foi lida apoiada e posta em discussão conjunctamente a seguinte
Emenda.
«Restabeleça-se o § 2o do art. Io da proposição da
camara dos Srs. deputados.
Paço do senado, 6 de Setembro de 1870.—Frederico de Almeida e Albuquerque.»
Posta a votos a emenda não foi approvada.
Posta a votos a proposição como tinha ficado na
a
2 discussão foi approvada e remettida á commissão
de redacçào.
MATRICULA DE ESTUDANTES.
Seguiu-se a discussão das emendas offerecidas
hontem á proposição da mesma camara relativa ao
estudante Felippe Basilio Cardoso Pires, e outros.

Postas a votos foram ^pprovadas as emendas e remettida a proposição
á commissão de redacção.
Passou-se á 2a parte da ordem do dia.
DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO.
Continuou a discussão do orçamento no art. 4° relativo ao ministério dos negócios estrangeiros.
O Sr. JParanlios [ministro de estrangeiros] :—Sr. presidente, para satisfazer á pergunta do
nobre senador pela província da Bahia, relativa aos
fins da alliança, e porque não foi celebrado ainda o
tratado definitivo de paz, é necessário que eu remonte á origem da missão de que fui encarregado.
Senhores, depois dos brilhantes triumphos, que
nos levaram desde o Passo da Patria até a capital da
Republicado Paraguay; quando, em conseqüência desses memoráveis triumphos militares, o inimigo do Império refugiara-se no interior da Republica, a guerra apresentava uma nova phase, digna
de ser considerada sob o duplo ponto de vista militar e político: era uma situação inteiramente nova.
O Sr. Zacarias:—Apoiado.
O Sr. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:—Os alliádOS já
dominavam um vasto território da Republica; uma
considerável população paraguaya e estrangeira se
achava em torno dos a I liados; novas necessidades
surgiam. Por outro lado, não se podia ainda prever
qual o termo da guerra; seella podia prolongar-se,
como prolongou se, essa prolongaçâo não só importava em grandes sacrifícios para os governos aliiados, senão que também podia dar margem a algumas complicações exteriores. Desde logo pareceu
ao governo imperial que era conveniente facilitar,
quanto estivesse da parte dos governos alliados, ò
estabelecimento de um governo nacional no Paraguay. Essa idéa,j)orém, ficou dependente de estudos, de observações que eu devia fazer no lheatro
dos pioprios acontecimentos, e pondo-me em relações com os governos alliados.
Depois de ouvir o nosso muito distineto general
em chefe do exercito brasileiro era operações no
Paraguayt que então se achava em Montevidéo,
depois de conhecer as disposições dos governos
alliados, c quando já da parte da população paraguaya se enunciava a mesma idéa da creacão de
um governo provisorio, mais me confirmei nas
pievisões do governo imperial, manifestadas nas instrucções com que honrou-me. Chegandoao Paraguay
a expenencia que alli adquiri, o exame dos Pactos
no proprio território em que elles se davam, convenceiam-me de que não so a creacão do governo provisorio era um desejo bem manifestado da população
paraguaya amiga, senão uma necessidade pára essa
população e para a população estrangeira, que se
achava no território dominado pelos alliados, e de
alta conveniência para que se accelerasse o fim da
guerra, e se a tornasse menos sanguinolenta.
O governo oriental, desde as primeiras aberturas
do governo imperial, concordou na idéa da creacão
do governo provisorio. O governo argentino, depois
da iniciativa do seu general em chefe, tivera idéa
differente, reconhecia a necessidade de uma mudança na direcção política da guerra, entendia que
ja não bastava a acção militar, mas que era preciso
crear um governo civil no Paraguay, que fosse delegação dos próprios alliados. E' escusado expor ao
senado, porque os documentos officiaes impressos
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já o manifestaram; quaes as razões em que o governo
argentino fundava essa sua opinião, e quaes aquellas
porque discordávamos.
Nas censuras feitas nesta casa, freqüentemente se
disse que o governo imperial e seu delegado umas
vezes não tiveram a iniciativa que convinha, outras
que foram vencidos. Eu não sei, Sr. presidente,
quaes são as idéas dos nobres senadores que assim
se exprimiram a respeito da missão de um negociador. So o negociador, como hontem o disse o nobre
senador pela província da Bahia, deve persuadir ou
deixar-se persuadir pela razão; se a habilidade do
negociador não é sustentar a sua iniciativa, ainda
quando a discussão franca e araigavel demonstre
que a razão não está de seu lado, eu não sei porque
os nobres senadores, aceitando o resultado, como
aceitaram a respeito do accordo preliminar de paz,
bem que sob um ponto de vista diverso daquelle que
tivera o governo imperial, todavia disseram que
fomos sempre vencidos.
Sr, presidente, para as negociações diplomáticas
não se deve levar o amor proprio dê que damos muitas vezes exemplo em nossos debates internos; tratase de procurar o melhor accordo, trata se de conciliar opiniões, de harmonisar interesses, e desde que
se chega a um resultado livremente aceito por todas
as partes interessadas, nada importa saber cuera iniciou a idéa, nada importa saber quem cedeu, uma
vez que o resultado seja satisfactorio,
O que o verdade, Sr. presidente, é que nessa
negociação houve de parte a parte o espirito mais
conciliador; o que é verdade é que todos por sua
vezr cederam, que todos manifestaram o mais decidido empenho em manter inalterável a alliança,
procurando a melhor solução ás diííiculdades que
então se debatiam,
Se não ficaria mal aos governos alliados que nós,
sobre esta ou aauolla quostâo, tivéssemos a iniciativa, porque razão os censores do gabinete viram
um desar no que lhes pareceu falta de iniciativa por
parte do governo impei ial? A ve dade ó, porém,
Sr. presidente, que, por sua vez, todos tiveram iniciativa ; a creação do governo provis,rio foi iniciada
pela população paraguayo amiga, e proposta nas
conferências diplomáticas em nome do governo imperial. Houve, portanto, essa iniciativa por parte do
governo imperial; mas ainda quando a não houvesse,
já o disse, não resnltava desar para nos, cemo não
resultou para o governo argentino.
A reducção das forças, estipulada antes da terminação da guerra em Cerro Corá, aqui se disse, foi
iniciativa do governo argentino. Quando assim
fosse, que importa que na satisfação dessa necessidade coraraum andasse o governo argentino adiante
de nós? Que censura se poderia deduzir desse facto?
Já se disse nesta tribuna e na imprensa opposicionista, que nos ficára muito mal que tal iniciativa
partisse do governo argentino; mas eu devo declarar, não em defeza própria, mas por amor da verdade e em homenagem ao gabinete a que tenho a
honra de pertencer, que quando de Buenos Ayres
se me fallou a respeito da reducção das forças, já
eu linha recebido carta do meu nobre collega, que
então dirigia a pasta dos negócios estrangeiros, indicando-mo, em nome do governo imperial, a conveniência dessa medida, e consultando-me sobre
ella.
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Em conseqüência dessa indicação por parte do
governo imperial, ouvi a opinião do nosso general
em chefe, e foi por isso que, antes de receber instrucções oííiciaes, pude convidar o plenipotenciario
argentino, ministro das relações exteriores daquelle
Estado, para que fosse a Assumpção e alli estipulei
com elle sobre o assumpto.
Mas não proseguirei respondendo á censura de
falta de iniciativa, ou de victorias ou derrotas. O que
cumpre é examinar o que foi estipulado, appiovado
ou censurado pelos noores senadores. Se os nobres
senadores aceitam o resultado, nada importa que o
negociador brasileiro fosse vencido, elle devia deixcr-se vencer desde que á discussão mostrasse que
a razão estava do outro lado. O governo imperial
entendeu que, creado um novo governo no Parãguay, podia este ser competente para a celebração
não só dos ajustes preliminares, se não também âos
ajustes definitivos de paz; mas o governo imperial
não pretendeu que, apenas installado esse governo,
fossem celebrados os ajustes...
O Sr. Zacarias:—-Nunca se disse isso aqui.
O Sr. ministro de estrangeiros:—... o que quizeraos foi que se reconhecesse, desde a creação do
governo provisorio, que este era competente para
aquelles ajustes.
,
O Sr. Zacarias;—E' isso.
O Sr. ministro de estrangeiros;—O governo oriental entendia comnosco, que o governo provisorio,
que se ia estabelecer, na forma da petição paraguaya
e de accordo cora os alliados, seria compelente para
adlierir,em principio, ás condições de paz estipuladas no tratado da trijjlice alliança, o que importava
em nm ajuste preliminar de paz. O governo argentino foi mais diílicil ou mais escruputoso a este respeit i; não queria mesmo uma adhesão preliminar
da parte do governo provisorio ao tratado de 1 de
Maio de 1865.
Como se resolveu a diííiculdado? Contentámo-nos
com uma adhesão taciia, com a qual chegou-se ao
accordo de 2 de Junho do anuo passado, pois qu«
ahi se fez referencia aos compro nissos da alliança,
e destes compromissos deu-se pleno conhecimento
ao governo que se estabeleceu no Paroguay, antes
e depois de seu estabelecimento.
A questão de competência ou não competência
para os ajustes definitivos, ficou adiada, não foi prejulgada.
O Sr. Zacarias :—Contra o voto de V. Ex.
O Sr. ministro de estrangeiros .-Perdoe-me;
não foi prejulgada; ficou dependente dos acontecimentos militares e políticos. Eu appellei para o
melhor accordo que podia vir com esses acontecimentos ; dei tempo á reflexão, ao melhor estudo da
matéria; portanto, neste accordo em que houve concessões reciprccas, muito razoáveis, muito honrosas,
não houve vencedor, nem houve vencido; houve
accordo prudente, amigavel, digno de governos illustrados que não se levam por impulsos do amor proprio, que sabem pezar devidamente os altos deveres
que estão á seu cargo, e sobretudo houvo accordo
diofo de governos não só amigos, mas até alliados.
Terminada de facto a guerra em Cerro-Corá, por
esse brilhante triumpho, que sinto fosse denominado nesta casa uma caçada
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O Su. Zacarias: — Não disse isto.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Não; foi o
oobre senador por Goyaz.
O Sr. Silveira da Motta:—Sim, senhor; fui eu.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Eu adraittiria a expressão, se o nobre senador houvesse fallado era sentido figurado; se o nobre senador quizosse comparar o general C&mara, attenta a perícia,
a celeridade e o segredo com que elle executou
o seu plano, a esses caçadores que apanham a aAre
no ar
O Sr. Zacarias: — Então sempre havia caça. E'
melhor não falhar em caçada.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Parece que
V. Ex. não quer que eu me concilie com o nobre
senador por Goyaz..,
Terminada a guerra em Cerro Cora, Sr. presidente, o que cumpria fazer ? Devíamos acaso dar a
guerra por terminada, retirarmo nos do Paraguay
sem accordoalgum com o governo aíli estabelecido?
Sem que as condições de paz, previamente estabelecidas pelos governos alliados em seu pacto, fossem
aceitas nem se quer em principio ?
O Sr. Zacarias; — Estavam aceitas.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Estavam aceitas, d z o nobre senador, mas estavam aceitas tacitamenfe; é o que o nobre senador pode sustentar, com
o accordo de 2 de Junho. Não lhe contestarei esta
proposição; mas essa aceitação tacita não era bastante ; o governo provisorio' tinha razão também
para contestar que houvesse prestado uma tão importante adhesão.
Eu não podia em consciência sustentar que o
accordo de 2 de Junho bastasse como um accordo
preliminar de paz, porque o projecto brasileiro
soffreu uma suppressão que debilitava esse pensamento de aceitação em principio do tratado do Io
de Ma o de 1865 pelo governo provisorio. Concordo
em que ha uma aceitação tacita, mas contestável,
e o governo provisorio a contestava; não era, portanto, bastante. Tomava corpo no Paraguay a crença
de que os alliados com esta guerra de cinco annos,
em que se derramou tanto sangue, em que se derramaram tantos thesouros, não tiveram outro fim era
vista que libertar o Paraguay da tyrannia do marechal Francisco Solano Lopsz.
O Sr. Zacarias:—Era a justiça humanitária.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Perdoe-me; é
opinião também de V. Ex....
O Sr. Zacarias;—Minha?
O Sn. ministro de estrangeiros:—...e de todos
aquolles que dizem queoas condições de paz, estabelecidas no tratado do I de Maio, não são obrigatórias, nem para os alliados, nem para o vencido.
O Sr. Zacarias:—Não bebo á justiça humanitária;
contento-me com a justiça só.
O Sr.^ministro de estrangeiros: — Confesso a
V. Ex. que não sei bem fazer esta differença entre
justiça e justiça humanitária.
O Sr. Zacarias. — Pois o qualificativo é seu.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Os nobres
senadores, como logo mostrarei, sustentando esta
these, Lque 0 íim unico da alliança foi derribar o

governo de Lopez, acabar cora elle; que, conseguido
este fim, como disse o nobre senador pela Bahia em
seus discursos, que eu lia sempre com muita attencão, estava conseguido o proposito da alliança, e o
Para guay, como disse ainda hontem o nobre senador,
reassumia sua plena soberania, ccllocava-se nas
mesmas condições que antes da guerra, tratava de
igual a igual, podendo aceitar ou recusar as proposições de paz que lhe fizessem os alliados; os que
sustentavam estas opiniões,digo,davam força á crença
que ograssava no Paraguay pelo tempo quê decorreu
do I de Março á celebração do accordo preliminar
de paz, de que os alliados não pretendiam daquella
Republica mais do queaquilloquo já tinham obtido.
Era preciso, pois, destruir esta crença; era preciso
mostrar ao governo provisorio que' os alliados se
haviam proposto mais do que acabar com o governo
dê Lopez,que tinham sido previdentes e não haviam
feito tamanhos sacrifícios para chegar a uma paz
que não fosse segura.
O accordo preliminar de paz satisfaz a este pensamento. O governo argentino, posso dizel-J, repugnava também no principio áquelle accôrdo; mas
então já o governo oriental eslava inteiramente conforme coranosco; o plenipotenciario oriental, digno
ex-ministro das relações exteriores daquelle Estado,
declarou francamente que, se a principio duvidava
da competência do governo provisorio para a celebração dos ajustes de paz, em face das novas circunistancias, depois de terminada a guerra, instituído como se achava o governo provisorio, elle opinava diversamente, c entendia que era opporluno
celebrar os ajustes de paz.
O Sr. Zacarias: — Ajustes preliminares.
O Sr. ministro de estrangeiros: — O governo
argentino, movido por sentimentos que o honram e
que lhe dão direito a nossa estima e confiança, longe
de fazer questão de amor proprio, cedeu nesta parte,
e celebrou-se o accordo preliminar de paz. Os assumptos resclveram se de commum accordo, e não
unicamente segundo o pensamento de um dos alliados.
O Sr. Zacarias: —Mas ainda instado, não fez o
tratado definitivo, que é a questão adiada.
O Sn. ministro de estrangeiros :—Estou expondo
a V. Ex. o que occorreu, e chegaria a esse ponto,
como estou chegado. O tratado difinitivo foi com
effeito adiado; mas em que termos? Veja o nobre
senador o espirito de harmonia, do moderação, que
presidiu a esta negociação por uma e cutra parte.
Em que lermos ficou adiado ? Declarou-se porventura incompetente o governo provisorio para entrar
em taes ajustes? Não; conveio-se em esperar pela
eleição do governo permanente.
O Sr. Sliveira da Motta: — Isto era declaral-o
incompetente.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Não, senhor..,
Prevendo-se que essa organisação política do Paraguay podia demorar-se e não devendo os ajustes definitivos ficar adiados por muito tempo, estipulou-se,
no accordo de 20 de Junho, que, dada essa hypothese, os alliados deliberariam o que devessem fazer.
A solução não podia ser outra, eslava prevista ; tratar-se-hia então com o governo provisorio, porque
não se havia de crear uma outra entidade para com
ella celebrar os ajustes definitivos, logo...
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O Sr. Zacarias . — Logo, nào se fez ajuste definitivo.
O Sr. mínistro de estrangeiros ;—... logo, não
se fez ajuste definitivo, mas não se declarou o governo provisorio incompetente para celebrai o;
logo, concordou-se em adiar a questão para, se for
possível, tratar com o governo permanente; preferíu-se, sendo possível, tratar com este.
Não ó isto, Sr. presidente, um bom accordo, que
tanto tem de honroso para o governo argentino,
como para seus alliados ?
O Sr. Zacarias ;—Acho que sim; mas o que digo
ó que não houve ajuste definitivo;
O Sr. ministro de estrangeiros
E' exacto;
não houvo ainda ajuste definitivo.
O Sr. Silveira da Motta : — Porque o governo
provisorio não quiz.
O Sr. ministro de estrangeiros;—O governo
provisorio ao principio não se havia manifestado a
este respeito; mas ó natural que o vencido, que tem
de receber condições onerosas, não seja o mais fácil
em rccebol-as; desde que estava conhecida a dissidência entro os governos alliados, o governo provisorio adheriu á opinião que lhe era mais favorável:
a que adiava os ajustes definitivos.
Não se celebraram os ajustes definitivos por este
motivo ; nós não podíamos, quando havia um meio
do conciliação tão razoável e araigavel, separarmo,nos do governo argentino, e eraprehcnder a celebração do ajustes independentemente delle.
O Sr. Zacarias :—Acho quo obrou muito bem.
O Sr. ministro de estrangeiros :—Nosso fim era
quo não se julgasse que a morte cio marechal Solano
Lopez, ou o desapparecimento do seu governo era
o único fim que os alliados tiveram era visla. O
tratado, estabelecendo as condições de paz que deviam ser aceitas, salvava todas as concessões generosas que os alliados julgassem convenientes. Tinhamos ainda outro pensamento, e era que os ajustes
definitivos não ficassem indefmadamente adiados,
como desgraçadamente ficaram os da convenção de
1828, que poz termo á guerra da Cisplatina. lestes
fins foram conseguidos; não se declarou o governo
provisorio incompetente; com sciencia o a.-sontimento dello, previu se qno, dada a hypothese possível do que a organisação política do Paraguay se
prolongasse, os alliados celebrariam os ajustes de
paz com o governo ostabolecido.
Mas, Sr. presidente, posto que seja muito apreciável a approvaçno do nobre senador ao que se fez,
todavia eu devo (porquo podo dar-se a hypothese
do quo tenhamos ainda que celebrar os ajustes definitivos de paz com o governo provisorio) eu devo
contestar a opinião do nobre senador, edaquelles que
como elle pensam, quando entende que o governo
provisorio era incompetente para aquelle fim.
O Sn. Zacarias;—Esta 6 que é a questão.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Porque éo governo provisorio incompetente? A principio, poderse-hia dizer, porque era filho da eleição do poucos
paraguayos, o porque essa eleição, feita em presença
dos alliados, podia considerar-se não inteiramente
livre. Mas, Sr. presidente, quaes eram es elementos
hábeis para constituir o governo do Paraguay, senão

os que existiam da parte dos alliados quando se con stituiu e organisou o governo provisorio? A população paraguaya hábil para constituir o governo era
essa. Devia-se esperar pela que estava com o inimigo. pela maior parle mulheres e o seu exercito ?
O Sr. Zacarias : — A maioria.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Não a maioria, a minoria....
Devia-se esperar pelo exercito que ainda restava
a Lopez, exercito que ou teria de succumbir nos
combates, ou não viria senão nas condições de prisioneiro ? Não é direito de vencedor, em quanto se
não firma a paz, reter os prisioneiros ? Quereriam
os nobres senadores que, para fazer numero, soltássemos os prisioneiros no dia seguinte ao da nossa
victoria, afim de que elles fossem constituir governo e viessem -tratar comnosco ? Esta política seria
aconselhável ?
Entretanto en admitto, Sr. presidente, os escrúpulos que manifestam os nobres senadores quanto á
capacidade moral e jurídica do governo provisorio
no primeiro período da sua existência ; mas, quando
esse governo era o único do paiz, porque já nem
exisua o phantasma do governo de Lopez; quando
esse governo estava reconhecido e obedecido em
toda a Republica; quando elie tinha exercido sua
soberania inteiramente livre em tudo que respeita á
jurisdicção civil, salvo a jurisdicção militar que não
podia deixar de competir aos generaes pelo que
toca aos seus exercites; quando esse governo havia
até exercido a soberania exterior, recebendo e nomeando cônsules; porque razão não considerar tal
governo, aliás filho de uma eleição popular, como
competente para tratar?
O nobre senador sorri-se, porque, infelizmente
para mim o para o governo imperial, o nobre senador dá mais credito ao que dizem as folhas que
nos guerreiam no Rio da Prata, e áimprensa oppocionista do Rrasil, que facilmente transcreve os artigos d'essas folhas, do que ás informações do governo do seu paiz, c daquelle que o representava
junto dos governos alliados. A eleição foi livre ;
não tivemos candidato para o governo provisorio,
como aliás aqui se disse. O facto o demonstrou;
quando aqui se declarava que o representam' do
Rrasil estava empenhado pela eleição do Sr. Egusquiza, este senh r era excluído das combinações populares, e o ministro do Brasil aceitava de bom
grado o voto do povo paraguayo. A eleição foi livre,
repito; a soberania paraguaya foi completamente resalvada pelo accordo de 2 de Junho, no qual se
estabeleceu que o governo teria pleno exercício de
sua soberania interior, salva a jurisdicção dq^ generaes alliados pelo que toca aos seus exércitos.
Mas se este governo já estava constituído, obedecido em toda a Republica; zenão havia outro, porque
no dia da victoria não poderiamos tratar cora elle?
Eu peço aos nobres senadores, illustrados como
são, que me apresentem um só exemplo, não digo
de uma guerra tão calamitosa como esta guerra de
cinco annos, que tantos sacrifisios custou a todas as
três nações alliadas, masque apresentem o exemplo
de uma guerra qualquer em que o vencedor no dia da
victoria se retirasse, para que o vencido lhe dissesse
depois quando e como queria tratar a respeito das
condições de paz.
18
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O Ss. Zacarias : — Ninguém queria isto.
O Sr. ministro de estrangeiros:—E' isto o
que se quer, quando se diz que o governo estabelecido não era competente, que deviamos esperar
que o Paraguay entrasse em um trabalho de organisaçào politica, que nos apresentasse um governo
quand» julgasse conveniente para então sabermos
se esse governo aceitava ou não as condições de
paz.
O Sr. Sieveira da Motta : — Isto se faz nas
capitulações.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Isto se faz nas
capitulações militares por um ajuste parcial; isto se
faz também na paz geral, porque não ha paz sem
que as condições desta sejamaceitas. Não se faz uma
guerra de cinco annos, não se praticam tamanhos sacrifícios para esterilisara victoria.para, no dia desta, dizèr-sè:[não podemos tratar,não temos com quem tratar.
Embora haja em frente dos alliados um governo reconhecido, não o reconheçamos; quando se organisar outroj procuraremos então saber se aceita ou não
as condições da paz: entretanto, césse a occupação
militar e retirerno-nos.
Sr. presidente, esta opinião, perdoem-me os nobres senadores, não é sustentável; eu reconheço a
insufficiencia de minhas luzes, absolutamente "faltando, e mais ainda comparando-as com as dos nobres senadores, mas.lhes peço que me apresentem
um só exemplo era que o vencedor procedesse de
semelhante modo.
Trata-se, Sr. presidente, de um governo que, segundo os nobres senadores, não devia merecer dos
alliados a consideração de tratar com elle, mas que
mereceu já do governo dos Esíados-Unidos o enviar
para alli um agente diplomático, entretanto que os
nobres senadores ainda sustentam que os alliados não
podiam tratar com esse governo provisorio...
O Sr. Zacarias :—E V. Ex. não tratou.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Não tratei,
porque não podia deliberar livremente...
O Sr. Zacarias:—E' o que sustentávamos.
O Sr. ministro de estrangeiros:—O nobre senador nega a competência.
O Sr. Zacarias :—Nego.
O Sr. ministro de estrangeiros:— Em que
funda o nobre senador a incompetência? Se ó ura
governo de eleição popular, se é, pelo menos, um
governo de facto°já estabeiecido, reconhecido e obedecido em todo o paiz, porque não tratar com elle?
Aqui até se invocou as constituições dos Estados
Ameflcanos; disse se que, seguido essas constituições, os governos não podem ratificar tratados sem
âpprovação de um dos ramos do poder legislativo.
Mas eu pergunto:qual é a constituição do Paraguay?
O Sr. Silveira da Motta :—Elles a tinham.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Nunca a tiveram; o governo era absoluto; é indispensável que
seja constitucional agora para tratar com os alliados
depois de sua victoria ? O governo alli foi sempre
absoluto, nunca dependeu desse simulacro de congresso para ratificar seus tratados.
O Sr. Silveira da Motta

Teve um congresso.

O Sr. ministro de estrangeiros:—O nobre serador não ha de querer sustentar que o congresso do
Paraguay fosse um congresso livre.
Mas, Sr. presidente, eu quero a este respeito
apoiar-me em autoridade que deve merecer muito
peso aos nobres senadores; eu posso ser accusado
de ignorância de direito, e toda accusação que so
faça neste sentido, eu a aceito....
O Sr. Zacarias:—E' modéstia de V. Ex.
O Sr. ministro de estrangeiros: —.... comquanto não procedesse só por mira, mas guiado pelas
luzes de meus collegas. Vou procurar autoridades
que sabem não só os princípios mais triviaes, mas
até os princípios mais sublimes do direito internacional.
Diz Wheaton, nos seus elementos de direito internacional, a respeito dos ajustes de paz:
« Por outro lado, a conservação da sociedade
exige que os empenhos contrahidos por uma nação
sob o império da força, e que implicam a destruição
de suas forças militares, a angustia do seu povo, a
occupação do seu território pelo inimigo, sejam tidos
como obrigatórios. E com eíTeíto, se assim não fosse,
as_ guerras só poderiam terminar pela submissão e
ruina total da parle mais fraca; e a imperfeição das
considerações ou a desigualdade das condições de
um tratado, que seriam sulficientes para" fazer
romper um contrato entre particulares, sob o pretexto de grosseira desigualdade ou de lesão enorme,
não ministram razão suíHciente para que uma nação
i-ecuse o cumprimento desse tratado. »
Os nobres senadores sustentaram que o governo do
Paraguay não linha nascido de uma organisacão
perfeita, preexistente; e não podia tratar, porque
seus compromissos não seriam obrigatórios para a
nação paraguaya; mas ahi está Wheaton asseverando-nos que, nas condições excepcionaes de uma
guerra, o governo de facto que existe pode tratar,
que os seus compromissos são perfeitos, obrigatórios, quo não pôde allegar a desigualdade das condições nem a sua fraqueza em presença do vencedor;
tem que firmar a p iz, e, se o não fizer, prosegue a
guerra, ou a occupação militar.
Vou apresentar outra autoridade de grande voga
entro os estados sul-americanos, André Bello, que
é ainda mais explicito. Diz elle:
« O tratado de paz não deixa de ser obri^atorio
por ter sido celebrado por uma autoridade incompetente, irregular ou usurpadora, se esta tem a posse
appirente do poder que exerce, posse que basta para
legitimai seus actos aos olhos das nações estrangeiras.
« Nos tratados d? paz, ainda mais do que nos outros, e preciso ater-se a esta regra. Os successos da
guerra, umas vezes embaraçam a ordem politica dos
Estados, outras a alteram e* deslocam; e exigir então a rígida observância das formulas constitucionaes,
fora difiicultar o restabelecimento da paz quando
mais ^necessário, islo é, nessas épocas desastrosas.
« No sentir de alguns, o tratado é immediatamente.obrigatório, ainda mesmo que a autoridado
que faz a paz tenha excedido os poderes que lhe são
marcados, quer seja pelas leis fundamentaes, quer
seja pela natureza das cousas. iVão é raro ver-se
uma nação na necessidade imperiosa de comprar a
paz mediante um sacrifício que no curso ordinário
nenhum dos poderes constituidos, nem talvez a pro-
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Sr. presidente, a opintão quo combatemos foi ao
pria nação, tem faculdade de fazer ordenar. Se a
cessão immediata do uma província é o único meio ponto de dizer que tudo quanto se estipulou no trade atalhar a marcha de um inimigo victorioso; se a tado do 1" de Maio de 186o, a respeito de navegação
nação, esgotados todos os recursos, acha-se na alter- e limites, é inteiramente facultativo para os alliados
nativa de obter a paz por aquelle preço ou perecer, entre si, e principalmente para a Republicj, do Paum perigo irarainentede tanta magnitude dá áquelle raguay. O tratado do 1" de Maio (disse-se) não teve
que a dirige, por limitadas que sejam suas facul- em vista resolver a questão de limites; nem exigir
dades era outros casos, todas as que forem necessá- condições essenciaes ao livre transito e a navegação
rias para a salvação comraum. E' esta uma das ap- directa dos governos alliados ; o tratado do 1- de
plicações mais naturaes e legitimas daquelle avio ma Maio de 1865, só teve por fim acabar com o governo
do general Lopez...
de direito publico." sahis populi lex eslo »
Entendem, porém, os nobres semdores, ou alguns
O Sr. Zacarias: —Não, senhor; ninguém disse
delles, quo, por não haver constituição poiitica no kto.
Paraguay, não podemos celebrar os ajustes de paz
O Sr. Silveira da Motta;—Ninguém disse.
com o governo estabelecido.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Pordoe-me;
O Sr. Zacarias :—ISão fallei na constituição do
eu li os discursos dos nobres senadors.
Paraguay.
O Sn. Zacarias:—Não leu bem.
O Su. mixistro de estrangeiros :—Que devemos
esperar pela organisação política daquella RepuO Sr. ministro da marinha:—Se não disseram,é
blica, para então decidirmos definitivamente a ques- conseqüência do que disseram.
tão do paz ou do guerra.
O Sr. Zacarias :—E' má lógica.
O Sr. Zacarias Está no tratado do Io de Maio.
O Sr. ministro de estrangeiros •—Pódc ser que
O Sr. ministro de estrangeiros:—Sr. presidente, a rainha logicalnão ande bem para o nobre senador...
prolongaria muito a discussão se eu mo propuzesseo
O Sr Zacarias;—Não me dirigi a V. Ex.
agora mostrar ao nobre senador, que o tratado do I
O Sr. ministro de estrangeiros :—...mas, eu
de Maio de 1865 não inhibe que os alliados tratem
com o governo provisória, liem ou mal, demonstrei lenho memória, e não me hei de retirar deste dea proposição contraria á dos nobres senadores no bate sem confirmar, com as palavras dos nobres
segundo memorcndum, que dirigiaos ploniijotencia- senadores, quanto estou affirmando em referencia a
rios oriental e argentino, e quo não foi refutado. A elles. Aqui se disse que no tratado os alliados não se
verdade é, porém, que os nobres senadores dão á . comprometteram a sustentar uma linha de fronnossa guerra com o Paraguay, e estabelecem como teira
O Sr. ministro da marinha :—Apoiado.
principio, uma solução nunca vista: o vencedor
no dia da victoria retiia-se, e espera que o vencido
O Sr. Zacarias: — Se o permitte, eu explico o
so organise como e quando quizer, para dizer então sentido de rainhas palavras.
so aceita ou não as condições de paz! Felizmente,
O Sr. ministro de estrangeiros :—Se V. Ex.
Sr. presidente, os grandes inconvenientes desta opinião estão, senão no todo, em boa parte removidos quizer explicar, eo Sr. presidente o permittir/eu
pelas disposições sensatas o amigáveis do governo sento-me.
provisorio, e pelo accordo preliminar Je paz de 20
O Sr. Silveira da Motta:—Continue.
do Junho .deste armo.
ü Sr. ministro de estrangeiros:—Quem o disso
Se assim não fosse, se os alliados houvessem se- mais
explicilainente foi o nobre senador pelo Rio do
guido á risca esse escrúpulo dos nobres senadores, Janeiro, negociador desse tratado, a quem eu devo
escrúpulo a que o nobre senador pela Bahia, hoje mil e'ogios e agradecimentos pela prudência com
fallecids, se estivesse aqui presente, chamaria ápi- que se defendeu e tratou destes assumptos, e ainda
ces do direito, porque aprendi com elle que não se também pela benevolência que se dignou dispensar
governa as sociedades com ápices de direito... se os
successor.
alliados houvessem seguido á risca as idéas dos no- a seu
O nobre senador
nos disse; « Quando firmámos o
bres senadores, sua situação, depois da victoria,
do Io de Maio e se descreveram as fronteiras
seria esta: estariam vencedores, não haveria inimi- tratado
do Brasil e da Republica Argentina cora o Paragos cora quem combater, mas lambem não hiveria guay,
se teve em vista determinar a solução
com quem ajustar as condições de paz! Se nos re- quo osnã"
illiados deviam exigir da Republica...
tirássemos, abandonaríamos nossos direitos de venO Sr. Zacarias :— E' outra cousa.
cedor: se ficássemos, prolongaríamos a occupação
militar, e levantaríamos serias desconfianças contra
O Sr. ministro de estrangeiros : — ... e pela
as intenções cora que foram os alliados relativa- quai aceitavam ura compromisso reciproco. »
mente á integridade e independência do Paraguay.
O Sr. Zacarias : — O que eu disse é que nãe se
Felizmente o bom accordo dos alliados poz suas
justas pretonçõos fóra de perigo; deu-lhos todo o resolveu a questão.
fundamento, e resalvou os direitos de belligerantes
O Sr. ministro de estrangeiros :—0 nobre senavencedores. A Republica do Paraguay, e o seu actual dor até nos disse qual foi o pensamento quo tiveram
governo, como qualquer outro que se eslabeleça, já os negociadores ao descrever as fronteiras da Repusabem que os alliados teera de exigir condições que piica Argentina e as do Rrasil com o Paraguay. O noolles julgaram necessárias á sua paz futura com bre senador dis=e que o fim foi estabelecer o máximo
aquelle Estado, que julgaram conformes á boa razão das pretenções, para saber-se que depois da victoria
e ao direito, e quo receberam pela victoria uma os alliados não seriam mais exigentes do que antes
saneção irrecusável.
delia...
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O Sr. Silveira da Moita ; — Isso mesmo já é
diverso ; o máximo das pretenções...
O Sr. ministro de estrangeiros ; —Sr. presidente, dizer-se que no tratado Se estabeleceu o máximo das pretenções para que os alliados manifestassem desde logo que não queriam depois da victoria mais do que antes, ou no começo da guerra,
é o mesmo que dizer que entre os alliados não ha
compromisso senão de não exceder esse máximo, e
que o Paraguay pôde, sem que dahi resultem obrigações reciprocas para os alliados, recusar os limites'íixados. Se não é esta a intelligencia da opinião
que sustentaram os nobres senadores, então não
posso comprehender qual seja o pensamento de
SS. EEx. Pergunto: so acaso o governo do Paraguay' recusasse o reconhecimento
das fronteiras assignaladas no tratado do Io do Maio, se,, por outra
parte, os alliados'não estivessem dispostos a ceder
dessa linha divisória, a fazer concessão alguma, o
que seguir-se-hia ? Os alliados estavam, ou não, ligados pelo tratado do 1» de Maio a sustentar seus
direitos quanto a limites? A victoria lhes dava, ou
não, o direito de exigir o reconhecimento de suas
fronteiras? Esta 6 que é a questão.
Segundo a doutrina aqui sustentada pelos nobres
senadores, o vencido pode tratar depois, como antes
da guerra; pôde approvar, ou regeitar livremente.
Não ó jsto o que dispõe o tratado do 1° de Maio
do 1865, e ou procurarei demostr.il-o,
O nobre senador pela província do Rio de Janeiro,
negociador desse tratado, nos disse que não fallava
como negociador, mas como membro desta casa.
S Ex. ha de perraittir-me declarar que não posso
alcançar bem a distineção entre suas opiniões como
senador, e as que poderia enunciar como negociador
do tratado. Mas, ainda quando o nobre senador invocasse sua autoridade de negociador, eu tinha para
oppôr-lhe não só a intelligencia que o governo imperial, assim como seus alliados, pode dar ao tratado, segunda a letra e espirito deste, mas também a opinião dos outros negociadores. Eu tive
a honra de conversar com o Sr. general D. Bartoloraeu Mitre, e Dr. Elizalde; elles não fazem raysterio a esse respeito, e bem o mostram os artigos da
Nacion onde escrevem. Disseram-me ambos, e o
teera dito pela imprensa dc Buenos-Ayres, que o tratado do Io do Maio se propoz resolver as questões de
limites, salva qualquer generosidade que os alliados
queiram ter para com o vencido, hazendo elles reconhecido aquelle direito, e tendo-se ccmpreraettido a sustental-o. Também os negociadores argentinos dizem, como nós dizemos,que, se não houvesse
possibilidade de um accordo amigavel cora o governo do Paraguay, se os meios persuasivos não
tossem bastantes para que a questão \lc limites se
resolvesse anrgavelmente, a victoria dava aos alliados o direito d exigir aquillo que julgaram conforme ao seu legitimo domínio territorial.
Portanto, é uma questão grave esta.
O Sr. Silveira da Motta ; — Gravíssima.
O Sr. ministro de estrangeiros : — O nobre senador pelo Rio de Janeiro deu ao tratado uma intelligencia que é contestada pelos negociadores argentinos; deu ao tratado uma intelligencia, que é também
contestada pelo governo imperial, e o devo dizel-o
francamente. Uma cousa, Sr. presidente, é aconselhar generosidade e moderação para com o vencido,

outra cousa é desconhecer os direitos que a victoria
dá ao vencedor, outra cousa é desconhecer os compromissos que os alliados estabeleceram entre si pelo
seu pacto de alhança. Eu entendo que os alliados
devem ser generosos para com o vencido, e o tesm
sido; o governo imperial,assim como o argentino, não
tem cessado de manifestar as disposições mais generosas para com aBepublica da Paraguay. Mas, dahi
para concluir-se que a respeito de limites, de transito
tluvial e de navegação directa, o Paraguay pode hoje
tratar comnosco como tratava antesdessa calamitosa
guerra de cinco annos que provocou, desses grandes
sacrifícios que fizeram ssjres nações alliadase a própria Republica do Paraguay ;dizêr que podo fazer-se
isto, senhores, é esterihsar completamente a nossa
victoria, é negar as condições de uma paz segura que
tão sabiamente os governos alliados julgaram indispensável, e estabeleceram com compromissos solemnes em seu tratado.
O Sr. Silveira da Motta : — Então porque aceitaram o artigo substitutivo?
O Sr. ministro de estrangeiros:—Hei de responder ao aparte do nobre senador, quando responder também ao que disse o nobre senador pela Bahia
a respeito do art. 2o do accordo preliminar de paz,
e se porventura escapar-me «ste ponto, rego encarecidaraente aos nobres senadores que venham em meu
auxilio.
,
,
O Sr. Zacarias: — E'melhor tratar logo delle.
O Sr. ministro de estrangeiros: —Vou pela ordem natural das idéas; quero primeiramente
examinar os outros pontos do tratado do 1 0 de Alaio,
pelo que toca ás' condições de paz : depois irei ao
ârt. 2o do accordo-preliminar., As denegações dos
nobres senadores me tiram o animo de proseguir na
discussão sobre este ponto. Eu suppunha lorá de
duvida que os nobres senadores tinham dito, repetido
e sustentado, com todos 0os recursos de sua illustração, que o tratado do 1 de Maio de 1865 nada estabeleceu de obrigatório quanto a limites, nem
mesmo quanto á navegação, e que seria exercer o
direito de conquista, so°pretendessemos exigir do
governo do Paraguay que reconheça tal fronteira
cora a Republica Argentina, tal com o Brasil, e o
mesmo pelo que toca ao transito lluvial e navegação directa. Mas os nobres senadores ha pouco
pareceram-me contestar essa proposição, declinar de
si esta opinião. Tenho, porém, Sr. presidente,
bem presente em minha memória que foi esta
a doutrina aqui sustentéfda,
e então é preciso examinar o tratado do Io de Maio, para vêr-se se
por ventura elle deixou estas questões indecisas,
dependentes em todo o caso do livre assentiraento
do vencido. E' preciso examinar, á vista deste tratado, se, polo que toca a limites o á navegação, estamos hoje para com a Republica do Paraguay como
estávamos antes da guerra ; isto é, se a guerra veio
somente acabar cora o governo dc Lopez, livrar-nos
desse pesadello.
Sr. pressdente, o tratado do Io de Maio foi mais
previdente do que suppoem os nobres senadores
quando lhe dão essa intelligencia. Eu li ura discurso
proferido nesta casa, em que se disse ao meu nobre
collega ministro dos negocios estrangeiros interino,
que a guerra do Paraguay não teve por fim resolver
questões de limites; que questões doTimiles não so
resolvem pela espada ; e então, querondo-se assig-
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nalar as verdadeiras causes do rompimento do dictador Lopez com o Brasil e com a Republica Argentina, disse-se: «O dictador do Paraguay não foi
movido por outra causa que não fosse a ambição de
gloria e do influencia nas questões políticas dó Rio
da Prata. »
No empenho de sustentar essa opinião, invocou-se
a mediação do Paraguay em Buenos-Ayres, no conflioto entro aquella província e o general Urquiza,
como presiJente da Confederação Argentina, então
constílii.da por treze províncias: invocou-se essa
mediação como prova da ambição que Lopez tinha
de tomar parte nos conselhos diplomáticos do Rio
da Prata.
Sr. presidente, ó preciso esquecer a historia política do Paraguay com seus visínhos, e particularmente com o Império, para se sustentar que o ditador Lopez não levo em vista senão ambiçàide
gloria, o o desejo do influir, ou propondeiar na
balança política do Rio da Prata. Todos nós sabemos quo o governo do Paraguay tinha um sytema
político, cuja base principal era sep .rar-se do seus
visínhos, evitar o contacto de seu povo com os povos visinhos; para este iim elle não queria resolver
as questões de limites do medo mais razoavel; queria separar-se por grande obstáculos naturaes, interpor desertos entre o povo paraguayo e os povos
limitrophes. Foi por isto que, não tendo razão para
cenlestar-nos o território ao Norte do Apa, desde
este no até ao chamado Rio-Branco, em uma exten
são de 20 léguas de teniturio, propoz que as n utralisassemos. Não queria esse tenitorio para occu
pnl-o, queria o para que não fosso occupado por
nós, admdeovitar o contacto da população do .MaltoGrosso com sua população. Contestava á iiepublica
Argentina o domínio do toda a margem direita do
rio Paraguay, o occupava uma facha de território
conliguo á província de Corrientes, como válvula de
respiração para o exterior, quando os rios estivessem fechados, como estiveram no tempo do Rosas,
sendo que foi por esso território quo Francia e seu
successor se comniunicaratn^comnosco. Os ombaraços quo o governo do Paraguay punha ao livre
transito fluvial provinham da niesma causa. Franquead inteiramente a na egaçào, não havia como
impedir o contacto da civilisação estrangeira.
Quando, forcado pelas circumstancias, e por
nossas razões do direito, o presidente Carlos Antônio Lopez franqueou a navegação do rio Paraguay
a todas as bandeiras, com a única restricção relativa aos navios dc guerra, elle comprehendeu logo
quo creava uma situação nova, e quo já não havia
como obstar á influencia da civilisação dos listados
visinhos; que esta iria penetrando por entre o povo
paraguayo, bem que apezar do seu governo; que a
nossa questão do limites teria a sua justa solução,
como conseqüência necessária do desenvolvimento
quo a navegação e o commercio deviam dar com o
andar do tempo á província do Matto-Grosso. Desde
então os armamentos nn Paraguay tomaram maior
incremento. Mas, cumpro dizêl o, o presidente
Carlos Antonio Lopez-nunca teve em vista a guerra
oflénsiva; preparou-se sempre para a defensiva.
Era tão obstinado, ou talvez mais obstinado de
(juo o filho, quanto ás questões de limites, e quanto
a questão fluvial, porque as suas idéas de reclusão
eram incompatíveis cora uma resolução franca e
justa destas questões. Se, porém, o presidente Car-
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los Antonio Lopez não houvesse fallecido, a guerra
do Paraguay não se daria: elle, repito, preparava-se
para a defensiva, e nunca paru a oflénsiva.
O Sr. Silveira, da Moita :—Tinha maisjuizo que
o filho.
O Sr. ministro de EsiiiANCEiRos;—O presidente
Carlos Antonio l opez nunca pretendeu influir nos
negócios políticos dos Estados visinhos; pelo contrario, tinha medo de ingerir-se neljes; queria que
o deixassem bem isolado.
Além dessas questões, Sr. presidente, havia da
parte do Paraguay o receio de que a Republica Ar- ■ gentina attentasse contra a sua independência e
soberania; e, mais ou menos pronunciada, esta desconfiança, que a principio só existia a respeito da
Republica Argentina, mais tarde se gerou no animo
do governo paraguayo a respeito do BrasT. O presidente Carlos Antonio Lopez armava-se para defender-se nas questões que sustentava sobre iim tes e
transito fluvial, o por essa desconfiança que a resp ito de sua independência ^ib'.nutria não có contra
a Republica Argentina como contra o Império.
Basta recordar, Sr. presidente, osconflictos occorridos entre a Republica do Paraguay e seus visinhos:
todos elles nasceram de questão territorial o de
questão fluvial. O governo imp dal, ou o presidente
de Matto-Grosso, uma vez mandou occupar a ilha do
Pão de Assucar, que nos pertence, porque fica fronteira e muito próxima á margem do Paraguay que é
da soberania brasileiia. Carlos Antonio Lopez mandou logo uma expedição, que, aproveitando-se da
imprevidencia do presidente daquella paovincia, fez
desoccupar a ilha. Os conflictu», mais ou menos
gr..ves, que teve com a Republica Argentina tarhbem
se derivóram destas causas: questões do limites, e
quesiões de soberania fluvial. E foi cada vez tomando mais corpo a sua desconfiança de que tanto
o Brasil como a Republica Argentina tinham vistas
ambiciosas sobro o Paraguay.
Depois destes factos, Sr. presidente, como é que,
consu!tando-se a historia contemporânea, conhecida de todos nós, pôde dizer-se que o ex-dictador do
Paraguay, o marechal Francisco Solano Lopez,
rompera em guerra contra o Brasil e a Repi blica
Argentina unicamente por causa de amor de gloria
e de influencia nos destinos dos povos do Rio da
Prata 't O facto da mediação era Buenos Ayres só
por si, ainda que tivesse occorrido sob a presidência
do marechal FTancisco Solano Lopez, não prçvaria
que a causa única da guerra fosse a que asseverou
o nobre senador, a quem me tenho referido. Essa
mediação teve logar era 1859, ainda sob a presidência de Carlos Antonio Lopes; essa mediação foi
deteiminada pelos serviços que não havia muito 'o
general Urquiza presidirá ao Paraguay, indo em pessoa d Assumpção para raedeiar no conllicto entre
aquella .Republica e os Estados-Unidos. Então o
governo do Paraguay entendeu que era occasião
cpportuna paru ftcar bem cora o general Urquiza, e
lambem com Buenos-Ayres,oíferecendo sua mediação
depois da batalha de Cepeda; aproveitando-se hábil
mente do despeito que então havia da parte de Urquiza
contra nós,por não termosqceitado uma alliança contra Buenos-Ayres. O governo de Buenos-Ayres estava
disposto a aceitar,e creio que preferiria a nossa mediação; mas, vendo que a outra parte aceitava de pre-
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ferencia a mediação paraguaya, atinuiu a cila. Não
houve, pois, da parte de Carlos Antqnio Lopez desejo
de intervenção nos negocios do Prata: elle quiz
apenas nrestar um serviço que lhe era fácil, que não
lhe trazia o menor sacrihcio, de que não lhe resultava o menor compromisso, o que o deixava em boas
relações com os deus visinhos de quem mais recéiava: o general Urquiza e a província de BuenosAyres. E este facto deu-se sob a presidência do pae
e não do filho.
Sr. presidente, não ha duvida que o marechal
Francisco Solano Lopez, achando o paiz armado,
não para a offeasiva, mas para a defensiva, com uma
linha telegraphica, com utn caminho de ferro para oinferior; achando o paiz todo militarisado, deixou-se
possuir de grande vaidade, e concebeu planos de
ambição de gloria; mas sem duvida não se lançou
na guerra unicamente por essa 'ambição. Fel-o
também porque conhecia as questões que estavam
pendentes, e viu que, mais dia, menos dia, se não
fossem resolvidas amigavelmente, trariam a guerra,
e então disse: « aproveitemos a occcsiâo ».
Senhores, eu li, e o referirei unicamente por amor
da historia, toda a correspondência confidencial do
ministro dos negocios estrangeiros do ex-dictodor
Lopez, o Sr. Berges, cora os seus agentes no exterior, o nella deparei com o seguinte : Q ián:i começou a revolução Flores, no Estado-Üriental, não
■ manifestava o"ex-diutador nennuma intenção hostil
contra nós, tanto assim que, inst ido pelo goverm de
Montevidéo p ira que tomasse uma parte mais activa
jem seu favor, respondeu elle: e Já tenho feito muito,
e o Brasil, que é mais interessado, guarda silenno.»
Depois, ; orem, que viu a nossa intervenção, depois
que uma parte da imprensa de Buenos-Ayres incitava-o contra nós, e por outro lado, o governo de
Montevidéo começou a trabalhar activamento para
indispôr-nos com o ox-didtidor, então principiou
elle a nutrir disposições hostis ao Brasil; e foi desde
então que manifestou-se mais contra nós do que contra
a Republica Argentina. O governo desta Republica
< om muita prudência procurava desviar o golpe, dando
seguranças ao governo do Paraguay, de que não premeditava nenhum ataque contra sua soberania e independência; que suas disposiçõese. am inteiramente
pacificas para com o Paraguay, e fazia estas declarações porque o governo de Montevidéo, directa
mente, por si,e por meio de seus agentes, procurava
fazer crer que o Brasil estava em combinação secreta
com o governo argentino, tanto para intervir no Estado Oriental, como para levar depois a guerra ao
Paraguay. A partir desse ponto, vi, era toda a correspondência, da parte do presidente I^vpez o animo
mais hostil; e refirirei aspaltvras, que tão caro lhe
custaram. Então dizia elle nessa correspondência,
que havia de tomar uma atitude decisiva, eaccrescentava que dessa vez o Império esclavocrata faria
fiasco.
Não se diga, pois, que a guerra do Paraguay, se
não houvesse esses motivos antigos, mais imperiosos, seria determinada unicamente pela ambição de
gloria do ex-dictador Francisco Solano Lopez". Elle
não se deixou levar só por essa ambição de gloria,
mas tendo em vista as questões pendentes, e considerando que seriam causa de uma guerra, mais ou
menos próxima, pois que não havia da sua parte disposição razoavel para resolver essas questões amigavelmente. Ora, sendo assim, como er* possível que

os governos alliados, tendo presentes as causas - que
difficultavam suas boas relações com o Paraguay,
que deram logar a tantos conílictos e que a final provocaram uma guerra ; como era possível, digo, que
não se propozessem, como uma garantia de paz futura, como um direito incontestável, que a sentença
drs armas, para a qual appeliava o governo inimigo,
devia resolver também as graves questões pendentes,
que, a não serem resolvidas, ficariam como fecundo
germen de futuras discórdias, de uma outra guerra?
Sr. presidente, os governos alliados não foram
assim imprevidentes. Ahi está a letra do tratado da
allianca, que confirma a intelligencia que lhe dou,
sogundo a historia política das relações da Republica
do Paraguay com os seus visihhos. Vou ler o artigo
14, não porque tenha applicarão immediata á questão, mas porque os seus termos nos auxiliam a entender a força das estipulaçôes contidas no artigo
que trata de limites,o e uo que t ala da navegação.
Diz o tratado do I de Maio, no seu artigo 14 :'
« Art. 14. Os alliados exigirão desse governo o
pagamento das despezas da guerra quo se viram
obriga ios a aceitar, bem como reparação e indemnisaçâo dos daranos e prejuízos a suas propriedades
publicas e particulares, e ás pessoas de seus concidadãos, sem expressa declaração de guerra e dos
damnos e prejuízos rectificados posteriormente com
violação dos princípios que regem o direito da
guerra. A Republica Orientsl do Uritguay exigirá
também uma indemnisação proporcionada nos damnos e prejuízos que lhe causa o governo do Paraguay
pela guerra em que a obriga a entrar para defender
sua segurança ameaçada, por aquelle governo.»
Pergunto: ficava 'ad libitum do vencido aceitar,
ou não
aceitar est .s condições, segundo o tratado
do Io de Maio? E se essas condições fossem recusadas, não podiam os alliados empregar seus meios
coercitivos? Acredito que não se pretenderá sustentar quo semelhante disposição fosse também facultativa, nem para os alliados entre si, nem para a
Republica do Paraguay.
Vamos agora ver com se exprime o tratado a respeito de limites:
« Art. 10. Para evitar as dissenções e guerras
(note-se bem, dissenções e guerras), que trazem
corasigó as questões dé limites...»
Entre parentheses: as questões de limites tàmbem
conduzem á guerra, e portanto, a guerra também
deveria resolver essas questões, segundo o tratado.
[Conlinún a ler):
a .. .fiei estabelecido que os alliados etigirãn do
governo do Paraguay que celebre com os respectivos governos, tratados, definitivos de limites sobas
seguintes bases etc. »
Esta estipulação é facultativa? Estas bases importara apenas determinar o máximo das pretençoes?
Não é o dir -ito de cada um dos alliados, segundo a
declaração d' lies e o acçordo que celebraram ?
Sr. presidente, não ó sustentável que o tratado marcasse somente o máximo das preterições, pois seria
uma estipularão ociosa : para que ma*rcar o máximo
das pretençoes, seera livre ao Paraguayaceital-as ou
recusai-as? Sedahi nàoresultavacompromissoalgum
para as partes contratantes,para os govornos alliados,
porque o Paraguay ficava no pleno direito de regeitar
tndo,que importava marcar o máximo das pretençoes?
Semelhante procedimento teria de mais o inconveniente de tornar a questão odiosa, porque, em vez de
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declarar-se o que parecesse mais razoável, apresentava-se um máximo. A eslipulação seria imprudentissima, pois que, não assegurando os direitos dos
alliados, indicava o maxi no, exigia mais do que elles
julgavam razoável, para que depois podessem ficar
dentro desses limites.
Não, Sr. presidente, o art. 16 do tratado diz que
os alliados exigirão os ajustes de limites sob aquellas bases; os alliados declararam assim o sou direito
e compromcttcrara-se a suslental-o pelo rt. 17. Isto
não quer dizer, Sr. presidente, que os alliados, hoje,
se o julgarem conveniente, não sejam generosos
para cora a Republica do Pãraguay, qüdnto a limites.
Felizmente ja esse pensamento foi manifestado nas
conferências em que se celebraram os accordos que
temos discutido. O governo argentino mostrou-se
disposto a algumas concessões, e também por nossa
parte se doclirou que, se o governo argentino fosse
generoso nessa questão, o lirasil não o deixari a de
ser tanto quanto fosse razoavel a respeito da linha
do Iglirei.
Mas, uma cousa écederdosdiréitosquo os alliados
se reconheceram o estabeleceram entre si; uma
cousa é a generosidade para com o vencido, eoutra
cousa ó dizer que o Parâguiy pódo recusar completamente os limites indicados, o que a respeito
delles os alliados devem proceder para cem aquella
Republica como antes da guerra; uma cousa é
aconselhar moderação e justiça, outra cousa é negar
o compromi-so que existe entre os alliados.
Vejamos também como se expnme o tratado a
respeho do transito (luvial, e navegação directa:
noto o senado que o Iratado, nos artigos que cito,
não se occhpnu de ajustes que não fossem verdadeiras condições de paz. Não podia haver paz com
o Paraguay som que o transito fluvial do alto Paraná
è do Paraguay ficasse inieiramcnte livre. Foi por
causa do transito fluvial, foi pelo estado indeciso
das fronteiras, que se manteve essa desintefigencia
constante, que muitas vezes chegou ao gnío de irritação entro o Paraguay o seus visinhos. O tratado
não se õccupou dé ajustes sobro o caramercio _ em
geral, occupou-so simplesmente do transito fluvial o
navegação directa para os" portos dos Estados
visinlms.
Eis como se exprime o art. 11:
v Art. 11. Derribado o actuãl governo da Republica do Paraguay, os alliados farão os ajustes
necessários com a autoridade que alli se constituir
para assegurar a livro navegação dos rios Paraná
o Pataguay, de sorte que os regulamentos ou leis
daquella Republica não possam estorvar, entorpecer
ou onerar o transito o a navegação directa dos navios mercantes e de guerra dos Estados alliados,
dirigindo-se para seus territórios respectivos ou
para território que não pertença ao Paraguay; e
tomarão as garantias con 'cnientes para a elfcclividade daquelles ajustes sob a base de que os
regulamentos do policia fluvial, quer ara aquelles
deus rios, quer para o rio Uruguay, serão feitos de
commum accordo entre os alliados c os demais ribeirinhos que, dentro do praso que ajustarem os
ditos alliaddã, adherirom no convite que lhes será
dirigido. »
0 art. 17, que estabelece o compramisso do f.poij
reciproco, torna ainda mais evidente a força obrigatória daquellas estipulações. Diz esse artigo;
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«Os alliados se garantem reciprocamenta o fiel
cumprimento dos convênios, ajustes e tratados que
se devem celebrar com o governo que se tem de estabelecer na Republica do Paraguay, em virtude do
que foi concordado no presente tratado de ulliança,
o qual ficará sempre em toda a sua força e vigor para
o fira de que estas esfpulaÇões sejam respeitadas e
executadas pela Republica do Paraguay.
Para conseguir este resultado concordam que no
caso em que uma das altas partes coniratautes não
possa obter do governo do Paraguay o cumprimento
do ajustado, oa no caso em que este governo tente
annullaras estipulações ajustadas com es alliados,
os outros empregarão activãmente seus esforços para
fazel-os respeitar.
« Se estes esforços forem inúteis, os alliados concorrerão com todos os seus meios para fazer effectiva a execução daquellas estipulações.»
«Os alliad'os se garantem reciprocamente, diz o
artigo, o fiel cumprimento dos convênios, ajustes e
tratados qve se devem celebrar em virtude do qne foi
concordado no presente tratado de nllianca »
Como se acaba de vêr, segundo o art. ll, os alliados deverão celebrar ajustes sob as condições, nelle
expressas, para garantir o transito fluvial e navegação
directa. Prétènder-se-Ua também que essa g>rantia,
que essa eslipulação, é illusoria; que ficou á merce
da vontada do vencido, podendo amanhã o governo
paraguayo dizer: «Estouno pleno exercício de minha
soberania, não me convém essa franqueza de transito e de navegação dPec.ta, não trato, debaixo de
taes condições, "quero outras, quero o systema
que. seguia o meu antecessor ? » Estaria era seu perfeito diieito fallando-nes de«te modo, e estávamos
nós obrigados a respeitar semelhante solução? A
victoria não nos dá porventura nenhum diieito nesse
pònto ? Fizemos uma guerra de cinco annos para
ficarmos como estávamos antes ? E', crivei que sc
estipulasse sobre o transito fluvial e navegação directa dizendo: « celebrar-se-ha com o governo que
se constituir ura tratado sobre estas bases, para garantir o transito fluvial e navegação directa. celebrar se ha um tratado de limites sobre taes bases,
exigir-se-ha táes e taes indemnisações » o que tudo
isso seja apenas facultativo ? Ninguém do certo o
pode dizer.
Diga-se que não devemos abusar, que ós alliados
não devem abusar, que devem ser justos, mesmo
.generosos; mas
não se desvirtuem as disposições do
tratado do Io de Maio, nem se neguem seus compromissos.
Sr. presidente, exprimo-me com esta franqueza,
porque a questão tem sido aqui muito debatida e o
está sendo na imprensa do Rio da Rrata. Os nobres
senadores parece que se incommodaram ura pouco,
porque lhes notei que neste debate não tem havido
■"" reserva necessária; mas elles, applicados conio
são aos nossos negneios com os Estados visinhos,
hão de ter lido a discussão que lá está travada
no Rio dá Rrata, na qual já se sustenta, no
sentido da épi.dão que estou combatendo, que não
houve eslipulação alguma a respeito de limites, por
que os direitos da Republica Argentina são incontestáveis, e que só os limites do Rrasil são duvidosos.
Não posso crer que esta seja a opinião do governo
argentino, porque é precisamente ao inverso a posição em que se acha o Rrasil e a Republica Argenticna
em relação ao Paraguay. No Paraguay, as preocnpa-

75

SESSÃO Td 6 DE SETEMBRO DE 1Í70

çôes, que se manifestaram, foram a respeito das integridade territorial do Paraguay; mas acaso osse
questõss do limites com a Republica Argentina. O compromisso confere ao Paraguay o direito de não
governo provisorio contesta aos argentinos o domi- resperiarnossa integridade territorial? Seguramente
nio do Chaco; mas pelo que toca á fronteira com o não. Pois por amor da integridade do Paraguay,
Brasil não houve objecção alguma, de maneira qi e depois da victoria, consentiremos que o direito que
o governo imperial e seu representante no Rio da temos a utn território e pelo qual pugnámos semPrata, sustentando esta intelügencia, não teem por pre, continue a ser contestado pelo Paraguay vencifim favorecer a causa do Brasil, porque o direito do do, e vencido em uma guerra que elle provocou ?
Império á fronteira que inlic-ju o tratado,,salvo Não, o nosso respeito á soberania o integridade do
uma pequena modificação, estava patente, estava Paraguay não pode ir ao ponto de annullar o nosso
demonstrado em protocollos que correm impressos direito preexistente.
ha muito tempo. (Apoiados). E' uma questão muito
Eu sinto, Sr. presidente, ser obrigado a entrar
simples, sobre a qual o governo provisorio não poz neste debate, porque urna expressão mal comprehenduvida alguma; suas duvidas referiam-se aos limites dida pode fazer crer que o Brasil é o mais exigente
com s Republica Argentina.
para com o Paraguay. O governo provisorio o a
Mas o governo imperial não pode faltar á sua maioria, senão toda a população paraguaya, tem
consciência; entendeu e entende o tratado como provas do contrario; nem razão havia para sermos
tenho sustentado e explicado. Dahi não resulta exigentes, quando a respeito denossos limites nenhutambém piejuizo á Republicado Paraguay, porque o ma objecção se ofTereceu.
governo argentino não quer abusar do seu direito
Somos, temos sido eseremos moderados e amigos
de vencedor.
do povo paraguayo; mas não podemos deixar de
Não é ceno que o governo argentino já se tenha sustentar o verdadeiro direito que estabeleceu o
manifestado positivamente no sentido da opinião dos pacto da alliança entre os alliados.
nobres senadores. A imprensa governista no Rio da
Quando ainda não estão celebrados os ajustes dePrata está sustentando essa opinião, e já excedeu-se finitivos de paz, quando a paz não está definitivaum pouco nas suas apreciações quanto á questão de mente firmada, quando não sabemos pottjuo vicissihmites do Brasil; iras o°governo argentino limi- tudes pade ainda passara Republica do Paraguay,
tou-se a dizer o que pedra dizer sem levantar antes que esse facto se realise, não queremos, não
questão sobre a intedigencia do tratado. O que elle devemos ceder do direito que a victoiia sanccionou.
disso e que não qu -r resolver a sua questão de liO governo paraguayo aipellou para asai mis;
mites pelo direito do vencedor, que discutirá o di- não nos disse qual era o fim de sua guerra. Os alreito á propriedade'desses territórios, e quem me- liados, porém, comprehenderam quaes deviam ser
lhores títulos tiver continuará na posse delles. Isto os fins do sua alliança, estudando todos os precedenpodia dizer o governo argentino; isto não d svirtua tes da sua historia política com o Paraguay; vendo
a estipuiação do tratado.,
quaes eram os elementos de discórdia, que com o
Fazendo, porém, esta declaração, o governo ar- tempo tiouxeram a calamidade da guerra, aceitaram
gentino não abandonouo a tal ponto o direito da vic- essa guerra, e disgeram: « Agora serão resolvidas
toria, o o tratado do I de Maio que não occupasse todas as questões pendentes; estabelecer-se-hao gaa vi la occidental do Chaco. O nobre senador hon- rantias eüicazes a respeito do transito fluvial, o
tem notou que havia coutradicçào entre o facto e o ficarão demarcadas as fronteiras. » K não podL-ra
principio. Não entro neste exame; fica ao nobre deixar de proceder assim.
senador apreciar o acto do governo argentino, como
O nobre senador pela Bahia disse que eu não fui
entender conveniente; eu só menciono o mesmo feliz quando contestei a nota argentina relativa á
facto para provar que aquelle governo, mostrando so occupaçào da villa occidental no Chaco ; e não fui
nas disposições maisgenerosas para com o Paraguay feliz, porque deixei de contestar a doutrina quo esdeclarando que a sua questão de limites não será tabelecia o acto e as declarações do general argenresolvida pelo direito do vencedor, todavia occupou a tino, quando essa doutrina nào era conforme ás estivilla occidental, onde não linha posse, allegando pulações da alliança. Senhores, o general argentino,
que aquelle territoiio lhe pertencia, como provaria ou o seu governo, que para mim era representado
a seu tempo; que a victoria lhe dava o direito de nesse acto pelo general, deliberou occupar a villa
reassumir a posse; que esse território linha sido occidental e tomou essa deliberação sem accôrdn préusurpado pelo Paraguay, e que elle, vencedor, en- vio comnosco,communicou-nossimplesraenteo facto,
trava na posse do que lhe foi usurpado, sem piejuO governo imperial, entendendo, como eu entendo,
dicar a negociação futura, que deve derimir quem é que o tratado de alliança reconheceu como terrio verdadeiro proprietário do Chaco. Paiece-me, tório argentino a margem direita do riu Paraguay
poi . que o governo argentino nào só não tem ma-o até á Bahia Negra, não podia oppôr-se áquello acto.
nifestado quo julga as estipulações do tratado do I
Mas, como o trai do não súmente assignalou as
de Maio, nesta parte, .como facultativas, mas até fronteiras, senão também estabeleceu um compropor esse facto mostrou reconhecer que a victoria misso de apoio reciproco entre os alliados, o que
também dá direitos.
fez o ministro brasileiro? Não sendo o referido
Sr. presidente, aqui se disse que allegar a victoria acto praticado de commun accordo, não sendo
para solução desta questão, era proclamar a con- conseqüência dos ajustes definitivos, quo estavam
quista; mas, senhores, uma cousa ó a conquista, ou- adiados, declinou a responsatilidade que estabelece
tra é o reconhecimento de direitos preexistentes. o art. 17, declarou quo semelhante acto não imporYencedores, podemos e devemos esperar que os di- tava para o Brasil a responsabilidade que se funda
reitos que nos eram contestadossejam-reconhecidos; nesse art. 17 do tratado da tríplice alliança,. Parenós aceitámos o compromisso, e o aceitaremos toda ce-me que era o mais que podíamos fazer. Descovez que os nossos visinhos queiram estipular com- nhecer o direito do governo argentino á posse do
nosco, de respeitar a independência, soberania e território do Chaco, era desconhecer a forca das
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estipulaçôos do tratado, era igualmente um meio de
entrar cm conílicto com o nosso alliado a respeito de
território, que aliás o tratado dc alliança declarou
ser argentino. Isto não podia o goVerno imperial
fazer; o que podia fazer o fez foi declinar toda e
qualquer responsabilidade para o Brasil, que por
acaso.se quizesse derivar desse acto.
Mas, disseram ainda os nobres senadores, disse-o
ha pouco o nobre senador por Goyaz em seu aparte:
se entendeis assim o tratado, efimo aceitasles o
art. 2 doaccordo de20de Junbodeste anno? O art. 2o
a que se referem os nobnes senadores, é o que
estabeleceu a adhesão do governo provisorio ás
condições do tratado do 1° do Maio,como preliminares de° paz. Vejamos quaes são os termos deste artigo:
« O governo provisorio da Republica do Paraguay
ratifica uma vez mais as declarações anteriores que
fez ao aceitar o protocollo de 2 de Junho dõ anno
proximo passado, o por conseguinte aceita em sua
substancia [en su fondo) o tratado da triplico alliança, celeljrado em Buenos-Ayres no 1" de Maio de
18(35, reservando-se para os ajustes definitivos com
o governo permanente, ás modificações deste mesmo
tratado, que possa propor o governo puraguayo ho
interesse da Republica.»
O governo provisorio aceitou era sue. substancia,
ou, segundo- a phrase hospauhola, en su fondo, o
tratado do l de Maio; mas como não era uma aceitação definitiva, ou, mais exactamente, como apenas
se" tratava do uma aceitação cm geral, e não dos
ajustes definitivos, o govotno provisorio quiz reservar-se o direito de poder propor qualquer modificacãc quanto á linha do limites; receiou
que p.r esta
aceitação genérica do tratado do Io de Maio so julgasse já definitivamente resolvida a questão de limites, o então disse com muita razão : « não entramos agora no exame da questão de limites, e, pois,
devemos tor o direito do propor o que julgarmos razoável, o- que esperamos seja aceito pelo governo
argentino, quando se tratar dos ajustes deítnitivos'. »
Não so exigia que por este artigo se fechasse a pmta
a toda e qualquer proposição do governo ^aguayo;
e então o artigo resalvou o direito do propor elle
aos alliados o que julgasse conveniente aos interesses da Republica. Não cederam, porem, por este
artigo os alliados o dirèito de exigir, quando pelos
meios persuasivos. o quo não é de esperar, não possam obter, aqnillo que julgarem razoavel e de seu
direito..
O protocollo explicou pcrfoilaraenle qual foi o
pensamento do art. 2o, declarando que não se vedava o direito dc propôr o discutir, quando chegasse .a
opportunidado dos ajustes definitivos, as proposições
quo o governo paraguayo julgasse conveniente olferecer á consideração dos alliados. O plenipotcnciario argentina, doaccordo com seu governo, foi mais
longe do que ou ; disseque o governo não pretendia
resolver esta questão pelo direito dovoiicoJor.mas sim
á vista dos lilulos. O plonipotenciario brasileiro não
usou dos mesmos termos: posto que não houvesse
questão sobro a fronteira do Brasil, disse que os
alliados não queriam conquistar territórios, somente
exigiriam o que fosse Üc sou perfeito direito : salvei
por conseqüência, por nossa parte, a intelligencia
quo deve ter o tratado, porque não posso admittir
que, so os meios persuasivos fossem insuíDcientes
para chegarmos ao desenlace completo deste conílicto com o Paraguay, a victoria não nos desse o
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direito de exigir o reconhecimento do que é nosso e
garantias indispensáveis a uma paz segura.
O Su. Zíacarias:—-Então entendeu diversamente
do ministro argentino.
O Sr. ministro de estiiangeiuos.—O governo argentino, como o seu general, já tinha feito a declaração que mencionei, quando occuparam a villa
occidental, quando estabeleceram a sua posse no
Chaco; entàó disseram que, como a posse não importava na solução da questão de limites, que a seu
tempo seria discutida á vista dos títulos, tomavam
posse pelo direito da victoria, que, como o território
era argentino, e linha sido usurpado, a victoria lhe
dava o direito de entrar na possa delle, salva a negociação adiada, a dos ajustes definitivos, em que a
questão de dominio seria resolvida era favor de quem
melhores titidos exhibisse.
Isto tinha sido declarado pelo governo argentino,
e o seu plenipotenoiario foi e não podia deixar de
ser coherente.
O governo argentino não queria resolvei- a questão polo direito do vencedor;,estava disposto adisculil-a depois da victoria como antes delia: o plonipotenciario argentino não podia ter outra linguagem.
Mas o pienipotenciario brasileiro não se exprimiu
pelos mesmos termos, comquanto os limites do
Brasil não estivessem em questão, houvessem sido
aceitos sem objeccão.
O Su. Zacarias:—Estava preso pelo artigo.
O Sr. ministro de estrangçiros: — O aitigo não
tom esse alcance....
Ü Su. Zacarias dá outro aparte.
O Sn. .ministro de 1 estrangçiros :—E'a mesma
questão qu: o íamos vçoRlanio; mas como o nobre
senador desattende á explicação quo dá o protocollo,
vamos á leitura do artigo:."...< aceita em sua substancia as condições do tratado do 1° de Maio, reservando-se pala os ajustes definitivos as modificações que possa propor o governo paraguayo no
interesso da Republica,»
O Sr. Zacarias :—Eis ahi.
O Sr, MINISTRO DE ESTRANGEIROS :—'MaS, Si'. prOsidente, o direito de propor ó o direito de recusar.
O Sr. Silveira da Motta:—Vejaa differença que
ha deste p ra o artigo substituído.
O Sr. Zacarias : — V. Ex. vae para o extremo.
O Sr. ministro de estrangeiros: —Não negavamos ao governo paraguayo o direito de propôr o que
julgasse conveniente; não pretendíamos, arrastando
a espada do vencedor, dizer; « Ha do ser isto, não
admiuimos discussão. » Explicámos, pois, o pensamento do artigo primitivo, declaiando que o governo
paraguayo não ficava inhibido de propor o que julgar
conveniente quando so tratar dos ajustes definitivos .
O Sr. Silveira da Motta : — Para isto não era
preciso o artigo.
O Sr. ministro de estrangeiros
Não se Ijie
podia recusar o direito de allegar e discutir; pôde
ate recorrer para a generosidade dos alliados.
O Sr. Zacarias ;—Para a justiça.
O Sr. ministro de estrangeiros O artigo .não
dá mais cireito do que o de propôr modificações,
20
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declara que não ficou resolvida definitivamente, no
accordo preliminar de paz, a questão de limites;
que na negociação dos ajustes definitivos o governo
paraguayo poderá allegar a esse respeito o que julgar de seu direito ou de conveniência reciproca.
Não era possível, Sr. presidente, que os alliados
cerrassem os ouvidos ás proposições do governo provisório, quando, segundo o espirito do tratado, nenhum dos alliados quer conquistar territórios.
O governo argentino declarou seu aquelle território, que julgava pertencer lhe, e o governo do
Brasil fez o mesmo por sua parte; se, porém, o governo paraguayo poder demonstrar que qualquer dos
altiados, na exhibição de seu direito, errou, exigiu
de mais, porque não hão-de elles cttender a essas
reclamações? Os alliados não quizeram, pelo accordo
preliminar, dar por decididas as questões de limites; mas o governo provisorio manifestou esso escrúpulo excessivo, suppondo que por aquella adhesào
ás condições de paz era geral podia se dar como resolvida a"questão de limites, negar-se-lhe, no dia dos
ajustes definitivos, toda e qualquer observação
a esse
respeito. Dahi a declaração final do art. 2o e a explicação dada no protocollo, a pedido do governo
paraguayo.
O Sr. Zacarias dá um aparte.
O Sr. ministro de estrangeiros , — Não digo e
V. Ex. que pelo, art. 2o so firmou a intelligencia da
que a questão de limites não pode ser resolvida pelo
direito da victoria, so por acaso, o quo (repito) não
se d -ve esperar, os meios persuasivos não dessem
um resultado aceitável para ambas as partes.
Sr. presideuto, disse-se aquie pela imprensa (noto
isto unicamente para esclarecer o espirito publico
do nosso paiz, porque não gosto de trazer para a
tribuna do senado artigos de jornaes; aqui devo discutir com os nobres senadores que me fazem esta
honra), mas disse-se pela imprensa e creio que também aqui, que o negociador brasileiro, por este
art. 2°, linha passado pelas forcas caudinas do governo provisorio. Ora, Sr. presidente, é realmente
curioso tudo quanto se tem dito a respeito das'negociações do governo imperial com os seus alliados e
com o governo provisorio. A principio accusava-sp o
ministro brasileiro de estar alli exercendo uma lutella, uma influencia indébita; diziá-se aqui, dizia-o
também a imprensa do Rio da Prata que não nos é
f voravel, a qual se incoramodava coma presença do
ministro brasileiro no Par .guay, quando ninguém
impedia que os alliados tivessem alli quantos ministros quizessem para vigiar o ministro brasileiro....
O Sr. Zacarias Não falle de gazetas.
O Sn. ministro da marinha dá nm aparte.
O Sr. ministros de estrangei^s :— Mas o meu
nobre collega recorda que aqui também se dizia que
o ministro brasileiro estava exercendo no Paraguay
uma influencia indébita. Entretanto asseverou-se
ultimamente que o ministro brasileiro tinha passado
pelas forcas caudinas do governo provisorio, que
aliás fôra sempre apresentado como estando debaixo
da influencia delle ministro brasileiro! Mas a verdade é esta: o governo provisorio não teve questão
cora o ministro brasileiro; não pôz duvida a respeito dos limites da Republica cora o Brasi!; a
questão suscitada e que ficou adiada para os ajustes
definitivos, foi a do Chaco. Por coasequencja, como

podia eu passar pelas forcas caudinas do governo
provisorio a quem os nobres senadores negam capacidade moral e jurídica?
O Sn. Zacarias : — Ello mesmo nega.
O Sr. ministro de estrangeiros Elle não quiz
assignar as condições definitivas de paz, porque algumas não podem ser agradaveis a qcem tem de
aceital-as. Desde que os proprios alliados o isentavam desse ônus, era natural que o governo provisorio se encostasse a esta opinião.
Já está explicado o porque não trouxe o tratado
definitivo; creio que tenho tambemrespondido á pergunta do nobre senador quanto á época em que esses
ajustes podem ser celebrados; hão de sel-o depois da
organisação do governo permanente do Paraguay ;
se essa organisação demorar-se, os alliados toem de
deliberar o qne mais lhes convenha ; terão de tratar
'com o governo provisorio.
Os inconvenientes, Sr. presidente, desta discussão quando ella sae do certos limites, estão produzindo o seu effeito no Rio da Prata, porque, permitiam os nobres senadores que o repita, lá também se
provocou
a discussão, independentomenle da que
hoinro entre nós....
O Sr. Silveira da Motta : — A discussão lá é
muito livre; porque não lia de ser aqui?
O Sr. ministro de estrangeiros: — A discussãor lá é pela imprensa; o congresso está calado; o
gOA erno não diz nada ; a discussão é pela imprensa
livre, que não tem caracter ofiicial. Mas lá se disse
que o protocollo de 20 de Junho deste anno tinha
desvirtuado as estipulações do tratado da triplico alliança. O protocollo de"20 de Junho deste anno, ou
o tratado preliminar de paz, não desvirtuou as estipulações do tratado; está concebido conforme o espirito deste pacto solemne.
O Brasil sempre sustentou que as estipulações
daquelle .tratado eram obrigatórias, que aque°llas
condições de paz eram compromiásos.entro os alliados, que elles tinham direito de exigir da Republica
do Paraguay, se a decisão das armas lhes fosse
favorável. O que houve da parte do governo argentino é o que ello podia fazer sem ofíbnsa do nosso
direito; declarou que, por s.a parte, queria, a
respeito de limites; discutir depois da victoria,
como discutiria antes da guerra ; qiie não usaria dó
direito do vencedor, mas quo devia occupar o Chaco,
proque esse território era seu e lhe fôra usurpado.
O governo argentino procedeu assim polo qus lhe
dizia respeito, sob sua responsabilidade; não firmou
nem podia firmar intelligencia
contraria á que nós
damos ao tratado do Io rio Maio; nem nós poderiaraos aceitar por nossa parte semelhanlo inlolligencia. Fez uma promessa generosa á Republica do
Paraguay ou uma concessão, se o quizerom, mas
concessão que não nos obriga
a desistir do direito que nos dá o tratado do Io de Maio de 1865,
ou antes do direito que legitimamente devemos derivar da victoria, posto que não pretendamos conquistar, posto que não haja nece, sidadede violência
da nossa parte, porque felizmente os nossos direitos
não são desconhecidos pelo governo provisorio.
Não ha duvida a respeito da navegação, e quanto
a limites também nenhuma objecção se'oíTcreccu no
tocante á fronteira do Brasil.
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O nobre senador perguntou-me quando se retira o
resto do nossas forças do Paraguay. O nobre senador
sabe que a maior parte do nosso exercito já foi d'alli
retirada. Nao teremos no território paraguayo (na Asáirapção e era Huraaitá; únicos pontos occupadcS por
nossas forças) senão B a 4,000 homens. Temos ainda
depósitos avultados noterritodopanguayo; estes depósitos não podem ser removi dos facilmente, e menos
agora que abaixa do rio ó extraordinária. Emqiunto
não forem removidos os nossos depósitos, não podemos d^lli retirar todas as nossas forças; se ellas são <
necessárias para guarda dos depósitos, é preciso que
sejam em numero sufficiente para que os façam respeitar. Accresce a esta razão de impossibilidade material outra, eé que os ajustes definitivos de paz não
estão ainda celebrados; a paz definitiva ainda não
está proclamada; e em face destas circumstancias
o governo tem julgado conveniente conservar alli
alguma força. O governo argentino retirou quasi
todas as suas forças, é cxacto; mas retirou-as por
conveniência própria, não om virtude de estipulacoes comnosco. Todavia, tem alli ainda alguma
torça, tom um general, o vários ofüciaes do estado
maior. Sem duvida conserva esta força, porque também ha força brasileira, porque não está firmada a
paz com o Paraguay, e porque lambem, tanto quanto
estiver da nossa parte, devemos concorrer para queas cousas se não anarchisem alli de modo que o
tratado de paz fique adiado indefinidamente, visto
quo não podemos tratar com a anaiçnia; é preciso
que haja governo com quem tratemos.
Perguntou-me o nobre senador como entendo a
garantia collectiva estipulada no tratado do Io do
Maio a respeito da independência, soberania e integridade do Paraguay. A garantia collectiva foi estipulada somente pelo praso de cinco annos, e tem de
ser regulada entre os alliados depois que se firmar a
paz; antes disso nfio tomos porque tratar da garantia
collec-liva a respeito de independência, integri Jade e
soberania do Paraguay.
O Sn. Zacariasr—Será moral só?
O Sn. ministro de estrangeiros
Isto depende
do accordo com os alliados; e, pois, não posso ainda
manifestar ao nobre senador a opinião do governo
imperial; tudo quanto posso dizer sobre isto o nobre senador sabe melhor do que eu. Os governos
alliados, quo garantiram a independência daquelle
Estado por cinco annos, é que hão de definir quaes
os meios ou os sacrifícios a que se querem sujeitar
para tornar etfecliva essa garantia, que poderá ser
mais ou menos directa, segundo asoccurrencias que
se derem, dada a contingência de um ataque contra
a soberania o a independência do Paraguay, o que
não o provevel.
Sr, presidente, p nobre senador pela Bahia, expresidente do conselho,que aqui nos havia de Tarado
uma voz que era inimigo do discursos feitos com o
copo do champagno cm punho, leve todavia a paciência (o quo mo admirou) do ir lera descripção deurq
jantar (pio dei no Paraguay por occasião da rainha
despedida....
O Sr. Zacarias : — Disto sou muito curioso.
O Sr. ministro de estrangeiros: — ....para recordar-mo o que um periódico extratou dos brindes
que alli se fizeram. Dechro ao nobre senador que
não revi o quo se publicou por minha conta, que o
jantar não foi político, que os brindes appareceram
por efieito,.;.'
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O Sr. Silveira da Motta;—Do champagne [Riso).
O Sr. ministro de estrangeiros: — ... das inspirações do momento,
O Sr. Zacarias;— Não foram suas aquellas palavras de justiça humanitária?
O Sr. ministro de estrangeiros : — O pensamento geral aceito; vou explicar essa justiça iiumanitaria; não sei o que significam estas palavras no
pensamento do nobre senador; definirei o meu. O
nobre senador apresentou-me aqui como cosmopolita; declaro que não o sou; a minha idéa é a de um
verdadeiro christão, e creio que de ura liberal ge^
nuino; talvez que desta discussão resulte o passar eu
por mais liberal que o nobre senador.
O Sr. Zacarias:«-Quem sabe?
,
O Sr. ministro de estrangeiros:— Ao menos tirarei este proveito do nosso debate.
Sr. presidente, o que disse nessa reunião, sem
saber que tivesse de responder perante o senado
pelas palavras que então proferi, foi que, assim
como o amor da família não exclue o amor da palria,
assim também o amor da patria não exclue o amor
dos outros paizes; que o christianismo ea civilisação
moderna que nelle se funda vão estabelecendo uma
fraternidade de sentimentos e de interesses entre
os povos, que tende a acabar com o antagonismo de
raças, com o egoísmo de políticas retrogradas, ou
de'ambições illegitimas, que, sob o ponto de vista da
religião °e dd philosophia, todos os povos caminham
para o mesmo destino, o se pode dizer que constituem unia só família, isto é, a grande família que se
chama humanidade. Estas expressõesnão são minhas,
eu as tenho lido em mais de um escriptor insuspeito,
e islo de certo não é ser cosmopolita. Crê o nobre
senador que as idéas que acabo de enunciar também
são heterodoxas?
O Sr. Zicarias;—Não são de ura diplomata.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Pois, senhores, f liando em uma reunião de estrangeiros, o
de cidadãos dos Estados visinhos, essas idéas não
eram apropriadas? São acaso idéas falsas? São
idéas perigosas? O diplomata argentino deu a explicação que julgava conveniente; mas eu, que não
me tinha apresentado como cosmopolita, não tinha
necessidade de explicar o que havia dito por occasião de ura brinde.
A verdade o quo não sou cosmopolita, nem também partecipo do exclusivismo nacional que vô com
aversão o estrangeiro.
Sr. presidente, eu linha alguma razão como ministro brasileiro para ser um pouco explicito nessas
idéas, mesmo para passar por ultra-liberal nas relações exteriores, porque li o que se disso nesta
casa a respeito da política tradiccional, manifestando-se o receio de que ainda reappareça.
O Sr. Silveira da Motta : — E que ainda ha.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Desde qué
estudo os negocies exteriores do nosso paiz, não conheci, nunca descobri essa política tradiccional.. O Sr. Silveira da Motta :— Conheço-a eu.
:
O Sr. ministro de estrangeiros:—Desejo que
í ufa expliquem; quero ver os-factosque a denunciara,
i1 Desde que comecei Como secretario de legsção não
achei nunca essa politica tradiccional. O que aprendi
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de meus chefes, o que aprendi nos despachos do solvera adiar essa medida para ser (ornada pelo
governo imperial, foi respeito aos Estados visinhos, congresso, animado por aquelle incidente e pelas
espirito o mais conciliador, desejo o mais sincero de palavras generosas de Sua Alteza, deliberou desde
harmonisar os nossos interesses com os daquelles logo decretar a abolição completa da escravidão.
Eu não tive parte nesse acto; quando mo foi coraEstados. Aversão da parte dos estadistas do Brasil
para com os Estados visinhos, desejo de vel-os atra- municado, manifestei a satisfação que me causava o
sadoè, em anarchia, nunca houve nem pode haver. saber que o governo provisório, juiz competente, tiPortanto, essa poütica tradiccional não é do Brasil nha julgado opporluna a occasião para completar
.independente, não é do nosso tempo, não pode reap- uma reforma social, que era o desejo ardente de
parecer; mas, como outra cousa se disse no senado, todos os povos a quem seus maiores legaram à instie parecou-me que aos estadistas do partido conserva- tuição de escravos.
Uo acto de Sua Alteza. pois, não resulta comdor, de que sou soldado, sé quiz talvez applicar essa
allusâo, entendi que, como diplomata brasieiro, de- promisso para o governo imperial. As circumstanvera manifestar idéas inteiramente contrarias, e que cias do Paraguay eram mesmo muito differentes; o
governo provisorio deliberou por si e não por exisão as de que estou convencido.
gência
nossa ; elle julgou que era opporluno fazer
O Sr. Zacarias:—Foi além do*que devia.
o que podia fazer, e fel o.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Espero aindc
Qual é a questão no Brasil? Apresenta-se nas
encontrar o nobre- senador em alguma dessas re- mesmas condições? Ha no Brasil quem deseje peruniões, e quero ver .té onde o levarão a sua imagina- petuar a escravidão? Não reconhecemos todos que
ção e a sua eloqüência, que são sem duvida mais foi um ma! inoculado em nosso corpo social, e què
fortes do que as minhas.
não podemos remedial-o radicalmente e do chofre
como alguns pretendem ? Todos desejamos, ver reaO Sr. Zacarias:—Neste caso levo escripto.
lisada esta reforma; n questão é só de meios e de
O Sr. Silveira da Moita:—Como fazem os diplo- opportunidade.
matas inglezes, e mandam no primeiro 'paquete ao
O gabinete actual não sa exime dessa responsaseu governo.
bilidade. O que o gabinete actual tem dito é que^
O Sr. hin,istro de estrangeiros;—Sr. presidente a respeito das medidas indirectas podo desde já
desses brindes tirou argumento o nobre sen dor manifestar sua opinião, mas quo acerca de qualquer
para concluir quo eu estava em contra dicção hoje medida capital ou directa, não pode desde já declacomo ministro, relativamente ao que disse 'e prati- rar seu parecei e nem ha necessidade de, fazel-o
quei como diplomata no Paraguay. Lá, observou o agora quando não poderíamos neste resto de sessão
nobre senador, fostes ultra liberal e no Brasil sois discutir uma matéria tão importante.
esclavocrata, no Brasil bebestes á saúde do elemento
O Sr. Zacarias:—Este atgumento não sorve.
servil! Ora, pergunto ao nobre senador, qual foi esse Porque não trataram disto mais cedo ?
banquete a queassisti no Brasil, e onde bebi á saúde
O Sr. ministro de estrangeiros No intervallo
do elemento servil?
Sri presidente, esta questão do elemento servil ó da sessão o governo se habilitará para apresentar as
muito seria e não admitte que se façam tão ligeira-! cam.ras a solução que julgar conveniente..,
mente imputações de semelhante ordem. Nunca, e
O Sr. Zacarias : — Já V. Ex. adianta alguma
menos hoje, me declarei amigo da conservação do cousa...
elemento servil, e logo direi ao nobre senador°o que
O _Sr. ministro de estrangeiros: —... porque
penso, qüal é a posição do gabinete a respeito desta
questão, repetindo o que disse o nobre ministro dq entende que, no estado em que se acha a questão,
ella deve ser resolvida; o gabinete quer, porém, proImpério quando interpellado por S. Ex.
ceder com todo tento, quer consultar bem a opinião
,0 Sn. Silveira da Motta:—Pouco adiantou. V. Ex. publica e retlectir mais sobre a melhor solução desse
pode dizer alguma cousa mais.
problema tão grave c vital. No inlervallo que lemos
O Sr. ministro de estrangeiros:—O procedi- para o estudo da matéria, procuraremos conhecer
mento de Sua AltezaoSr. conde d'Eu não foiaconse- qual ó a opipião daquelles sobre quem essa medida
Ihado por mim, nem pode ter a significação que lhe mais influencia pode exercer.
dá o nobre senador. Sua Alteza, apresenlando-se-lbe
O Sr. Zacarias:—A estatística não se faz em
alguns indivíduos, que se diziam escravos, para que
ello intercedesse pela sua liberdade, sorprendou-se, sçis mezes. .
porque estava persuadido, como eu. que já não exisO Sr. Silveira da Motta:—Ah! querem tornar
tia escravidão no Paraguay, visto quej) ex-dictador
Lopcz não cessava de appellidar-nos «Império es- isso dependente da estatística ? Estamos bem serclavocrata »; e dirigiu se ao governo provisorio vidos!. .
communitando o pedido que lhe era feito, c maniO Sr. ministro de estrangeiros:—O nobre sefestando mesmo sorpreza de que ainda existisse es- nador quer que discutamos esta matéria já, no
cravidão na Republica; por modo muito delicado, resto da sessão ? Não é possível; para o aiino dará
Aconselhou 1 que a supplica daquelles indivíduos e 0 governo sua opinião a esse .respeito.
dos que se achassem nas mesmas circuraslancias
O Sr. Zacarias-—Eis aqui uma preciosa declarafosse attendida, porque, ainda mesmo existindo es- ção que até hoje não foi feita.
cravidão legal no Paraguay, o numero não podia
O Sr. ministro de estrangeiros:—Entendeqios
deixar de ser muito limitado.
O governo do Pqraguay, que já tinha pensado que a questão deve ser resolvida. ..
em decretar a abolição da escravidão, completando
O Sr. Zacarias :—Foi a pergunta mais feliz que
um acto que datava" de 1842 ou 1844, mas que re- fiz a V. Ex.

SESSÃO E5i 6 DE SITEMBRO DE 1870
O Su. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: — ... que llão
pôde ser adiada indefinidamonto; o governo apresentará a sua opinião opportunamente.
O Sr. Zacarias;—Em Maio?
O Sr. ministro iíf, estrangeiros:—Em Maio ou
na próxima sessão dará sua opinião, se Deus lhe der
vida e saúde.
O Sr. Silveira da Motta : — Vida... também é
bom acrescentar isso.
O Sn. ministhode estrangeiros:—Salvando o caso
de acontecimentos imprevistos...
O Sr. Zacarias : — Está visto.
O Sn. ministro de estrangeiros:—. . .que possam
trazer tues perturbações econômicas que tornem imprudente uma iniciativa dessa naturezaO Sr. Silveira da Motta: — São tantas as condições. ..
O Sr. Zacarias :—Está muito bem dada a resposta ; em Maio fallareraos... no mez do cuco!...
O Sr. ministro de estrangeiros;—Sr. presidente, tenho concluído a resposta que devia aos nobres senadoces. Se alguma pergunta íicou por ser
satisfeita, em outra occasiáo cumprirei o dever que
ainda me falte. Terminarei, Sr. presidente, dirigindo uma humilde observação aos illustres adversários do gabinete,
O nobre senador pelas Alagoas ha dias pediu a
todos os liheraes que se unissem, que se levantassem
como uin só homem para pôr era sitio o governo,
aliai de que este ou cedesse ou morresse asphyxiado
por falta da aura popular, que os nobres senadores
entendem que ó exclusiva do seu partido. Eu não
pedirei imagens á rhetoriçe das paixões partidárias
para responder ao nobre senador, direi apenas aos
nossos adversários: sôde mais moderados e justos, e
reconhecereis que a política do gabinete, e pelo menos suas intenções, não merecem as graves censuras
que os nobres senadores nao cessam de dirigir-lhe.
(Apoiados. Muüo bem. Muiío bem.)
iNão havendo numero para votar ticou encerrada
a discussão do art. 4o. o
Nesta occasião o Sr. I secretario leu o ollicio do
ministério do Império datado de hontem, communicando que Sua Magestade o Imperador se digna de
receber no dia 7 do corrente, á 1 hora da tarde, no
paço da cidade, a deputação do senado que tem de
o cumprimentar pelo anniversario da independência do Império.—Inteirado.
ORÇAMENTO DA MARINHA.
Entrou em discussão o art. 5o relativo ao ministério da marinha.
Não havendo numero para votar ficou encerrada
a discussão.
ORÇAMENTO DA GUERRA.
Seguiu-se a discussão do art. 6o relativo ao orçamento da guerra.
O Sr. Silveira daIWotta Sr.presidente,o senado está observando o resultado dessa sorpreza porque passamos; nós estávamos convencidos
do que a discussão do arti^i relativo ao orçamento
dos negocios estrangeiros occuparia toda a sessão, e
por isso ó desculpavel que nós nos apresentemos na
tribuna sem a necessária preparação para discutir o
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orçamento do ministério dos negocios da guerra. O
orçamento dos negocios da marinha já lá vae a galope, sem discussão, e ainda o governo ha de dizer
que nós estamos protelando esta discussão.
Entretanto, ninguém poderá dizer que havia espirito de proteb.ção no debato que, encetado pelo nobre senador pela Bahia, sobre o orçamento do ministério dos negocios estrangeiros, ia correndo com
alguma vantagem para o paiz com as explicações a
respeito dos successos importantes da nossa diplomacia no Rio da Prata.
A ninguém, ao mais exigente minislerialista, ao
mais exigente ministro poderia parecer demasiada a
discussão dos negocios estrangeiros por dous dias.
Mas eu não sei como o nobre senador por Matto
Grosso, ministro dos negocios qstrangeiros, nos preparou esta decepção. S. Ex. devia estar certo de
que nós, os poucos que discutimos os orçamentos,
não podíamos discutir hoje os orçamentos dos ministérios dos negocios da guerra, marinha e agricultura seguidamente, sem termos alguma preparação,
nem mesmo o nobro senador,
com os seus gandes
talentos, poderia quere- para si a tarefa do tratar
hoje dos negocios Ja guerra, marinha c agricultura.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Não estava
na minha intenção; fallei duas e meia horas.
O Sr. Silveira da Motta: - Entretanto, Sr. presidente, todos nós descançamos na idéa de que não
tínhamos hoje que discutir senão o orçamento dos
negocios estrangeiros; portanto, as más conseqüências da precipitação desta discussão dos negocios
da guerra pertencem todas a quem provocou esta
decepção.
.lã deixei, Sr. presidente, correr o orçamento do
ministério dos negocios da marinha; deixaria passar
lambem o orçamento do ministério dos negocios da
guerra, o todos os outros, mesmo fiara tornar esta
scena mais escandalosa. Mas, senhores, a discussão
do orçamento do ministério dos negocios da guerra
impõe-me devores de que eu não posso prescindir,
devendo aproveitar esta discussão para dar algumas
respostas que só neste assurapto, sem ferir os preceitos da ordem do nosso regimento, posso dar a algumas proposições que me foram dirigidas na discussão do orçamento passado, que terminou no principio da sessão. E' por esse motivo que eu não cedi
ao impulso de deixar passar todos os orçamentos; o
que eu mais desejava era que passassem todos sem
a mais pequena discussão; desejava mesmo que este
facto assignalasse a çausa deste effeito.
Como tenho, pois, ainda "uma vez de fallar no
orçamento do ministério dos negocios da guerra,
quereria fazer algumas perguntas sobre o mesmo
orçamento ao nobie ministro desta repar,lição. Eu
creio que é um preceito do nosso regimento." Entretanto vamos discutir o orçamento da guerra sem
que o ministro da guerra e°steja presente; porque se
acha na camara dos Srs. deputados...
O Sr. Zacarias ;—Neín elle contava com esta discussão.
,
O Sr. Silveira da Motta ;—Não o crimino por sua
ausência ; elle não contava, nem devia contarcom n
discussão do orçamento do seu ministério, porque
linha diante de si os de estrangeiros e da marinha;
ninguém podia suppôr que o paiz não quizesse ter
algumas noticias do Paraguay, depois da chegada
dc honrado ministro, visto que o systema do gover■ H
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O Se. Zacarias:—Na 3'discussão podia responno é o segredo, ó a reserva, cuja doutrina alarnbicou o nobre ministro de estrangeiros no seu discur- der ao Sr. ministro de estrangeiros.
so, querendo como que fechar-nos a porta a todas as
O Sr. Silveira da Motta: —O Sr. presidente
declarações, impondo um freio á nossa curiosidade, comigo não tem a benevolência que tem com V. Ex.;
ameaçando-nos logo com as negoci ções pendentes, ha esta grande diíferença...
com o perigo das revelações diplomáticas. O nobre
O Sr. presidente :—Acho que V. Ex. não tem
ministro da guerra, pois, não podia contar com a
discussão do seu orçamento; até para elle foi uma razão.
dispensa que lhe deu o nobre ministro de estrangeiO Sr. Silveira da Motta:—...porque, ainda
ros, foi um logro que lhe pregou...
quando na discussão do orçamento da justiça refiroÓ Sr. ministro de -estrangeiros:—Y. Ex. é me á organisação judiciaria, o nobre presidente me
dá um lembrete, diz-mo que não estou muito na
injusto para comigo.
,
ordem; entretanto V. Ex, discutindo aqui o projecto
O Sr. Silveira da Motta: — Foi uma dispensa para abastecimento d'agua a esta cidade, pôde meter
que fez não só a nós, que não precisávamos delia, até as docas da Bahia. Por isso V. Ex. está muito
mas ao seu collega; devia lembrar-se que, se acaso esperançado no recurso da 3a discussão; mas creio
escorregassem todos os orçamentos agora, o Sr. mi- que estão perdidos esses recursos.
nistro da guerra ficava privado de vir discutir o
O Sr. Zacarias: —Não estão.
orçamento de sua repartição
O Sr. Silveira da Motta:—Hei de fazer a diliO Sr. Zacarias : — Era uma privação que elle
gencia, hei ade dar uma investida a ver se posso resestimava.
ponder na 3 discussão; confesso, porém, que estou
O Sr. Silveira, üa Motta ; - -Mas ha uma ques- com muito medo do Sr. presidente.
tão regimental que desejo propôr á consideração do
Mas, Sr. presidente, eu quero fundamentar o meu
senado, e por isso hei de offerecer um requerimento, requerimento de adiamento. Vou a uma das paginas
pedindo o adiamento do orçamento da guerra...
do orçamento, e vejo fabrica de armas da Conceição,
üma voz: — Não ha casa para se votar.
e queria sobro esta fabrica fazer algumas perguntas
O Sr. Silveira da Motta: —Embora não haja* ao nobre ministro da guerra. S. Ex. nos diz que
f d)rica foram concertadas em o anno passado
hei de offerecer o rcqueriraenio, estou no meu direito; nesta
16,000 armas, regulando o concerto de cada uma,
O qíie estou fundamentando é uni requerimento de termo
médio, 1$. Queria a esto respeito fazer uma
adiamento; não posso discutir o orçamento da guerra pergunta
ao nobre ministro da guerra, a qual não
sem fazer perguntas ao Sr. ministro da guerra, ás sei se o nobre
ministro de estrangeiros poderá resquaes eu creio que o nobre senador por Matto Grosso,
que chegou tão recentemente e entrou de novo no ponder.
ministério, não estará habilitad.) para responder,
O Sr. ministro de estrangeiros-— Transmittirei
porquanto referem-se ao expediente dos negocios da a pergunta.
guerra
O Sr. Silveira da Motta ; — Creio que não me
O Sr. Zacarias: — Elle chega cançado; será des- pode satisfazer.
humanidade fazer-lhe pergantas.
O Sr. ministro de estrangeiros;— Não, senhor.
O Sr. Silveira da Motta : —... e muito mais
quando tenho de fazer perguntas ao nobre ministro
O Sr. SIlveira da Motta ;—A fabrica também
da guerra, que não dizem respeito á guerra em que preparou algumas armas brancas, como 2,500 lano nobre ministro de estrangeiros foi também general ças para o exercito. Desejava sabor do nobre minisno Pararuay. Faço tenção de fazer perguntas ao tro da guerra, se ac iso este armamento de 16,000
nobre ministro a respeito de assumptos da guerra; armas do fogo e 2,500 lanças estai iam no mesmo
mas guerra aqui, não do Paraguay quejáacabou. e o caso das 300,000 Chassepots promptas para servirem
nobre sercdor já está sem as divisas de general. Eu contra os prussianos, o que agora, quando se procuquero fazer perguntas a respeito da admistração da rou por ellas, não se acharam. E' uma desconfiança
guerra, e S. Ex. que esteve longe, não pôde respon- em que estou, e agora cora a guerra da Prússia cora
der a respeito dos nossos arsqnaes, dos nossos ar- a frança tornei-me mais zeloso arespoito dos nossos
mamentos, da despeZa com o material e pessoal. arsoaaes, dos nossos deposites de artigos bellicos,
Sobre estes assumptos creio que o nobre ministro porque estamos vendo mais essa triste o lamentável
de estrangeiros não se offerecerá pasa responder. O experiência do governo pessoal da França, desafinobre ministro da fazenda que, em falta dos outros, ando uma potcncia militar como a Prússia para uma
poderia dizer alguma cousa quanto a despeza, já se guerra, contando com 300,000 Chassepots era deporetirou dd cautelam ; parece que não quer tomar esta sito, cora 800,000 soldados, o apenas apresenta na
tarefa ; o único ministro que se deixou ficar comnos- fronteira 250,000, e não tom armas nos seus depóo foi o nobre ministro de estrangeiros.
sitos.
Ora, nós que ainda temos força no Paraguay, e a
Ü Sr. Zacarias :—Era de mais ir-se embora, depois
teremos até a proclamação da paz, que não sabemos
da peça.
O Sr. Silveira da Motta: — Acho que não era quando será, que temos questões de limites, que" se
podem tornar tão sérias, tão impertinentes' para o
muito mais que a peça que nos pregou...
Império como essa do Paraguay; que temos quesO Sr. Zacarias:—Não; era faltar á diplomacia, á tões pendentes com a Bolívia e com outras Repuetiqueta.
blicas da America do Sul; nós que estamos com a
O Sr. Silveira da Motta: — De maneira que, nosm visinhança do Estado Oriental com perspecSr. presidente, acho impossível discutir o orça- tiva ameaçadora, e talvez daqui a dias o nobre mimento.
nistro de estrangeiros tenha do ir outra vez para o
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Estado Oriental para combinar aquelles Giros que
ha por lá. vêr se acaso Battle é que deve ficar presidente, ou se deve ser algum blanco ou alguna
conservador, pois que também ha agora ror lá
conservadores, e ó natural que o nobre senador
queira que o presidente alliseja algum conservador:
agora, digo, que ha estas questões todas pendentes
e que vejo o nosso governo com disposição de montar sua fabrica de armamento da Conceição até o
ponto de poder vender armamento para 'o Estado
Oriental, como é possível que possamos proseguir
na discussão do orçamento, sem que o nobre ministro da guerra nos diga quaes são suas disposições,
que força é que S. Ex. tem nas nossas fronteiras,
quando "o Estado Oriental está ardendo, quando
Âpparicio
Um Sr. senador: — Já morreu.
O Sr. Silveira da Motta : — Só se foi agora.
O mesmo Sr. senador : — Os jornaes deram esta
notici?.
O Sr. Silveira da Motta :—Se morreu, restam
muitos outros chefes blancos que estão ameaçando
a capital do Estado Oriental. Mas quaes são as
forças que o nosso governo tem nas nossas fronteiras por aquelle lado.? Vejo que o Sr. ministro
tem accumulado nesta capital do Império uns
poucos de batalhões de linha que tem vindo do
Paraguay, um batalhão de arlilheria, não sei
quantos do infanteria, fora a cavallaria que já
havia, de modo que parece isto uma praça d'armas;
não sei se o governo receia alguma revolução nesta
capital...
O Sr. Zacarias: —Alem desta força tem voluntários também.
O Sr. Silveira da Motta: — Os voluntários são
importunos ao Sr. ministro da guerra; S. Ex. tem
tratado do descartar-se dellos, que lhes tem dado que
fazer, mandando-osi para as suas províncias. Mas os
corpos do linha ahi estão chegando, aquarlelando-se
uns na Armação, outros no quartel do Campo o
outros no cortume; estão querendo agora curtir os
soldados (riso); parece que é para isto que o nobre
ministro aluga uma ala do cortume para quartel de
um batalhão, não sei se de arlilheria, pagando por
anno 30:000$ ! Ora, senhores, em uma cidade onde
ha quartéis tão vastos, como este que temos aqui no
campo da Acclamação, o da Praia Vermelha, o estabeloc^raento di Atmação cora muitas proporções, e
preciso ainda pagar-se 30:000$ para se ter soldados
na praia do S. Christovão ?
Já ve V. Ex. que não c possível discutir-se o orçamento da guerra. O nobre ministro de estrangeiros está ouvindo estas cousas, quq para S. Ex. são
novidades; discutir, cora um ministro que está ouvindo estas cousas, como se fossem negocies da guerra da Prússia qom a França não ó possível; o subsidio que podia prestará discussão o nobre ministro,
não serve ; S. Ex. nem shbe dos 30:000$ do aluguel,
do curtume, (/liso).
O Sr. Zacarias ;—Talvez seja caso de segredo
O Sr. Silveira da Motta;—Estou que muitas
cousas não lhe hão de contar; é preciso que S. Ex.
vá-sabendo estas cousas aos poucos, se quizer saber
de algumas cousas ha de conversar comigo, porque
seus collegas não lhe contam.

Mas eu creio que para justificar o adiamento que
vou mandar á mesa até se verificar que não ha casa
tenho dito bastante; vou, pois, remetter o requerimento; não quero tomar mais tempo ao senado.
Quando sepozerem discussão o orçamento da guerra
eu tratarei mais profundamente dás questpes deste
ministério.
O Sr. presidente ; — A discussão fica adiada pela
hora.
O Sr. Silveira da Motta : — Pois melhor; escusado é o requerimepto.
O Sr. presidente deu a ordem do dia para 9 :
í'parte {até ao meio dia,)—Votação dos arts. 4° e
õ" de orçamento cuja discussão ficou encerrada,
2' discussão do parecer da mesa n. 314 sobre o
provimento do logar de guarda.
3a dita das seguintes proposições da camara
dos Srs. deputados
Ia sobre a licença concedida ao desembargador
Luiz Antonio Barbosa de Almeida.
2.a Idem ao conselheiro Lourenço Trigo de Loureiro.
3.a Sobre isençãc de direitos para a obra do
assentamento de trilhos urbanos na cidade de Santos com a emenda approvada.
4.a Sobre a jubilação do lente' da faculdade do
.diieito. de S. Paulo conselheiro Manoel Dias de
Toledo.
2a! discussão da proposição da mesma camara sobre a licença ao desembargador Antonio Gonçalves Martins com o parecer da commissüo de fazenda.
Dita da proposição da mesma camara, revogando
o art. 3° do decreto n. 1591 de 30de Junho de 1869,
com o parecer da commissão de marinha e guerra.
Dita da proposição da mesma camara, concedendo dispensa para matricula ao estudante Henrique
do Almeida Begadas Filho, com o parecer da commissão de instrucção publica.
Dita relativa ao estudante do 3° anno pharmaceulico Frederico José Paranhos de Menezes como
parecer da commissão de instrucção publica.
Dita da proposição da mesma camara, approvando
a aposentadoria do secretario da relação de Pernambuco, cora o parecer da mesa n. ,315.
Ditada proposição da mesma camara, concedendo
vinte loterias para as obras do hospício de Pedro II, com o parecer da commissão de fazenda.
Dita da proposição da mesma camaia, autorisando
o governo para conceder á companhia Ituana os
favores concedidos á companhia ingleza da estrada
de ferro de S. Paulo, cora o parecer da commissão
de fazenda.
2* parle [ao meio-dia). —Continuação da 2a discussão do orçamento nos artigos relativos ã despeza.
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
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GO saessno
EM 9 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
Sdmmario.—Expediente:—Oíiicio do ministério do
Império reraettendo seteautographos sanccionados
—Offlcios do Io secretario da camara dos Srs. deputados remettendo duas proposições.—Parecsres
da mesa ns. 316 e 317.—Redacção.—Ordem do
diaVotação dos art. 4° e S" dó projecto de lei
do orçamento.—Discussão do parecer ca. mesa
n. 314.— Discussão de duas proposições da camara dos Srs. deputados, concedendo licença.—
Discussão de uma proposição da mesma camara
sobres jubilaçãode um lente.—Discussão de uma
proposição da mesma camara concedendo isenção
de direitos—Discussão do uma proposição da mesma
camara concedendo licença.—Discussão de uma
proposição da mesma camara revogando o art:
â" do decreto n. 1591.—Discursos dos Srs. Zacarias e ministro di marinha.—Discussão do art- 6°
do projecto de lei do orç-mento.—Discursos dos
Srs. Silveira da Motta, duque de Caxias, e ministro da guerra.
A/s 11 horas da manhã, fez-se a chamada e acharam-se presentes 32 senhores senadores, a saber :
visconde do Abaetê, Almeida e Albuquerque, Jobim,
barão de Mamanguape, Carneiro de Campos, Chichorro, Paranaguá, Sayão Lobato, Antão, Figueira
de Mello, Fernandes Braga, barão de Cotegipe, Leitão da Cunha, visconde de Camaragibc, barão do
Rio Grande, Paranhos, barão das Três Barras, barão
de S. Lourenço, Ribeiro da Luz, visconde de Sapucahy, Cunha Figueiredo, Jaguaribe, barão de Pirapama, Silveira da Motta, visconde de Itaborahy,
barão de Muritiba, Dias de Carvalho, Teixeira de
Souza, barão do Bom Retiro, visconde de S. Vicente,
duque de Caxias e Souza Franco.
Compareceram depois da chamada os Srs. Zacarias, F. Octaviano e Torres Homem.
Deixaram de comparecer com causa particinada
os Srs, Diniz, barão de Antonina, barão de Itaiina,
Paula Pessoa, barão de Maroim, Firmino, Silveira
Lobo, Dias Vieira, Fonseca, Mendes dos Santos
e Mafra.
Deixaram de comparecer sem causa participada os
Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Souza
Queiroz. Saraivâ, Nabuco, visconde de Suassuna,
Sinimbú e Pompeu.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não havendo quem sobre ella fizesse observação, foi approvada.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE
Offlcio de 6 do corrente do ministério do Império,
remettendo sete autographos sanccionados das'resoluções Ja assembléa geral que approvam pensões
concedidas a diversas pessoas mencionadas em uma
relação junta.
Ao archivo, communicando-se á outra camara.
Dita da mesma data, do 1" secretario da camara
do? Srs. deputados, conimunicando que a mesma
camara adoptara e vae dirigir á sancção imperiala s

• emendas feitas pelo senado á proposta do poder
executivo, fixando a força de terra para o anno financeiro de 1871 a 1872.—Inteirado.
Dous ditos de igual data, do mesmo secretario,
remettendo as seguintes proposições.
« A assembléa geral rosolve:
Art. 1.° Ficara elevados a quatro contos e quinhentos mil réis os vencimentos do secretario do
supremo tribunal de justiça, sendo dons terços oraenado, e um terço gratificação; e o governo autorisado para fazer, desde já, a respectiva despeza pelos
meios consignados na lei do orçamento do exercício
corrente.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
- Paço da camara dos deputados, em 6 de Setembro de 1870.—Conde de Baependy, presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella, o 1° secretario.—
O padre Francisco Pinto Pessoa, 3 secretario, servindo de 2." »—A' mesa.
« A assembléa geral lesolvo:
Art. I.0 E' approvado o decreto n. 4,580 de 24
de Agosto de 1870, que concedeu privilegio por
15 annos ao engenheiro Paulo José de Oliveira e
Joaquim Pires Carneiro Monteiro, para introducção
e uso nas provincias de Pernambuco, Parahyba,
Rio-Grande do Norte o Ceará, das muclpias de vapor e vehiculos de transporte do invenção do engenheiro R. W. Tomson.
Art. 2." O governo é autorisado para conceder
isenção de direitos sobro todo o material rodante e
fixo/inclusive o das estações e oílicinas, necessário
a essa empreza, determinando pieviàmente a quantidade e qualidade do mesmo material.
Art. 3.° São revogadas as disposições em conta rio.
Paço da camara dos deputados, em 6 de Setembro
de 1870.—Conde de Baependy, piesidonte.—JoaqUim Pires Machado Portella, Io secretario.— O
padre Francisco Pinto Pessoa, 3° secretario, servindo de 2.°. »— A' commissão de emprezas privilegiadas.
O Sr. 2o secretario leu os pareceres da mesa:
N. 316 de 9 de Setembro de 1870, expondo a matéria de uma proposição^ da camara dos Srs. deputados, approvando pensões concedidas por serviços
de guerra ao soldado do 44° corpo de voluntários da
patria Pedro José Archangelo e outros; concluindo:
1.» Que a proposição da camara dos Srs. deputados, deve entrar era discussão, e ser approvada.
N. 317 de 9 de Setembro de 1870, expondo a matéria de um requerimento do official da secretaria
do senado Cândido José de Araújo Yianna, pedindo
uma licença com os respectivos vencimentos; concluindo;
1.° Qué se conceda ao official da secretaria Cândido José de Araújo Vianna uma licença com os
respectivos vencimentos.
Ficaram sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos
Foi submettido ao apoiamento o projecto do Sr.
joDim, olTerecido na sessão de 6 do corrente, e foi a
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos.
Lêu mais a seguinte
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Rcdacção.
Emendas approvadas pelo senado á proposição da
camara dos Srs. deputados relativa aos vencimentos
do oflicial c amanuenses da secretaria'do supremo
tribunal da justiça e do tliesoureiro, porteiro e continuos do mesmo tribunal.
Supprima-se
o § 2o do art. Io.
o
O § I do mesmo artigo passa a ser paragranho
único.
Paço do senado, 9 de Setembro de 1870.—Visconde de Sapuoahy.—Fernandes Braga.
Posta a votes, foi approvada para ser roraetlida á
outra camara.
O Sr. barão do Bom Retiro, como orador da deputação que fôra cumprimentar a Sua Magestado o
Imperador no dia 7 do corrente, anniversario da independência do Império, disse que cumprira ella
sua missão, e sendo na forma do estylo introduzida
na presença de Sun Magestado o Imperador, lòra
elle orador o seguinte discurso:
« Senhor. — No dia a que se prendem as mais
gloriosas recordações do Imperi» Americano, não
podia deixar o senado, sempre fiel a suas tradiccões,
de mandar depor ante o excelso tlirono de \ ossa
Magestado Imperial as mais respeitosas congratulações.
Incumbidos do tão elevada raissãovimos hoje desempenhal-a, manifestando os sentimentos da leal e
inhabalavel adhesão que aquelle ramo do poder legislativo consagra ao príncipe magnaninr , que
abraçando sempre a causa do povo, nas crises as
mais" arriscadas, ha constantemente sabido manter
cora a maior perseverança a honra o a dignidade nacional, sustentando, do par com cilas, as instituições
livres, que so ligam á grande obra da nossa emancipação política, á sombra das quaes tem o Brasil
caminhado avante na sonda do progresso, considerando-as o mais seguro penhor de venturoso porvir.
Senhor.—A ninguém mais do que a Vossa Magestado Imperial édado apreciar as glorias do primeiro
dia nacional.
„
, . T
t
Filho, nelle contempla Vossa Magestade Imperial os feitos illustres dc seu augusto progenitor,
verdadeiro heróe do século XIX. Xa Amenca, fundador do um Império livro, na Europa, o libertador
de um Reino que lutava com os horrores do despotismo.
Cidadão, Vossa Magestado Imperial sento dentro
do peito palpitar-lhe o coração eminentemente brasileiro aos impulsos do mais intenso júbilo, saudando o dia da independência da patria, cuja felicidade ó o alvo principal dos mais dosvellados
cuidados de Vossa Magestado Imperial.
O senado, pois, saúda também cheio de profundo
acatamento, a Vossa Magestao Imperial, dirigindo
como sempro as mais fervorosas supplicas ao Omnipotente para que derramo sua- bênçãos sobre
Vossa Magestade Imperial, sobre Sua Magestade a
Imperatriz o toda a imperial família. »
Ao que Sua Magestado o Imperador se dignou
responder:
« Associo-mo ás congratulações que me dirige o
senado polo mais glorioso anniversario, da nação
brasileira. »
O Sr. presidente disso que a resposta do Sua Magestado o Imperador ora recebida com muito especial agrado.

«S

ORDEM DO DIA.
ORÇAMENTO.
^
Voutou-se sobre os arts. 4° e 5o do orçamento o
foram approvadas as emendas da outra camara, e
os paragraphos dos mesmos artigos que não teera
emendas.
GUARDA DO SENADO.
Entrou em 2a e ultima discussão o parecer da
mesa n. 314 sobre o provimento de ura logar de
guarda do senado.
Posto a votos foi epprovado.
LICENÇA.
Continuou era 3a discussão o furam approvadas
para serem dirigidas á saneção imperial as proposições da camara dos Srs. deputados;
1." Concedendo um anno de licença ao desembargador da relação da Bahia, Luiz Antonio Barbosa de
Almeida.
2.a Idem, ao lento da faculdade de direito do Recife, conselheiro Lourenço Trigo de Loureiro.
JUBILAÇÃO.
Entrou em 3a discussão e foi approvada para ser
dirigida á saneção a proposição da camara dos Srs.
deputados, aulôrisaudo a jubilação do lento ccthe-,
dralico da faculdade de direito de S. Paulo, consellieiio Manoel Dias de Toledo.
TRILHOS URBANOS.
Entrou em 3a discusssào com a emenda da comraissão do fazenda, a proposição da mesma camara,
concedendo isenção de direitos para o assentamento
de trilhos urbanos em Santos.
Foi approvada com a emenda e remettida á commissão de redacção.
LICENÇA.
Seguiu-se em 2a discussão e passou para a 3a a
proposição da mesma camara sobre a licença ao desembargador da relação da Bahia Antonio Gonçalves
Martins.
O Sr. 1" secretario requereu verbalmente dispensa
áo interstício para a dita discussão e assim se venceu.
ETAPA.
Entrou em 2a discussão a proposição da mesma ca- •
mara, revogando o art. 3° do decreto n. 1591 do 30
de Junho de 1869, com o parecer da commissão de
marinha e guerra.
O Sr. Zacarias pronunciou um discurso
que publicaremos no Apptndice.
O Sr. barão de Cotegipe {ministro
da marinha):—Sr. presidente não é a mim que cabe
defender a interpretação dada á lei de 1865. A's
administrações que do então até 1868 dirigiram os
destinos do paiz compete dar a razão porque assim
es cutaram essa lei, isto é, porque concederam indistinetamente etapa a todos os olficiaes, que serviram no tempo da independência.
A lei de 1865, como disse o nobre senador que
acaba de sentar-se, é muito simples era suas disposições ; dispõe que fica concedida uma etapa acs olficiaes, note-se bem, que serviram no exercito durante
a luta da independência, e que a requererem. A primeira condição era ter servido no exercito durante
a luta da independência (a lei não diz em campanha);
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O Sr. ministro da marinha —Em primeiro logar,
a segunda era que a requeressera. Que interpertação
e aqui vou defendera administração que, já não existe, como acabei de ponderar, ofíicial algum
como declarei, não me competia defender; mas que do exercito, que não tenha essa etapa, e quando pasinterpietação devia dar o executor,regulando-se sou a lei de 1869 já não existia nenhum que não a
pela letra da lei? O executor não entra nas inten- tivesse; em segundo logar, o que quer dizer para ser
ções do legislador, executa a lei litteralmente. A in- executada a lei, falta de meios de subsistência, printerpretação não podia ser outra, senão conceder a cipalmente em relação a praças de pret.
etapa ao°s oííiciaes, que serviram no exercito durante
O Sr.Zacarias:—Quanto a estes está provada por
a luta da independência, e que a requeressem.
sua "própria natureza.
Supponho que ao executar-se 'a lei, suscitou-se
O Sr. ministro da marinha:—As palavras, praduvida a respeito do que se havia de entender por
oííiciaes, que serviram no exercito durante a luta da ças de pret, mostrara falta de subsistência relativaindependência, isto é, se eram aquelles que tinham mente aos indivíduos que tiverem baixa, ou forem
effectivamente serviços de campanha, ou se todos reformados.
Tendo eu de executar a lei a respeito dos ofiiciaes
os que fizeram parte do exeicito nessa época Com
toda a razão considerou-se que devia ser extensivo o de marinha, procurei saberquaesaquelles que tinham
beneficio a todos os oííiciaes, que serviram no exer- -falta de meios de subsistência para poder apidicarcito durante a independência, embora não tivessem Ihes, mas, não achei, Sr presidente, uma bitola por
serviços de,campanha; porquanto, posloque em pou- onde regulasse essa condição da lei, porque tudo ó
cos pontos do Império, houvesse luta material pela relativo; pôde um oííiciafgeneral ter falta de meios
independência, todavia, em todos os outros, o exer- de subsistência...
cito tomou parte, senão directa, ao menos indirectr
O Sr. Zacarias:—Eter Havanas para fumar...
nessa luta, e estava disposto a marchar para
OSr. ministro da marinha : —. . .aopasso que um
onde fosse destinado. Não entro porém nesta ques
ofiicial de patente inferior ou praça de pret pôde...
tão, Sr. presidente. Em resumo, a lei foi executada
O Sr. Zacarias: —Não ter pão...
dando-se a etapa a todos os oííiciaes do exercito que
a requerorara.
O Sr. ministro da marinha:—... ter meios de
Supponho que nenhum ofíicial do exercito, que subsistência. Seria preciso estabelecer-seguma inquiservisse durante a luta da independência, existe hojo rição sobre os meios de vida de cada um dos oííisem essa etapa.
ciaes para chegar-se a conhecer ao certo quaes
O Sn. Jaguaribe:—Ha muitos, que a teem reque- aquelles, que não teifi meios de subsistência. Como,
portanto, o ministro da marinha havia de executar
rido e não tem obtido.
essa lei? Consultei o conselho de Estado, e lendo o
O Sr. Zacarias:—Como são pobres não obtêm. ollicio que dirigi á respectiva secção, creio que o
O Sr. ministro da marinha.—Eu não conheço senado ficará inteirado das duvidas que precisa renenhum.
mover :
« Illjn. e Exm. Sr.—A lei n. 1261 do 8 de Julho
O Sr. Jaguaribe ; —Eu conheço, por exemplo, o
Sr. José Victorino Maciel, tem requerido e não tem de 1865, autorisou o governo a conceder uma etapa
aos oííiciaes que serviram no exercito durante a
tido despacho.
luta da independência, quando a requeressem.
O Sr. F. Octaviano:—O Sr .senador refere-se a
Estabeleceu ella, como se observa, duas únicas
um miliciano.
condições para o abono do beneficio, quo outorgava
O Sr. ministro da marinha : — Não é ofíicial do a esses veteranos; requerimento, e prova de que
serviram naquella memorável guerra.
exercito ? Já vê que a questão muda de figura. Sup
Tratando-se de fazer extensivo á marinha este beponho, pois, que todos os oííiciaes do exercito tive-'
ram essa etapa; actualmente só falta ser contempla- neficio, promulgoip-se, em 30 de Junho ultimo a
daa marinha, e também ignoro a razão porque deixou lei n. 1591, e em vista delia, já teem sido apresentados ao governo vários requerimentos, quo não
tíe o ser.
foram ainda deferidos; porque o art. 3° declara
O Sr. Zacarias : — Por ser enjeitada.
que tal favor só compete aos ofiiciaes o ás praças de
ü Sr. ministro da marinha ; — Talvez que não pret reformadas que sofirerem falta de meios de
se podesse applicar alei á marinha por se fallar em subsistência.
Pela lettra desta disposição parece que ha uma
etapa e não haver etapa na marinha.
Mas, era 1869, tratando-se de reparar essa desigual- restricção no pensamento da lei n. l'Â54 de 8 do
dade, certamente injusta, a lei tornou extensivo aos Julho de 1865, acima citada, e que as praças de maoíficiaes de marinha o mesmo beneficio da lei de rinha, além das duas condições exigidas a's do exer1865, declarando que só teria isso logar para os oííi- cito, devera provar miis aquella circumstancia.
Pelo espirito, porém, que presidiu á concessão e
ciaes e praças de pret que soffressein falta de meios
de subsistência e tivessem combatido em sustenta- pela analogia que devem existir entre as duas leis.
ção da independência. Disse o nobre senador que parece que não tem fundamento tal exigência que
isso é uma interpretação da lei de 1865, mas a dis- colocaria os ofiiciaes da armada em uma posição
posição deste artigo não foi dada como interpretação inferior aos ofiiciaes do exercito, depois de sofirerem
dessa lei, mas sim como condição da concessão aos por espaço de quatro annos a perda do beneficio que
oííiciaes de marinha; e então fez-se também exten- estes já gozavam.
Não sendo, portanto, clara a intelligencia do sosiva aos do exercito qne o requeressem.
bredito art. 3°, manda Sua Magestade o Imperador
O Sr. Zacarias Eogo, não era preceito novo,
consultar ás secções reunidas de marinha e guerra ò
declarou.
fazenda do conselho de Estado, sendo V.Ex. relator-
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I.0 Sobre a interpretação que se deve dar á expressão que sotTrerem falta de meios de subsistência, que parece não significar outra cousa mais do
que o facto de se acharem reformados os sobreditos
oííiciaes e assim reduzidos a um exiguo soldo, insuííiciente para subsistirem na posição que occupam
na classe militar.
2.° Se as pessoas que actualmente são oííiciaes da
armada e pertencera á Ia classe do quadro, bem
como os oííiciaes do extineto corpo de artilharia de
marinha, que estão nas condições estabelecidas no
art. 1." d i lei n. 1591 de 30 de Junho do corrente
anno, teera ou não, em face do citado artigo, direito
ao abono da diaria de IfiOOO, concedida aos oííiciaes do exercito polo decreto n. 1254 de 8 de Julho de 1865, não obstante a disposição do art. 3."
Deus guarde a V. Ex.—fiarão dê Cotegipe.—ST.
barão do Bom Retiro.
A secção foi de parecer que a lei precisava ser
interpretada, e na caraara dos deputados propuz
èsto artigo, que também é uma interpretação.
O Su. Zacarias:—Revogação.
O Sn. ministro da marinha ; — Desde que revoga
aquolla disposição que o nobre senador considera
com interpretação, parece-me que autorisa o governo
a proceder cora a marinha da mesma fôrma porque
se procede com o exercito. Era lodo raso, creio que
a disposição que se julga intorprelativa da hi de
1869 ó desfeita por essa outra proposição.
.0 Sr. Zacarias:—Nisso não ha duvida: se passar
fica revogada a do 1869.
O Sr. ministro da marinha O honrado senador
indicou dous meios, que doviam ser empregados
para chegar ao que olle chamou espirito da lei de
1865, os quaes foram .• ou a restituição por parte
daquelles que tivessem recebido indevidamente ou
cessar a etapa desde a promulgação da lei do 1869.
O Sr. Silveira da Moita :—Cessar a condição de
allegar pobreza para ter a etapa.
O Sn. ministro da marinha:—Perdoe-me, os offleiaes que requeriam segundo a lei de 1865 não
allegarara pobreza, porque a lei não exigia que allegassem; dizia que se concedesse a etapa aos oííiciaes
que serviram na guerra da independência, e se concedeu a todos.
O Sr. Silveira da Moita:—Porque exigem para
os oííiciaes de marinha?
O Sn. ministro da marinha: — Esta é que é a
questão. Voto polo projecto em discussão para que
aos oííiciaes do marinha se conceda a etapa sem essa
condição de allegar pobreza.
Eu não sei se devo considerar essa concessão como
um prêmio ou coraó um soecorro á pobreza...
O Sn. Zacarias : — E' um soocorro.
O Sr. ministrop/í marinha : — Se fosse como um
soecorro á pobreza, supponho que o corpa legislativo
não ora o competente para proceder desta forma;
também ha esta questão a resolver, o corpo legislativo não pôde conceder prêmios pecuniaiios, mas
sim approval-os depois do concedidos pelo governo
O certo o que apresentou-se esta disposição como
um direito dos militares...
O Sr, Silveira da Motta ;—Foi uma subtileza.
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O Sn. ministro da marinha:—... e não como concessão de um prêmio ou soecorro. Mas, se foi uma
concessão do corpo legislativo dada aos militares,
como um direito delles e não como recompensa de
serviços, eu entendo que os çfficiaes de marinha
estão no mesmo caso dos oííiciaes do exercito, e nos
não podemos cassar esta disposição.
Resumindo, Sr. presidente, digo que a interpretação dad', e considerada abusiva, á lei de 1865 foi
dada de 1865 a 1869, e o nobre senador, que tanto
censurou a etapa, entenda-se comsigo mesmo.
O Sr. Zacarias:—Está enganado.
O Sr. F. Octaviano: —O Sr. barão da Uruguayana
foi quem executou.
O Sr. Zacarias :—E' um argumentozinho...
O Sr. ministro da marinha :—Não é uma recriminação, é fundado na sua própria opinião...
O Sr. Zacarias:—Se não foi contraria.
O Sr. ministro da marinha :—
e para tirar
de mim a responsabilidade.
O Sr. Paranagua';—Não demos etapa a ninguém.
O Sr. ministro da marinha: — Não digo que não
concedessem, mas deviam ler suspendido.
O Sr. Paranagua':—Suspendemos, foi justamente
o que fizemos.
O Sr. ministro d marinha:—Bem, suspenderam,
não deram mais depois que não havia mais ninguém
a quem dessem.
O Sr. Paranagua' : — Deixámos de dar a muitos
que requereram.
O Sr. Zacarias:—Agora está. V. Ex. suspenso.
O Sr. ministro da marinha: —Ha pouco disse-se
gue não faltava mais ninguém senão os milicianos,
agora diz-se que havia outros 1
O Sr. Zacarias;—Ha muito quem queira esses dez
tostões.
O Sr. ministro da marinha:—Erafim, quanto á
execução da lei nada tenho cora ella.
A respeito da desigualdade para com os oííiciaes
de marinha isto é patente; e eu sabendo qur a concessão feita aos oííiciaes do exercito não ha de ser
revogada, qualquer que seja a opinião que se dê a
este respeito, voto para que cesse essa desigualdade;
e mesmo acho que tendo sido a concessão feita em
virtude de uma lei, segundo sua lettra, não pode ser
revogada. Voto, portanto, pela resolução.
Ficou adiada a discussão pela hora."
Passou-se á 2a parte da ordem do dia.
orçamento da guerra.
Continuou a discussão do orçamento no art. 6°,
relativo ao ministério da guerra."
O Sr. Silveira da Moita:—Senhores,
perguntas e respostas, são hoje os preceitos desta
limitada opposição do senado. Eu acompanho coranletamente o pensamento do nobre senador pela
Bahia que julga ser este o caminho que deve seguir
aqui a opposição. Não qveremos a responsabilidade
de protelar a marcha do orçamento ; queremos que
a culpa, pela demora, recaia sobre o governo que
tarde, e a más horas o trouxe para o senado, e que.
apezar de ser o ministério que se caracterisa pelas
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insistências, perante a Corôa, não insiste no parlamento para que o orçamento tivesse um andamento
mais acelerado.
O senado viu ainda ha poucos dias quando, uiscutindo-so o orçamento dos negocios estrangeiros, estando presente o nobre ministro desta repartição,
que novamente entrou no ministério, que da opposição apenas o nobre senador pela Bahia lhe fez uma
interpellação, á qual respondeu o nobre ministro, e
não houve"mais discussão. Portanto, senhores, já se
vê que a opposição tem deliberado não protelar a
discussão do orçamento; não ha que temer destas
poucas palavras que vou dizer; parece me divisar
já certa anciedade, como que o receio de uma protelação; não, senhores, não o é, ao menos por
esta vez só tenham paciência.
Trata-se'dos negocios da guerra, na época actual
um dos orçamentos mais importantes que vem ao
parlamento, e eu darei a razao desta importância;
portanto, senhores, deve o senado ter alguma indulgência para comigo.
Senhores, estão justificadas as minhas apprehensões a respeito da guerra do Paraguay. Desde que
ella começou, e que eu ví o pendor do governo para
procurar gloria exterior, que eu comecei, senhores,
a lamentar a posição deste paiz, victima de uma política que havia (ie dar em resultado a ruina completa do systema representativo: é por isso que eu
sempre lhe chamei fatal, e fatal foi, embora as gloT
rias colhidas nos combates, embora a reputação de
nossos bravos soldados, embora tudo 'sso, o râsiduo
que ficou foi uma calamidade para este paiz, foi que
cinco annos de guerra acabaram com as ultimas
tendências que havia no poder dominante para governo representativo; e o nobre ministro da guerra
é um dos que mais, responsabilidade tem neste assumpto, porque é justamente por este ministério que
correram as ordens, as despezas, as operações militares, e disposição de oessoal e material para a
guerra. E', portanto, o orçamento do ministério da
guerra um dos mais importantes depois de uma
guerra, mais importante, não somente pela razão
geral que já expondí.
Pois, senhores, acaba-se uma guerra de cinco
annos, o paiz, apezar dos algatismos do ministério
da fazenda o da guerra, acha-se exhausto de sangue
e defnrças industriaes, e o nobre ministro da guerra
trouxe ao corpo legislativo uma lei de fixação de
forças, que já foi approvada, decretando para circumstancias ordinárias 16,000 homens! Eu, Sr. presidente, votei e dei a razão porque votei contra a
fixação do forças em 16,000 homens; enunciei a
minha idéa, e não sei se até offereci emenda para
que fossem reduzidos a 12,000 homens os 16,000.
Portanto, hoje, tratando-se do orçamento do ministério da guerra sou coherente votando contra a despeza que o nobre ministro propõe em conseqüência
da fixação de forças em 16,000 homens que eu queria ver reduzidos a 12,000.
Quando outr'ora se discutiam projeotos de orçamentos fixando as forças em 14 e 16,000 homens
ouvimos sempre os homens profissionaes dizer quê
era inútil decretar-se tal força porque nunca o
quadro do exercito tinha attingido a 12,000 homens
apezar da violência, da caçada ou recrutamento!
Como ó que o nobre ministro vem pedir-nos
12,633:000^ contando com uma força de 16,000
homens ?

Acho, Sr. presidente, que quando se discutiu a
lei de forças que ficou do anno passado para ser
approvada neste, na qual ainda a força era fixada
em 20,000 homens, reduzidos por emenda do nobro
ministro a 16,000, quando o nobre ministro veio
pela primeira vez ao parlamento depois de completamente acabada a guerra, e.-tando as forcas expedicionárias em retirada para o paiz, acho, digo, que a
primeira cousa que o nobre ministro devia fazer
quando se discutiu essa lei era reduzir a força a 12
ou 10,000 homens.
Senhores, quando se termina urna guerra de cinco
annos, em ura p:iiz industrioso como este quo não
tem tendências militares, a política do governo deve
consistir em não contrariar as tendências pacificas
desta população, e sim entrar em uma vida nova;
mas o ministério esqueceu-se deste sea primeiro
dever, que era mostrar ao paiz que não se queria preparar para nova guerra e sim para a paz; mas a
proposta de 16,000 homens fez-me desconfiar de que
o ministério se está preparando antes para a gueira
ou ao menos quer exteriormente ostentar uma catadura bellicosa.
Senhores, eu sei que os governos dictadores, pessoaes, não se mantêm senão á custa da gloria externa; é preciso que elles proctirem na gloria extuior
a compensação das violências que fazem no interior.
A fascinação da gloria, o do certa prosperidade matéria; dá aos governos pessoaes apparencias de
successo. A Criméa e Solferino, os embellezamentos
de Paris, e as concessões artificiosrs e tardias do governo representativo, estão mostrando quanto são
faliazes as vistas dos governos que pretendem adormecer os povos com os successos da gloria externa I
Esta inclinação quo o nobre ministro mostra para
conservar um exercito de 16,000 homens em tempo
dff paz no Brasil, apenas pacificado, depois de uma
guerra de cinco annos, é fatal. E' por isso que disse
ha pouco que todos os governos de dictadura, todos os
governos p.-ssi aes, procuram no exterior glorii que
os sustente. Nem mesmo os cxeicitcs servem para a
compressão interna, senão quando os governos que
delles se servem os mostiarn cobertos do louros.
E'justamente, senhores, o que mais receio, porque os emeo annos de gloria no exterior tem nos
sido caros no interior. No interior tem-se acabado
com o systema representativo; a ultima phantasmagoria deste systema que nos rege é esta. E", Sr. presidente, uma das razões porque disse que o orçamento
do ministério da guerra era um dos mais importantes, e que por isso ainda fallo ; o nobre ministro viu
que t.ão tomei parte na discussão do orçamento de
estrangeiros; o da marinha passou a galope, e creio
que o nobre ministro ficou com alguma inveja desta
felicidade de seu collega.
Outra razão da maxima importância deste orçamento é que em Maio, quando o nobre ministro
apresentou o seu relatório, que devia naturalmente
ser feito em Abril, já o nobre ministro tinha noticia
do dia 1 de Março, dos successos de Aquidaban, do
Cerro Corí, do lanceamento deLopez o dessas cousas
todas; e portanto estava a guerra decididamente acabada; era tempo pata que o relatório do Sr. ministro contivesse muita cousa que não tem. E' justamente por isso que insisto na importância do orçamento deste ministério; faltara nelle muitas informações, o pois cabe aqui o prograrnma que eusinou-me o meu nobre collega pela Bahia : perguntas
e protestos.
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O Sr. Zacarias
E já tem dido bom resultado.
O Sr. Silveira da Moita;— Mas vamos ás perguntas, é melhor fazel-as, do que ofazer discurso. A
guerra decididamente acabou no I de .Março ; mas
o nobre ministro no seu relatório diz que ain la conservamos seis mil o tantas praças da guarda nacional
em destacamento. Pois, senhores, do Io de Março
até o mez de Setembro o nobre ministro ainda não
achou meio de fazer cessar este flagello, principalmente nas províncias? Aqui na Côrte, creio ,
a guarda nacional já não faz guardas; mrs saiba
V. Ex. que, apezar disto, aquellas praças que não
queriam fazer guardas,, e as pagavam mensalmente,
apezar do não serem chamadas para este serviço,
continuam a pagar os lOjJ; até aqui, pois, ha ainda
destacamento do dinheiro, isto é, destacamento dos
10$ para quem não queria fazer guarda. Quem recebia estes ,10$ eram as praças da guarda nacional
que faziam o serviço da guarnição; mas agora que
tal serviço não sé faz, quem recebo os 10$000 ? Mas
deixemos isto.
Ha, como disse, sois mil e tantos guardas nacionaes ainda era serviço nas provinc.as. Ora, o nobie
ministro linha no Paraguay nltimaraente 27,000
homens, pelo monos é o que está no papel, apezar
de que o nobre ministro em seu relatório tem alguma
discrepância a este respeito. Eu vi um mappa da
forca cora que o Sr. conde d'Eu continuou a guerra
dc Maio em diante; ollo não deu nu mappa da foiça
cora que continuou as operações mais d» 27,0(30
homens. O nobre ministro no seu relatório a este
respeito gora algumas duvidas, porque diz que o
nosso exercito andava por 30,001) homens; mas o
papel aceita tudo; esses mappas de forças são sujeitos a essa enfermidade de reproducção, de que
V.Ex. acaba de ver um exemplo estrondoso na
guerra outro a França o a Prússia Quando a
França contava quo linha 800,000 homens para
conter o impeío prussiano, achou-se somente com
250,000, entretanto que consta quo os prots dos
400,000 cm circumstaneias ordinárias iecm sahindo
do thesouro. Portanto, esses mappas teem sempre
muito dc arbitrário; ha dislincçào da força prompta a
força do mappa, força existente, força que está nos
hospitaes; ha certos outros serviços quo não são de
operações de guerra, que sempre distraem alguma
força. Mas o caso é que nós devemos contar que no
Paraguay as operações na ultima phase da guerra
foram começadas com 27,000 homens.
Isto, Sr. presidente, ó preciso dizer-se, porque o
nobre ministro logo no principio de seu relatório
foz uma apreciação da ultima phase da guerra, que
póde-se considerar como uma certa displecencia do
governo a respeito dos serviços feitos nesta ultima
phaso da guerra. Vejo,' rerbi gratia, o nobre ministro quando falia desse periodo diz, alé para
minguar a gloria dos que acabaram a guerra, que
o exercito dc Lopez ficou destroçado completamente
em Loraas Valentinas, perdeu toda a sua artilherio,
ficou reduzido a algumas partidas, e que conti
nuou so como guerra de partidas... Eu quero ler
este pedaço que é interessante.
« Fazendo ao mosrao tempo explorar os terrenos
que devia porcorrerogencral cm chefe, afim de serem
batidas, como com oífeito foram, quaesquer parítdas
inimigas, que nellos se encontrasse. » E foi justamente neste terreno do guerras do partidas que o
nobre ministro qniz collocaraultima phase da guerra.
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Porém, senhores, esta apreciação do nobre ministro foi injusta, parcial, porque mesmo no seu relatório, colligindo as informações que S. Ex. dá da ultima phase da guerra, vô-se pela mortandade em combates que houve desdo que o general o Sr. conde
d'Eu avançou do Luque para diante, vè-se pelas participações que vem no relatório de S. Ex., (eu ex/ractei parcella por parcella o nomeio de mortos,
feridos e prisioneiros) vè-se que no mez de Agosto
as operações de guerra deram 8,000 mortos a Lopez;
quo o total da mortandade do exercito de Lopez andou
na campanha das Cordilheiras (sommei todas as
parcellas, uma por uma) em 8,843 paraguayos, fora
2,271 prisioneiros. Portanto, não se deve deixar
passai sem algum reparo, mesmo por ser o primeiro
artigo do relatório do nobre ministro, esta apreciação parcial com que S. Ex. qniz encarar os snccessos
âa ultima phase da guerra.
Já vô V. Ex. qu-e um exercito nos últimos apuros,
quando não tem gente senão para a guerra, e perdido perto de 10,000 homens, mesmo supponcfoque se
extraviassem poucos nos últimos combates, esses
exercito inimigo que fez a ultima phase da guerra
não se devo calcular que fosso de menos de 13,000 a
14,000 homens. Creio que as informações ou apreciações do comraando em chefe do exército na ultima phase da guerra deram 17,000 homens a Lopez;
mas não creio que a força, attingisse a este numero.
Os cuininaudosem chefe de ordinário sommam muito í pressa os inimigos; tendem mais para augmentar; é natural, é melhor vencer muita gente do que
pouca. Porém aos últimos combates de Lomas Valentinas, segun,do o Diário do Exercito e a ordem do
cia do nobre general em chefe, o Sr. duque de Caxias, Lopez não tinha mais de 13 a 14,000 lio mens,
c a nossa força que denesses combates era pelo menos
ae 30,000 homens.
.Mas, senhores, este reparo é passageiro, motivado
sóroente pela parcialidade com que o nobre ministro
descreveu a ultima phaso da guerra, e o ílz também
para faltar nos 27,000 homens que o nobre ministro
diz que tinha no Faraguay. Pois, desses 27,000 homens não teve o nobre ministro força para substituir os 6,000 guardas nacionaes sobre os quaes está
ainda pesando nas províncias o serviço policial ?
Que necessidade tem o nobre ministro (Já disse isto
outro dia, mas foi em ausência de S. Éx.) que ne •
cessidade tem o nobre ministro de conservar uns
poucos de corpos de primeP.a linha na capital do
Império ? Para as procissões basta a guarda nacional. Entretanto as fronteiras do Uio-Grando estão
sentindo falta dos batalhões de linha que inutilmente
estão nesta capital. E para que tantos batalhões de
IP'ha aqui? Receia o nobre ministro alguma revolução ? £' cüm_ tropa que o governo quer suffocar
revolqçõ s ? Está enganado; não ha de ser com tropa; ha de ser com a razão, com a opinião. E' a opinião que não quer revoluções; não são as baionetas,
porque estas são impotentes para isto.
A primeira pergunta, pois, Sr. presidente que
faço ao nobre ministro.- é porque razão não allivia os
guardas nacionaes que, em numero de 6,000, estão
penando nas províncias, tendo S. Ex. aqui na capital do Império os quartéis regorgitando de tropa
de linha?
Os nossos visinhos do Estado Oriental lá se estão
mexendo; se não é Apparicio, são seus successores,
os Medinas, que lá estão continuando o mesmo rno23
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vimento que deu causa á guerra do Paraguay; eües
lá ficaram impunes, apezar do convênio de 20 de
Fevereiro. Appaiicio, Munhoz e outros nunca tiveram castigo; nunca governo nenhum, nem de Flôres, nem governo colorado pôde chamal-os á responsabilidade pelos attentados que fizeram em
Jaguarão e outios pontos, e pelos quaes, pelo convênio de 20 de Fevereiro, deviam ficar responsáveis;
levantaram nova rebellião, e lá estão ameaçando
o governo legal da Republica. Ora, se daqui a
pouco o governo ha de se ver na necessidade
cio mandar a tropa de linha que está na capital para
a fronteira, não era mais fácil que esses corpos de
linha que vem do Paraguay tivessem sido col
locados na fronteira do Rio' Grande? Se o nobre
ministro tem plano de exercito no Império do Brasil, não é somente com o fim de defender as nossas
fronteiras? A única justificação que pode ter ainda
um exercito no Brasil é a defeza nas fronteiras do
Pará, Rio Grande do Sul e Matto Grosso. Porém,
para isto não serve! A guarda nacional continue a
coífrer.
Sr presidente, esta força de 16,000. homens para
a qual o nobre ministro-pede doze mil e tantos contos, diminuiu no orçamento da guerra 1,489:000;$.
O orçamento anterior tinha um accrescimo desta
quantia em relação ao calculo das praças de pret,
que eram em nurnero maior, era de 20,C00 homens.
Porém, senhores, eu não sei como o nobio ministro
pôde explicar este seu oiçamento da despeza do ministério da guerra com a diminuição de 4,000 praças. O nobre ministro calculou que a diminuição
destas4,000praças trazia a diminuição de 1,489:000$;
fazondo-se a conta dos prets a 100 rs. pouco mais ou
monos, porque, segundo as armas, os prets são diversos; a infanteria tem menos, a cavallaria mais e a artilharia um pouco mais; p demos calcular em cento e
tantos réis o termo médio dos prets. Eu peço ao nobre
ministro que verifique este seu calculo, se "a diminui-s
ção de 4,000 homens tr za diminuição de 1,489:000$
creio que o orçamento que o nobre ministro apresenta pedindo 12.000:000$ não é exacto; feita a
conta, tendo-se de addicionar a despeza com estado
maior e menor, com os ofíiciaes dos differentes
corpos, ecc., que anda, segundo o orçamento, por
2.241:000$, o orçamento co n-ibre ministro não pode
estar exacto. Neste caso uma de duas; ou nobre
ministro já pediu de-rnenos, suppondo que não podia
perfazer a força dos 16,000 homens, ou então tem
de h .ver algum arbítrio no pagamento das 16,000
praças de pret. Segundo o nosso systeraa de lei de
forças, marca-se praças de pret .separadas dos olficiaes ; estes fazem a despeza de dons mil quintientos
e tantos contos ; portanto, pondo de parle mesmo as
outras despeza:. com o pessoal,com cwias repartições
do ministério da guerra que estão no relatório, a
somma que o nobre ministro pede,feita a proporção,
não chega para pagar as 16,000 praças de pret. °
O que sé segue daqui é que o nonre ministro reconhece no seu relatório positivamente que não
pode preencher as taes 16,000 praças, e porisso é
que o seu orçamento veio concebido debaixo desta
mesma hypothese.
Eu vejo, verbi gr alia ■- que o nobre ministro confessa no seu relatório que a força de linha existente
não é de mais de 10/383 praças. S. Ex. reconhece a
difflcuidade que terá para poder elevar esta forca a
12,000 homens. Ora, se o nobre ministro confessa

que só tem estas 10,000 praças, que com muita difflcuidade a força poderá attingir aos 12,000; quaes
são os meios de que pretende lançar mão para ir de
10 a 16,000? Pretende ameaçar este" pobre povo ainda
como recrutamento de 6,000homens? E'possível que
este paiz suppnrte ainda uma perspectiva destas de
se recrutarem 6,000 praças, quando o nobre ministro diz q le tem 10,000 e"diíiicilmente poderá attingir a 12,000?
E' por isso que creio que o nobre ministro já fez
um calculo mais rasoado a respeito da despeza:
S. Ex. sabe que não precisa gastar a somma correspondente ás 16,000 praças, apezar de que nos ameace
com a cresção de corpos nas províncias á imitação
dos antigos corpos fixos, para o que pediu autorisaçào
ao corpo legislativo na lei de forças. E a cousa, Sr.
residente, ainda pode ser peior do que era antes,
bgundo se vê do relatório do nobre ministro, quer
elle que em algumas províncias, onde não seja preciso um batalhão, se creem companhias fixas.
E'. Sr. presidente, justamente nesta occasiao que
eu lamento que o nobre ministro seja casaca, porque
se tivesse farda não concebia uma idéa semelhante.
Não ha nada mais sujeito á indisciplina do que a
creação dessas companhias destacadas. O nobre ministro sabe que em um batalhão ha sempre muito
mais garantia de fiscalisação; tem um offlcial superior fiscal, o major, tem ura cornmandante ; ha um
centro de administração; ha uma caixa de batalhão.
Mas na companhia destacada em uma pi nvincia, que
fiscalisação pode haver, e companhia nas proporções que' o nobre ministro concebe, onde haverá ura
cap;tào, um tenente e um alferes? E para que essas
companhias? Para fazerem o serviço de guardas pôliciaçs nas províncias? Não está reconhecido que o
defeito dos corpos fixos nas províncias era estarem
empregados em serviços que não eram militares,
servindo somente de instrumento para os presidentes fazerem eleição ? Para que o nobre ministro
quer ainda estas companhiasinhas nas províncias ?
Para fazerem eleição?
Sr. presidente-, o nobre ministro não nos disse no
seu relatório qual era o estado do nosso exercito em
operações, qu indo se acabou a guerra. Vem no seu
relatório a informação de que o total das praças reinettidas para a guerra do Pararuay foi de 03,000
praças. Foram 83,000; o disse S. Ex. que o numero
dcs*mortos, feridos e extraviados em combates apenas sóbe a23,000; haviam de ficar,.portanto, 60,000.
Deduzindo-se desses 60,000, as praças dispensadas
do serviço, os reformados, e os que ontiver: m baixa
de serviço por incapacidade physica, e os que regressaram, isto é mais 23,200, o que se segue é que
o nosso exercito devia estar ainda com 36,800 homens, pelo menos; porém o nobre ministro faz uma
delucção
em que ha uma contradicção, porque no
Io período diz que os feridos, extraviados c mortos
foram 23,900, e ogo abaixo, era outro período diz:
« Abatendo-se esta somma dos 83,000, o total provável das forças que marcharam para o exercito,
desde o começo da guerra, teremos 36,369, para a
totalidade das' nossas perdas. » Quando não é para
a totalidade das nossas perdas, é para a totalidade
que
deveria existir; e então o que se segue é que o
Io período é inexacto.
Era preciso que o nobre ministro, em um relatório que foi feito já depois da guerra acabada,
quando polia ter ji os rnappas á sua disposição, nos

SESSÃO EM 9 DE SEPEMBRO DE 1810
dissesse qual era o effecüvo do nosso exercito que
existia no Paraguay; mas não disse.
Eu tenho de perguntai, Sr presidente, mais outras cousas ao nobre ministro; e não fundamentarei
essas minhas perguntas para não levar muito tempo.
Digo, porém, quaes são ellas: peço a S. Ex. que as
tome, e veja se aecaso pode, quando responder, (se
quizer responder, porque também não está hoje em
moda :;s ministros responden m) que diga alguma
cousa a este respeito, porque esta sessão está acabada. Eu não sei se me encontrarei com o nobre ministro para o anno que vem; desejarei muito encontrar-me com S. Ex., mas não no ministério .... e
V. Ex. cuida que ainda estará para o-anno no ministério? Eraflm, tudo pode ser nesta terra
m s,
como ó possivel que nos encontremos, o nobre ministro poderá ir tomando notas para satisfazer a
estas perguntas.
O Sn. ministro da guerra :—V. Ex. quer que eu
morra ?
O Sn. Silveira da Motta;—Não quero que morra;
o que quero é que não seja mais ministro, porque
V. Ex. é um bom caracter, e isso lhe está fazendo
mal; c um magnífico homem, porem para ministro
não servo, não.
Sr, pesidenle, dous annos de experiência destes
senhores, já é muito b siante... dous annos! Era
dous annos, se os senhores fosssm capazes de fazer
alguma cousa ulil a este paiz, já tinham, pelo menos,
principiado; mas nem principiaram cousa alguma.
Dous annos é tempo sulficiente pára experimentar um
governo. Eu cheguei a conceber que se podia fazer
uma experiência: quando houve o golpe de Estado
de lii de Julho, eu fui um dos que ficaram meio
assombrados com o raio, e disse: « Quem sabe, senhores, se destas ruínas sahirá alguma cousa? »
Pensei que os nobres ministros quizessem encetar
uma vila nova; o a primeira cou-a que eu exigia
dos honrados ministros,, ou do qualquer outro ministerio que na occasião subisse, era que ao menos
mostrassem vontade da que houvesse nesta terra
governo constitucional, governo representativo; porém, continuaram a mesma vidinha alegre e milagrosa, que teem sustentado, não querendo senão
virem aqui pedir le.is do orçamentos o créditos, afim
do terem dinheiro como quizerem, sem mais formalidade alguma, a não ser alguma ralhaçàozinha
destas que faço aqui. De maneira, senhores, que
dous annos para experiência, 6 muito bastante : e
• sonão, Y. Ex., Sr. ministro da guerra, pódo me dar
noticias de seu projecto do lei do recrutamento ?
O Sn. ministro da guerrv:—Está zomb indo !
<1 Sn. Silveira da Motta:—Veio da caraara dos
Srs. deputados o anno passado; este anno, só uma
vez ou duas entrou em discussão: e alli, comum
sopro do nobre senador pelo Rio do Janeiro, desap
paréceu do horisonte, Porque V. Ex. não insistiu?
Temos 10,000 homens de tropã de linha, precisa de
mais 6,000, o como quer fazer mais 6,000 soldados?
Por meio de caçada? Porque não insistiu? O nobre
ministro pensa que a opposição toda queria regeitar
o seu projecto? Está enganado: eu era dos que não
qheriam regeitar o seu projecto; queria emendai o,
tinha de apresentar algumas emendas, mas o nobre
ministro sumiu o projecto. Porque elle saliiu da discussão assim, sem ser por culpa de S. Ex. ? Se S. Ex.
o não retirasse da discussão, se não anuísse á reti-
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rada, ou se insistisse, estava emendado, e poderia
ter a medida. Mas, nada, Sr. presidente, nestes dous
annos! Vae acabar-se a sessão deste anno. Façam
os nobres ministros exame de consciência, benzam-se
e perguntem-se; « O queflzemos nestes dous annos'»
Cousa nenhuma. Eu não contesto: são homens públicos muito notáveis por sua illustração, por seus
talentos, por suà honestidade; eu os respeito muito,
e porisso disse ha poucos dias que tinha medo de
que o ministério que vem, faça peior do que os senhores ; mas ainda com isto °não estou tranquillo
completamente, Está me parecendo que ha alguma
sombrinha neste negocio ... que os senhores estão á
espera que se fechem estas portas para tarabom se
retirarem.... Eu reconheço isto tudo: os senhores
são bons sugeitos, não ha düvida nenhuma; mas
não teem feito nada.
Este paiz, Sr. presidente, não está para ministério
de expediente : está para almas enérgicas, para vontades fortes, para muito patriotismo, e não para viver com suas secretarias. Assim esto paiz apodrece;
já está apodre endo muito. Queremos alguém que
ouse alguma cousa. Pois estamos nós em ura mar de
rosas? Xão precisamos de alguma vida? Mas não
se quer fazer nada ; os projectos iniciam-se já rachiticos na camara; o governo tem camara unanime
mas nan dá conta de cousa alguma, nem mesmo no
meio de uma camara unanime !
Portanto, senhores, estou com os meus receios de
não me encontrar com SS. EEx. para o anno. Por
coasequencia, ou faço algumas perguntas somente
para que V. Ex. tome nota. Eu já dice que não fumdamento as perguntas, para não tomar tempo : quero acabar o meu discurso.
V. Ex. pôde nos dizer quantos vapores foram
frei:,dos pelo ministério da guerra?
O Sr. ministro da guerra :—Quando?
O Sr. Silveirv da Motta :—Durante o seu tempo,
ou cujo frelamento continuou ; é a mesma cousa.
Quantos vapores ha fretados pelo ministério da
guerra, para este serviço de transportes para o Paraguay? Quantos fretados pelos comraandan tos em
chefe do exercito? Quantos fretados pela agencia
fiscal cm Montevidéo? Só tenuo do accrescentar,
que a r:zão desta pergunta é porque, segundo a natureza do serviço, o ministério fretou aqui alguns,
ocommandante em chefe teve necessidade de fretar
outros, e a agencia fiscal lambem outros: mas, por
quanto?
O Sr. ministro da guerra : — Isto é mais difficil para responder já.
O Sr. Silveira da Motta : — Nada mais faci}.
porque o Sr. ministro da fazenda paga isso todos os
mezes em boas libras.
O Sr. barão de. S. Lourenço :
Elle quer a resposta para o anuo: tem tempo.
O Sr. Silveira di Motta: — Ora, V. Ex. poderá também dizer-me qual foi a importância dos
prets pagos de 1866 para cá ? Com um bilhete de
a. Ex. alli á contadoria da guerra, vem já a resposta ; « importância dos prets pagos — tanto. »
Quero a addiccão ; para argumentar é que eu quero
esta base.
Desejava também que V. Ex. me dissesse
já
que não temos coramissão de inquérito; os senhores
1 nao a quizeram.... eu bem quiz: acabada uma
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guerra, nenhum governo deixa de fazer um inquérito, porque ha muito que inquerir.... mas, os se
nhores não quizeram, e por isso faço esta pergunta :
os fornecimentos ao exercito continuaram a ser feitos
de Janeiro de 1869 em diante pelos mesmos preços,
e pelos mesmos fornecedores?
Outra pergunta que desejo fazer, é a seguinte : o
nobre ministro vendeu armas ao governo oriental ?
O Sr. ministro da guerra;—Não.
O Sr. Silveira da Motta:—Bem, a este respeito
já fico satisfeito.
Ha poucos dias o nobre ministro dos negocios estrangeiro? explicou nesta casa que a razão porque
o nosso exercito não se retirava todo de Assumpçào,
era porque o governo tinha ainda alli grande porção
de armamento em deposito. O nobre ministro pode
nos dar alguma idéa a este respeito, porque naturalmente tem recebido informações de seus subordinados, na Assumpçào; e agora veio de lá o nobre ministro de estrangeiros, que também era general, e
por tanto talvez nos possa dizer que armamento é
esse que o governo ainda tem no Paraguay? Estame parecendo que isso é mais um motivo para se
demorar alli 3 ou 4,000 homens. O governo tem
transportes lodosos dias até Assumpçào, para que...
O Sr. Zacarias: —Mas as aguas agora estão
baixas.
O Sr. Silveira da Motta:—Apezar das aguas
estarem baixas, a navegação coutinúa ; a navegação
do Paraná nas aguas baixas é sem duvida alguma
difiicil, mas faz-se sempre, nunca ficou interrompida.
O nobre ministro sabe que quando o nosso exercito soífreu fome em S. Joaquim C.iphary e S. Estanisláo, por falta de fornecimento, o nobre ministro
dos negocios estrangeiros, que estava na Assumppção, procurou remediar essa falta, contratando com
uína casa de Buenos-Ayres 1,800,000 rações para o
nosso exercito, isto é, foram 900,000 rações, mas depois do contrato estar feito para 900,000 rações, os
contratadores acharam que era uma falta dê lógica
contratarem-se somente para a infanteria, e então,
entenderam que deviam fornecer mais 900,000 rações para a cavallaria: e o contrato foi entendido
que era de 1,800,000 rações. Isto foi justamente quando se allegou que as aguas do Paraná estavam tão baixas que os fornecedores Lanus & Lesica não podiam curaprii seus contratos.
E' verdade que estes deixaram de fornecer! íoi a
falta destes que motivou esse novo contrato?
Os soldados brasileiros morreram á fome, ofiSciaes
desertaram ob;igadbs pela fome, e o nobre ministro mesmo no seu relatório diz que os obstáculos ao
fornecimento do exercito só de 27 de^ulho pordiante
foi que se removeram, mas a fome foi muito depois.
Entretanto a campanha das Cordilheiras tinha começado em Maio; o novo general em chefe chegou
alli em Abril; em Maio foi que pôde marchar, e só
a 27 de Julho é que se removeram os obstáculos para
o fornecimento do exercito, para que não morressem
mais soldados, nem desertassem mais oíSciaes;
quando o nobre ministro e seus amigos dizem que o
período da occupação da Assumpção, até á chegada
do novo general em chefe, foi um período todo de
reorganisação do exercito. Reorganisação do exercito ! O nobre senador pela Bahia, outro dia, espirituosamente caracterisou este período como o período
da debandada. O nobre senador por Matto-Grosso,

ministro de estrangeiros, escandalisou-se com a expressão. ..
O Sr. Zacarias:—Disse que não era tanto assim,
O Sr. Silveira da Motta. .. porque elle, com
elfeito, foi o general que se achou na Assumpçào,
para conter a debandada; e na verdade, disso eu
posso ser testemunha: devo fazer justiça ao Sr. conselheiro Paranhos. Nessa parte S. Ex. fez serviços,..
O Su. Zacarias:—Apoiado.
O Sr. Silveira da Motta. . .porque elle achou um
exercito aguerrido, coberto ainda dos louros de suas
victorias, prostrado por quatro mezes de inacção
inexplicável do governo, na Assumpção. Foi justamente nesta occasiào que eu estive na Assumpção.
Pois não era debandada, senhores? Estar uma cidade
com o inimigo a 6 ou 7 léguas de distancia, reduzido
a um acampamento? Os corpos pelos palacios, pelas
igrejas, pelos arrebaldes, parados e inertes
Senhores, o fornecimento do exercito, nesse período, depois que chegou o general era chefe, foi,
sem duvida alguma, uma das crises da ultima phase.
O general em chefe chegou, não aclr.ndo reorganb
sado serviço algum; não pôde marchar desde Abril
até Maio, porque não havia nem uma ponte no
Juquery, os trilhos de uma entrada da ferro para
Para ruary estavam inutilisados; não tinha havido
idéa de aproveitar nem uma estrada de ferro! Ora,
senhores, estes nossos generaes de penna e de espada, bem podiam ir para a Prússia, para aprenderem a andar com telegraphos electricos e fornecimentos. V. Ex. acha que os prussianos se demoravam quatro mezes na Assumpção? Não se demoravam, Sr. presidente, nem quatro dias; não deixavam o inimigo derrotado refazer forças.
O fornecimento, senhores, de que fallo, foi substituição da falta do fornecimento contratado. Por
isso perguntei a S. Ex., se os fornecimentos se fizeram anteriormente pelo mesmo preço porque se
fazia, não porque eu julgue que o fornecimento
feito dahi por diante devesse ser mais barato ; pelo
contrario, podia ser mais caro. Os fornecimentos
feitos ao exercito até á occupação da Assumpção,
foram feitos com extrema facilidade, e por isso éque
os contratadores ganharam tanto dinheiro, e estão
ricos; todos eram feitos por agua; os forneedores
tinham grande eraporio de tudo em Buenos-Ayres e
Montevidéo; vapores e pontões, os vapores levavam
os fornecimentos para a barranca do rio, que nosso
exercito occupou sempre. Ainda mesmo depois da
tomada do Huraaitá o nosso exercito, quando isandando para diante, levou sempre de ilharga a es
quadra com munições de boca e de guerra. Até
então o nosso exercito nunca deixou a protecção da
esquadra. E' fóra de duvida, que os fornecimentos
nessa época foram muito fáceis; mas isto não é razão
para que faltassem era S. Joaquim, a ponto de soldados morrerem de fome, e desertarem oíílciaes
V. Ex. ha de saber disso.
Eu não quero importunar mais ao nobre ministro
com perguntas.
Agora, Sr. presidente perraitta-me V. Ex. que
eu, tratando-se do orçamento da guerra, aproveite
este ensejo para fazer uma justificação minha, de
uma opinião que emitti nesta casa, e que foi objecto
de contestação do nobre ministro da guerra, e também do nobre senador pela província do Rio-Grande
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do Sul, porque era a respeito do um acto de S. Ex.,
como coramandí nte em chefe do exercito.
Eu, Sr. presidente, não quero reviver a discussão
a respeito das operações da guerra. Eraitti aqui algumas ooiniões, boas ou más, a respeito das nossas
operações militares, e muitas dellas eu justifiquei
até com demonstrações topographicas; mas dessas
apreciações que fiz, somente duas mereceram contestação do nobre senador pela província do Hio
Grande do Sul, que as qualificou de injustas. Tenho
aqui o discurso de S. Ex.
Queminterpellou ao nobre senador, como general
em chefe, e ao nobre ministro da guerra, por esses
factos, foi o nobre senador pela provincia da Bahia ; a todos esses fados o nobre senador pela provincia do Rio Grande do Sul respondeu; mas, como
eu não era o inlepellador, acaci natural queS. Ex.
somente se demorasse em duas oü tres proposições
minhas, que por accidente S. Ex. tomou da discussão que houve o anno passado.
Essa apreciação que S. Ex chamou injusta impõe-me o dever de justificar mo, porque eu presumo, Sr. presidente, que não sou injusto com
ninguém; poderei errar nas minhas apreciações,
mas tenho até a balda de ser muito justo; e quando
se trata de homens que já foram meus amigos, eu
ainda apuro isso mais: costumo respeitar muito
minhes tradícçõesde amizade, porque respeitando as,
respeito-mo a mim mesmo. Tratando-se, pois, de
apreciar um acto do nobre sonadur pelo Uio-Grande
do Sul, esteja S. Ex corto de que eu não cheguei a
eésa apreciação senão era virtude de uma grande
fo-ça de convicção.
Ora, V. Ex. foi testemunha de que quando o nobre sonador fez essas observações relativas aos dous
pontos, do que mo tenho occupado, eu não o quiz
contestar; mas nessa occnsião S. Ex... (E' a razão
porque venho fazer esta justificação, aliás prefiria
passar por não justificado) mas o honrado senador
tondo feito essas observações contra a minha apreciação, disse no debate, ou cm aparto : « O nobre
senador agora acha máo tudo quanto faço, dantes
não era assim. >> Ora, já vè V. Ex, que um dito des
tes importa o mesmo que autorisar alguém a suppor
que ha da minha parte algum motivo de desperto
para com S. Ex., que me leva a fazer apreciações
dessa natureza, quando, Sr. presidente, não ha nenhum motivo de despeito, e neste teireno não
progrido, porque, como já disso uma vez, estas questões não se ventilam aqui. Entretanto
o publico ouviu a proposição ie S. Ex., ouviu a
S. Ex. dizer que eu tinha sido injusto com ello
accrcscentando que agora é que o sou. Senhores,
nunca fui injusto com S. Ex., e a prova vou dar:
S. Ex. foi quem mo forçou a dal-a, porque como ja
disse prefiria antes passar por não justificado, e
prefiria pela razão quo dei, Sr. presidente; respeito
muito minhas tradícçõesde amizade, mas resigno-me
com as perdas a que dão causa as minhas convicções,
o forçado a justificar-me vou fazel-o. Sr. presidente, do discurso do nobre
senador só mo tocaram
duas observações; a Ia foi que eu linha censurado
muito o estado das prisões do guerra do Paraguay,
o estado do pontão Anna, que encontrei fundeado
em frento a Hnmaitá e cuja descripçào aqui fiz,
descripção verdadeira, som angmento, nem de uma
sombra de poesia. S. Ex. a este respeito parece que
reconheceu que eu não,tinha sido falso informante,
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e apenas desculpou-se com esses factos oííiciaes,
dizendo que tendo chegado ao exercito, e achando o
grande inconveniente da guarda do exercito que era
feita no meio do campo, e cora a qual se inutilisavam os esforços de outros tantos soldados e isto
ineffictzmenie, tinha se lembrado,de fazer as prisões
militares sobre o rio, e m mdara comprar um pontão.
Xão contesto o que disse S. Ex., e acho que tinha nina boa idéa, mas que devia ser ampliada, por
que ura patacho que quando muito podia conter
commodamenle 100 presos não era certamente um
expedienle para substituir a guarda do exercito, que
V. Ex. sabe que mui ias vezes subiu a 900 a 1,000
praças.
O Sr. duque de Caxias:
No meu tem, o nunca
teve mais de 200 praças.
O Sr. Silveira da Mott.a: — Em Tuyuty, em
TuyuCué tinha só 200 praças ?
O Sn. duque de Caxias:—Pouco maisiou menos,
era o termo médio.
;
O Sr. Silveira di Motta : — Pois, senhores, é
uma matéria em que não posso deixar de acreditar
no nobre senador; mas devo declarar que lá ouvi
dizer qué a guarda do^xercito teve muitas vezes
900 a 1,000 homens.
S&asJ
O Sr. duque de Caxias: — No meu tempo nuncá
teve.
, u; - "■v-- • ---■■
.■
O Sr. Silveira da Motta : — Em todo o caso;
um patacho ou sumaca não podia servir para substituir a guarda do exercito, nem mesmo no tempo de
S. Ex. substituía, porque S. Ex. mesmo não se viu
livre dos inconvenientes de uma guatda do exercito
de duzentos e tantos homens.
O Sr duque de Caxias ; — Presos por faltas simples; é a guarda do quartel.
■ O Sr. Silveira^da Motta : — Mas o que^narrei é
verdadeiro.
ggO Sr. duque] de'Caxus;"—Nao^ofneguei^
O Sr. Silveira da Motta: —V. Ex. fez-me essa
justiça não negou, e é o que estou dizendo. A respeito deste facto como o que houve foi meramente
uma explicação, e o facto não foi negado, não tenho
nada que reclamar; toquei nella unicamente porque
era um dos pontos. Vou ao segundo.
Quando fiz aqui o meu discurso analysando ao
operações militares, disse que a 16 de Julho o ges
neral Osorio, marquez do Herval, quando fez o reconhecimento por or 'era do nobre general, teria
nesse dia tomado Humailá se não houvesse tidordera para retirar-se. Agora vou dizer a V. Ex. a
razão obvia porque avancei essa proposição. Avancei
essa proposição, Sr. presidente, porque o Diário do
Exercito, que S. Ex. leu aqui, o que eu aqui tenho é
inteira mente inexacto a esse n speito e a muitos
outros.
Diz o Diário do Exercito. [Lê]:
« Dous ajudantes de campo foram enviado? pelo
visconde do Herval, com pequeno intervallo de
tempo, ura dq outro.
O primeiro participou a S. Ex. que o mesmo general havia jà transposto o 1° fosso, e que o inimigo
patecia apresentar pouca resistência.
A resposta de S. Ex. foi a seguinte: Que procedesse como entendesse conveniente, levando a effeíto
24

SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1870
o assalto, se visse probabilidade disso, sem grandes
perdas de nossa parte.
Neste mesmo sentido mandou expedir telegramma
ao general Argollo.
O segundo ajudante de campo veio pouco depois
participar que o mesmo general já se achava proximo
á trincheira; que as nossas perdas se tornavam já
consideráveis, e. que oile aguardava a decisão de
S. Ex. para, não obstante, avançar ou recuar.
Mandou-lhe S. Ex. dizer que deixava ao seu juizo
re-olver o que entendesse mais acertado, etc. »
Portanto, o Diário dn Extcüo tinha explicado a
retirada do marquez do Herval, depois de reconhecer a sua contra marcha como deliberação sua, e não
porque tivesse recebido ordem do nobre general
O Sr. dcque de Caxias: — Em conseqüência da
autorisação que eu lhe tinha dado para fazer o que
entendesse conveniente.
O Sr. Silveira da Motta ;—Tive a honra de estar
cora S. Ex. muitas vezes em Montevidéo, onde nos
encontramos e conversamos o mais intimamente
que era possível a respeito de muitos assumptos, e a
respeito de fectos da guerra: mas nunca veio a pello
tratarmos do reconhecimento de Huraaitá. Subi porém, para o Paraguay, e as explicações, as versões
que recebi dos generaes, e dos officiaes superiores,
quo estiveram no exercito na época do reconhecimento foraníqueme m iuziram a affirmar nesta casa,
que o general se se linha retirado depois de soffrer
perdas foi. porque tinha tido ordem de S. Ex. para
retirar-se.
O Sr. Jaguaribe:—Eu me achava no exercito ao
tempo do reconhecimento, e o que me constou é o
que diz o Diário de Operações.
O Sr. Silveira da Motta:—Ora veja V.Ex. como
se escrevem os diários; ouvi o contrario.
O Sr. duque de Caxias: — Ouviu ao general
Osorio?
O Sr. Silveira da Motta :—Não senhor, não ouvi
ao general Osorio; mas estou dizendo a Y. Ex. que
ouvi aos generaes e oíficiaes superior s, que estive"ram no exercito, nessa época, dizerem que elle retirou-se porque recebera ordem de V. Ex. e por
isso afirmei essa proposição contra a qual V. Et.
reclamou, Nunca fallei com o Sr. general Osorio;
elle esteve já nnsla Corte ; uma vez nesta sala o vi
conversando com o nobre duque, foi a única vez
que o vi, mas não fallei com elle. E' do exercito que
tenho essas informações.
O Sr. duque de Caxias:—Falsas...
O Sr. Silveira da Motta;—Falsas! Oh! senhores. tenho aqui uma carta do general,Osorio que affirma o que eu disse. [Sensação.) Nunca o vi, não
tinha a honra de corresponder-me com S. Ex.
O Sr! duque de Caxias ;—Ha de fozer-me o favor
de ler essa carta.
O Sr. Silveira da Motta ; — Hei de lêl-a ao senado, porque acho que este facto é importantissirao.
(Apoiados).
O Sr. duque de Caxias ; —Entretanto ha dous
annos que se publicou o Diário de Operãçõesf que
distribui a todos os generaes.
O Sr. Silveira da Motta : — Hei de apresentar,
Sr. presidente, até os telegrammas donde se vê que 1

o nobre duque ordenou ao general Osovio que se retirasse.
O Sr. duque de Caxias: — Tenho mesmo aqui na
Cône mais de 200 testemunhas para provar o contrario.
O Su. presidente :— Attenção !
O Sr. Silveira da Motta :— Antes de ir á carta,
como o nobre senador diz que portanto tempo o
general Osorio tem deixado de reclamar contra o
Diário de Operações.
O Sr. duque de Caxias:—Que se publicou ha
dous annos...
O Sr. Silveira da Motta
principiarei por
lêr a parte que o marquez do Herval deu a S. Ex.
depois do reconhecimento. E' a parte do dia 20 que
ate se publicou aqui.
O Sr. duque de Caxias :— Está aqui na Côrte um
ajudante de ordens, que ouviu-me dar a ordem.
O Sr. Silveira da Motta : — Nessa parto diz o
ge ieral Osorio (lé):
« Tendo antes participado a Y. Ex. do que se
passava e que tinha perdido mais de metade da força
atacante daquelles quatro batalhões sem ter conseguido penetrar os primeiros obsticulos, e que o
inimigo angmentava sua res:slencia, não tendo sabido a anarnicao da praça como se dizia, nesse momentr Y. Ex. me fazia saber que obrasse segundo
entendesse, e um. pouco depois recebia ordem de
V. Ex. de reiirar em ordem... .
O Sr. duque de Caxias:—Oh! Isso não é verdade,
senhores.
O Sr. Silveira da Motta:—Mas V. Ex. que disse
que elle não reclamou, porque razão quando recebeu esta parte não reclamou também? Porque razão
deixou passar a asseveração do Sr. visconde do Herval de ter recebido ordem para retirar-se ?
O Sr. duque de Caxias:—Mas como reclamar?
O Sr. Silveira da Motta : — V. Ex. devia fazerIhe sentir que era inexacto isso que elle dizia na
sua parle.
Yozes ;—Leia a parle toda.
O Sr. Silveira da Motta:— Lerei tudo: vou satisfazer a justa anciedade do senado. [Lê):
« Cotnmando do 3o corpo de exercito era PareCué, 20 de Julho de 1868.—Illm. e Exm. Sr.—Recebendo a ordem de V. Ex. para, ao amanhecer do dia
16 do corrente/proceder a reconhecimento á viva
força contra a trincheira do Humaitá e assaltai-a se
fosse possível, á vista da parte que V. Ex. teve, de
que o inimigo estava abandonando a mesma trincheira e passando para o oChaco, cumpri a dita ordem
pela fôrma seguinte,: O I corpo provisorio de cavalleria coinmandado pelo tenente coronel Yasco Antônio da Fontoura Chananeco, fez a vanguarda com
ordem de reconhecer o campo até a trincheira
inimiga, e atacar as suas avançadas; seguindo-se a
este corpo a V brigada de infantena commandada
pelo coronel Fredericoo Augusto de Mesquita, composta dos batalhões 4 e 13,° o batalhão de engenheiros, commandado pelo tenente coronel Conrado
Maria da Silva Bittencourt, e a brigada do artilhena volante commandada pelo coronel Emilio Luiz
Mailet. Éormaruin a columna de reserva as brigadas
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de infanteria O3 commandada pelo coronel Carlos
Betbczó de Oliveira Nery, 8' pelo coronel Herculano
Sanches da Silva Pedra, e 12' pelo tenenie coronel
Manoel da Cunha Wanderley Lins, iodas sob o
commando do brigadeiro Carlos Resin; e a força
oriental sob o commando de seu digno general
D. Henrique Castro.
As 6 horas da manhã começou o movimento,
como V. Ex. testemunhou; o bravo tenente coronel
Chananeco avançou com tal rapidez sobre a trincheira iniraign, que sorprendeu o piquete que
havia fóra da trincheira, e do qual só poderam escapar-se quatro praças; continuando a avançar,
mandou apear o corpo sobre o primeiro fosso, e
cora bem dirigido fogo do seus atiradores, fez Cailar
a boca do fogodegiosso calibro que estava collocada no angulo da trincheira; porém, em seguida,
a metralha e fuzilaria,inimig s, obrigou a retiraremse esses bravos com 53 oíílciaes e praças fóra de
combate, e a maior parte de seus cavallos mortos.
Quando me aproximei á trincheira, deu-me parte
o tenente coronel Cnananeco do occorrido, e do que
o seu' corpo tinha tomado uma peça dc artilheiia;
mas que não podendo sustentar o ponto, mandara
retirar. Esta parte me fez julgar que, pelo panto
aonde a dita peça tinha sido tomada, poderia ter
logar o assalto, é ordenei a carga pelo batalhão 13°
'sustentado pdo 4"; porém todos estes movimentos
foram praticados debaixo de metralha e fuzilaria do
inimigo, o que não Instou para conter aquelles batalhões. Chegando eu ao primeiro fosso rec mheci
que a peça alludida não tinha sido tomada e sim
suspendido o seu fogo pela nossa fuzilaria, tanto da
cava liaria, como depois dá infanteria, que lambem
fez calar mais duas bocas de fogo. .lá naquelle
ponto quiz levar a cffeito o assalto e mandei avançar
o batalhão de engenheiros para proceder ao convenionto trabalho, e as carretas que conduziam as escadas e pranchões eraquanto eu reconhecia, como
me era possível, a trincheira inimiga.
Vi que da perte do Sul da trincheira vinha uma
força, que não pude calcular o numero, e chegava
correndo era protecção do ponto ata ado e que se
augmenlavam os disparos de artilhei ia de campanha
dos ângulos Norte e Sul do mesmo ponto. Projectis
de todas as espocies varriam nossas fileiras e sem
embargo muitos dos nossos officiaes e praças chegaram a transpor o primeiro fosso donde fuzilavam
as artilherias inimigas. Chegadas tres carretas com
o material do assalto sobre a nossa esquerda mandei que a tropa o tomasse', porém aqUelia parte di
linha estava, com poucas excepções, morta ou ferida
assim como o meu estado maior, ordenanças e piquete; mandei avançar então o batallião 39 em protecção da linha, lendo antes participado a V. Ex.
do que se passava e do que tinha perdido mais de
metade da força atacante daquelles quatro batalhões
sem ter conseguido penetrar os primeiros obstáculos,
e que o inimigo augmentava sua resistência, não
tendo sabido a guarnição da praça como se dizia.
Nesse momento V. Ex! me fazia saber que obrasse
segundo entendesse e um pouco depois rfxebia
ORDEM DE V. Ex. DE RETIRAR EM ORDEM. O batalhão
89 que havia marchado cm protecção do 4C, 18 e
engenheiros, poucos minutos depo°is de haver chegado ao primeiro fosso, tinha ióra de combate o
commandanle, o fiscal e 127 olftciaes e praças
A nossa artilheria que, por falta de posição con-
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veniente, formou em batalha em raáo terreno, e do*
minada pela metralha inimiga, tinha soffrido algumas perdas e era de pouco auxilio para o ataque,
foi a primeira que mondei retirar para a columna
de reserva; mandando depois também retirar a força
que sustentava o fogo na trincheira, protegida pelo
batallião 51, estendido em atiradores.
O primeiro fosso do inimigo computei em 12 palmos de largura e igu l se não maior profundidade,
seguindo-se-lhe uma larga linha dc abalizes e depois a trincheira principal, que ainda tem pela fiente
bocas de lobo, segundo dizem os vaqueanos. A
guarnição da irinchcira mostrava as cabeças somente, e o seu nutrido fogo de fuzilaria cruzava-se com a metralha das faces do angulo sobre
nossas tropas. O terreno a percorrer até aquelle
ponto, tem diversas lagoas e pantanos pelos íiancos,
e do angulo para a direita e esquerda tem um pequeno espaço secto, cortado por alguns vallos
velhos. As lagôas não são profundas, ale meando a
agua a barriga dos cavallos. As partes dos commandantes das divisões, brigadase corpos que junto
remetto, e com as quaes me confcrrao, instruirão a
V. Ex. das occu:rendas havidas em cada uma dessas
unidades, bem como dos nomes dos oíílciaes e
praças, cujos feitos são d gnos de honrosa menção;
cabendo-me o dever de informar ainda a V. Ex.,
que o 1° corpo provisorio de cavallaria, os batalhões.
4o, 18°. 39°, e o de engenheiros, rortaram-se
com
o
verdadeiro denodoe galhardia; qttéoI
regimento de
o
artilheria a cavallo e baterias do 4 corpo provisorio
da mesma arma, com a maior firmeza e ordem se
conservaram ao alcance da metralha do inimigo,
hostilisando-o com energia, e que o batalhão 51° de
voluntários, mais uma vez deu provas do seu valor
e firmeza, apoiando o movimento da frente com o
seu fogo sobre a esquerda dos atacantes, e protegendo depois a retirada lenta que teve logar. Tivemos Í019 indivíduos fóra de combate, como consta
das relações que já devera ter sido apresentadas a
Se as forças que tomaram parte na acção, e tão
bem se portaram, não conseguiram, o fim que ,
Y. Ex. teve em vista, seria só devido á impericia de
rainha parte.
Alémdosofficiaesepraças mencionadas nas partes
dos diflerentes commandos, julgo do meu dever especialisar ainda o bravo coronel Frederico Augusto
de Mesquita que, conduzindo a brigada de seu commando ao combate, mostrou mais uma vez valor e
sangue frio, conservando-se na linha até ser ferido;
o tenente-coronel Antonio de Campos Mello, commandanle do 4' batalhão de infanteria que mais uma
vez so portou com denodo e foi gravemente ferido
ao transpor o fosso ; o major João Neporauceuo da
Silva, commandante do 18° batalhão que primeiro
atacou com o seu batalhão, mostrou valor rellectido;
o major do mesmo batalhão José Maria do Nascimento, por vel-o nas fileiras dos combatentes com
valor e sangue frio. animando a tropa, até que cahiu gravemente ferido ; o major Antonio José Pereira Júnior commandante do batalhão 39», pelo enthusiasmo e valor com que se portou até ser gravemente ferido ; o capitão flsea1 do mesmo batalhão
João Teixeira Guimaiães, por se ler portado corajosamente até ser ferida ; o tenente-coronel Conrado
Maria da Siiva Bittencourt, commandante do
batalhão de engenheiros, pelo valor e enthu-
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siasmo com que foi ao combate com parte de seu
bizarro batalhão;
o bravo tenente coronel comraandante do Io corpo provisorio de cavallaria Vasco
Antonio da Fontoura Chananeco, cujo nome é bem
conhecido do exercito e cujos serviços V. Fx. conhece, por mais uma vez mostrou seu enthusiasmo
e valor; o coronel Emilio Luiz Mallet, commandante da brigada de artilheria, pelo seu valor e sangue
frio, que mais uma vez notei; o bravo tenente coronel
Sevcriano Martins da Fonseca, commandante do
Io regimento de artilheria a cavallo, pelo seu valor
reflectido e perícia no combate ; o tenente coronel
commandante do 51° de voluntários Alexandre Augusto de Frias Viilar, por ter á frente de seu bizarro batalhão sustentado vivo fogo contra a trincheira
inimiga e mais tarde a retirada; os meus ajudantes
de ordens major Uionysio Amaro da Silveira, e tenente Henrique de Azevdo Pires, se portaram com
valor até serem gravemente contusos; capitão Francisco Silveira Filho, que apezar de contuso me
acompanhou e transmitliu minhas ordens até o fim
do combate; tenente Manoel Luiz da Rocha Osorio,
pelo valor, calma e presteza com que transmitiu minhas ordens e entre a metralha soccorreu ao bravo
tenente coronel Campos .Mello, tirando-o do fosso,
ferido; tenente José Siraeão Torres, por se ter portado com valor e dado-me o seu cavallo logo que
me viu a pé; tenente José Rodrigues por bravo, e
ser ura dos poucos que poderam transpor o primeiro fosso, animando a tropa: te mnte Manoel Aprigio
da Cunha e alferes Frederico Ferreira Rangel, empregados na repartição do qnaitel mestre general,
por me terem acompanhado do principio no fim do
combate e mostrado coragem e sangue frio; alferes
Domingos Jose da Silva Filho, escripturario da repartição do ajudante general, único empregado de
sua repartição que sobreviveu, por se ter portado
bem; alferes João Carlos da'Rocha Osorio, commandante do meu piquete, por ter mostrado valor e
calma, o ter cora o piquete apeado transposto o primeiro fosso, fazendo vivo fogo ao inimigo até a ordem de retirar, com os poucos soldados que lhe
restavam.
E' digno dos maiores elogios o capitão Joaquim
Antoniu Ferreira da Cunha, encarregado da repartição do quartel mestre general, por ter ainda m is
uma vez, como sempre, dirigido com acerto efetividade o serviço de sua repartição. Também são dignos de menção o tenente do corpo r7' de cavallaria
Thimoteo Garcia da Uosa, que achando se doente
junto ao meu quartel general, se apresentou para o
combate, e me acompanhou até o fim; os medi
cos do corpo de saúde Drs. Silverio de Andrade
e Silva, João José de Carvalho, Cezario Eugênio
Gomes de Araújo, Francisco Hom?m de Carvalho,
José itufino do Noronha, Joaquirir Marianno de Macedo Soares, e acadêmicos Arsenio de Souza Marques, Manuel Pinta Ferreira Júnior, José Pinto da
Silva, Elpidio Rodrigues Seixas e Lucindo Pereira
dos Passos Júnior, pelos esforços que empregaram
em applicar aos nossos feridos os primeiros sóccorros de sua arte. O Sr. general D. Henrique Castro,
commandante da columna oriental, e o brigadeiro
Carlos Hesin, commandante da reserva, se honveratn nos seus postos com a firmeza e discernimento
que os carecterisa. Aquelle distineto general já deve
participado a V. Ex. o occorrido com a força de
^ commando.

Deus guarde a V. Ex. —lllm. e Exm. Sr. marechal
de exercito marquez de Caxias, commandante em
chefe de todas as forças brasileiras e interino dos
exércitos alliados. — Físconde do Ilerval. —(Conforme.—//errai).
O Sr. uuque de C vxias : — Está claro, foi a ordem
do dia que narrou o facto.
O Sr. Silveira da Mott.a: —Foi a ordem que
V. Ex. man lou depois da primeira participação que
lhe fez.
O Sr. duque de Caxias: — Não mandei outra.
O Sr. Silveira da Moita (continuando a ler): —
« Pouco depois lecebia ordem do S. Ex. de retirar.»
Logo houve duas participações, e duas decisões ou
duas ordens...
O Sr. duque de Caxias : — Não dei semelhante
ordem. Na ordem do dia posterior a essa parte rectifiquei isso, e elle não reclamou. Não dei semelhante ordem: juro por minha palavra de honra, e
tenho mais de 200 testemunhas ainda vivas. Como
não reclamou elle contra a ordem do dia em que
rectifiquei essa parte?
O Sjr. Silveira da Moita: — Senhores, eu li em
primeiro logar a parte do general Osorio...
O Sr. duque de Caxias ; — Não me refiro a V. Ex.
O Sr. Silveira da Motia:—... unicamente para
resoonJer a estas palavras do nobre duque: « Se o
Diário do Exercito é inexacto, porque razão elle até
então não reclamou contra o Diário ? »
O Sr. duque de Caxias:— Na própria casa do
Ex. estava o ajudante de ordens delle e meu;
que foi testemunha ocular, pergunte-lh'o.
O Sr. Silveira da Moita:— Este é o ponto principal da parte; «Recebi ordem de V. Ex. de retirar. » (Continúa a ler]:
,
O mais é a descri peão da retirada.
O Sr. duque de Caxias:—Minha
ordem do dia, e
1
o Diário são posteriores.
O Sr. Silveira da Moita:—Mas V. Ex. não recebeu > leu essa parte? Desde que V. Ex. recebeu isto
sem reclamar...
O Sr. duque de Caxias:—Na rainha ordem do dia
se expõe o contrario.
O Sr. presidexte .—Attençào.
O Sr. Silveira da Moita :—Li, Sr. presidente, a
parle antes da carta, unicamente para responder a
este argumento.
O Sr. duque de Caxias :—Opiniões políticas levam
os homens muito longe.
O Sr. Silveira da Motia: — Agora, Sr. presidente, que li esta parte unicamente paru responder
a este argumento. . Agora, Sr. presidente, para
completar a minha argumentação, para que não se
pense que vim aqui com auimôsidade de dizer uma
cousa sem fundamento, vou ler a extensa carta do
Sr. marquez do Herval, e lereiodesde a primeira até
á ultima linha. A carta ó do I de Agosto.
O Sr. duque de Caxias : —Tenho outras anteriores e posteriores, que nada me dizem a tal respeito.
O Sr. Silveira da Moita : —Mas nenhuma, posterior ou anterior, contrariará esta que está aqui...
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Faço o mais elevado conceito do caracter do Sr. ge- 1 ponte, que o inimigo disputava com força grande.
neral Osorio.
Immediatamente, seguindo o vaqueano...'.. »
.Vote-se bem que o Sr. marechal raarquez do HerO Sr. Souza Franco; — De que anno é?
val teve ordem para seguir depois de ter começado
o
O Sr. Silveira da Moxta: —De ISTO, do I de o ataque.
Agosto, datada de Pelotas: {Lendo)
O Sr. duque de Caxias :—Foi justamente o que
« IIIra. e Exin. Sr. senador Silveira da .Motta.— eu disse no meu discurso.
A 13 do mez proximo passado
(Achava bom
O Sr. Silveira da Moita : — Mas o Diário do
que os Srs, tachigraphos fossem tomando esta carta
stenographicamonte, porque não a dou para a ty- exercito não disse isto.
O Sr. duque de Caxias:—E' verdade; mas rectipographia, o mesmo porque á proporção qu" fôr
lendo, vou fazendo alguns commentarios). (Lc-.do.) fiquei.
« A 13 do mez proximo passado, recolhendo me
O Sr. Silveira da Moita (lendo);— « Immedia para esta casa,dò meu passeio hygicnico pelo campo, tamente, seguindo o vaqueano, marchei era direcção
tive a honra de receber os tres discursos impressos ao Norte. A' pequena distancia, desfilando a tropa
que por V. Ex. foram pronunciados no senado por do meu commando em uma estreita picada, sahimos
occasião da fixação da força de terra e da resposta em outro caminho igualmente estreito, por este foi
á falia do thronô.
levada em direcção a retaguarda em relação ao
« Muito agradeço as benevolas palavras que era ponto do partida ãtó chegar ã estrada, que dos mesmeu abono se dignou pronunciar em ura daquelles mos galpões sae pare Assumpção, e passa o arroio
discursos quando se tratou do combate de Itororó...» de Santo Antonio. Ao descer por esto anoio, a minha
Já vô V. Ex. que esta carta veio ratificar, confir- vanguarda, que era composta de 20 cavalleiros e 1
mar algumas cousas que eu disse a respeito do ata- batalhão, correu a uma partida inimiga que alli se
que do Itororó, e que no Diário do Exercito ' estão achava. Esta partida, passando o ar oio de Santo
descriptas inexactamente, como hei de provar.
Antonio, parou ua barranca, onde tinha o inimigo
/ « Cora ofleito, Sr. senador, os defensoies do meu de 300 a 400 homens. . »
illustre amigo, o Sr. general Caxias, illudiram a verUma das razões inexactas que dá o Diário ó que
dade a meu respeito (vá vendo V. Ex.) tratando o general Osorio deinorou-se.por causa de bater uma
daquelle combate; mas eu não acredito que S. Ex., partida inimiga, e os senhores estão vendo que essa
cavalheiro como é, autorisásse este procedimento...» partida foi batida pelo força da vanguarda, o que
não obstou á marcha do corpo. O corpo continuou
O Sr. Zacarias:—Fez justiça.
sempre a marchar. Essa foi uma rná razão da ordem
O Sr. Silveira oa Moita -.—(lendo) « só cora do dia e do relatório do Sr, ministro.
o fim do ferir-mo
»
O Sr. duque de Caxias:—Inexacta apreciação,
O Sn. duque de Caxias:—Expliquei.
como já declarei e rectiíiquei.
► O Sr. Zacarias: — Explicou em favor do Sr.
O Sr. Silveira da .Moita (lendo): «Eraquanto isto
Osorio.
se passava, ainda a maicr parte da força do meu
O Sr. Silveira da Moita:—(lendo).... «Indi- commando desfilava na matta ; o emquanto toda a
carei, pois, a V. Ex. o que se passou, o creio provar força não passava o desfiladeiro, mandei que a vanque não tive intenção de evitar o combate de Ito- guarda, protegida por um dos batalhões, desalororó, como parecia insinuar esse documento a que jasseo inimigo, oque foi executado.» (Mas isto não o
a continuar a marcha).« A minha demora
V. Ex. se referiu; Breve resumo das operações mi- demorou ponto,
loi o tempo necessário para acabalitares dirigidas pelo wethodico general dugve de naquelle
do sahir as forças do desfiladeiro; o que
Caxias na campanha do Paraguag. (E' uma publi- rem
apenas concluído, segui a marcha, deixando como
cação que se tem feito ahi.)
retaguarda a força que tinha desalojado o iniO Sr. duque de Caxias:—Não sou responsável migo, o quo devia também conduzir os nossos tres
feridos' daquella pequena escaramuça, formando
por isto.
O Sr. Silveira daMotta (lendo)-.— — «que vera nova vanguarda das forças mais próximas á nova
transcripto no Diário do Rio de Janeiro n. 79 de 21 direcção, segui a marcha pela estrada que vem de
de Março do corrente anno. Eis a minha marcha, ou Assumpção, passando o arrolo Santo Antonio, e
antes o quo se dou a meu respeito. Todo o exercito vae passar junto da ponto de Itororó em direcção
marchou reunido do seu acampamento dos Galpões, ao Sul.» (Vê-se que não houve demora; foi uma má
ao clarear do dia, polo estreito e raáo caminho que razão, uma inexactidâo da ordem do dia.) «Teria'
vac daquelle ponto á ponto do Itororó: o corpo do caminhado por esta estrada quatro ou seis quadras,
exercito do meu coramando fazia a retaguarda, se- quando fui alcançado pelo ajudante de ordens do
parado do 2" apenas 100 passos. Depois de algum commando em chefe, tenente-coronel Luiz Alves...»
tempo do marcha parou o corpo do exercito á minha (E o mesmo de que V. Ex. fallou ainda agora.)
frente, e o do meu commando fez, por conseqüência,
O Sr. duque de Caxias:—Sim, senhor.
o mesmo. Depois do 1/4 de hora pouco mais ou
Sr. Silveira dv Moita (lendo).. .«que da parte
monos, ouvi na frente 2 ou 3 tiros de artilheria de do Ocommando
em chefe me noticiou o rechasso que
campanha, o mais tarde veio o chefe de estado- tinha soffrido o 2.° corpo na ponte, as graves perdas
maior, que rae ordenou da parte do commandante
se tinham dado, e quo eu marchasse com cauera chefe que eu seguisse com a força do meu com- que
mando, e o vaqueano que me apresentou, para tomar tella, e o mais depressa possível.
« O calor era excessivo; bastantes soldados de
o ílanco, ou a retaguarda do inimigo, se fosse possível, para facilitar com este ataque a passagem da mfanteria ficaram cansados na arenosa estrada ; po25
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rèm eu ouvi a ordem, marchando para o ponto indicado.
« Já vê V. Ex. quo quando me desmembrei do
exercito, tinha começado o fogo na ponte, e que teria eu andado metade do caminho quando o combate tinha terminado.»
Eis um ponto essencial em que é inexacto o
Diário do Exercito, porque diz que elle chegou
meia hora depois do combate terminada.
O Sr. düque dk Caxias;—E' verdade; mas elle
refere-se ao primeiro rechasso, eHres vezes foi rechassada a vanguarda.
O Sr.- Silveira da Moita;—Elle refere-se a ter
acabado o combate.
O Sr. duque de Caxias:—Não, senhor; não estava
acabado.
O Sh. Silveira da Moita ;—Ouça V. Ex, « Quando
me desmembrei do exercito, tinhâ começado o fogo
na ponte, e teria andado metade do caminho, quando
o combate tinha terminado. Proximo do ponto do
combate alcancei um carro de munições, alguns
mortos e feridos que o mesmo carro conduzia, que
tinha vindo na minha frente, e pertenciam ao inimigo que a minha vanguarda tinha derrotado em
Santo Antonio. Afinal cheguei ao campo do combate já occupado por maior força do 2o corpo do
exercito, ao mando do valente Machado Bethencourt,
a quem pergumei pelo general em chefe, que ordens
tinha, e quem alli mandava. O'general Bethencourt
rae-respondeu que o coramandante em chefe estava
ainda do outro lado, mas que elle estava prompto
para cumprir as ordens que eu lhe désse. Mandei
então um dos meus ajudantes participar ao cotnmandante em chefe a minha chegada, e o que havia
occorrido na marcha. Voltando o meu ajudante,
disse-me que o comimndmte em chefe ordenava
que eu tomasse o comraando dn vanguarda e que no
dia seguinte marcharíamos.
« Assim, pois, nenhum motivo impediu que eu executasse o movimento que me foi ordenado...» (note
se bem, nenhum motivo impediu) « o que eu não
podia f izer era andar tanto que chegasse a tempo de
qiu imar uma escorva no itororó, onde se combatia,
quando por ordem me separei do exercito para dar
uma longa volta. »
O Sr. duque de Caxias.—E' verdade.
O Sr. Silveira da Moita. —E'verdade; mas todas
as idéas do Diário de V. Ex. são inexactas.
O Sr. duque de Cixias:—Mas reclifiquei-as tqui
no meu discurso ; não accusei o general, pelo contiario defendi-o.
O Sr. Silveira da Moita [Lendo : —«Todos os militares sabem que contra o inimigo, por terreno desconhecido não se marcha em üeb udada: todavia
eu teria queimado algumas escorfas no Itororô,
se o combate tivesse durado T horas.» E' muito
importante esta declaração. O Sr. marquoz do Herval teve'ordem para desmembrar-se do exercito,
quando o fogo já começava, quando elle tinha, segundo o roteiro que fiz de sua marcha, e que elle
diz que é exacto ( e não tinha fallado com elle (segundo o roteiro que fiz, tinha de andar três e meia
léguas.)
0 Sr. duque de Caxias:—Não sabia isto; o vaqueano disse-me que era légua emeia, quando mui-

to; V. Ex. soube depois do facto acontecido; elle
também o soube depois de passado.
O Sr. Silveira da Motta;—« Todavia teria queimado algumas escorvas no Itororó, se o combate
tivesse durado 7 horas, como disse o autor do Breve
resumo, que parece-me que não escreveu para o
exercito, que viu como tudo se passou. Eu tenho a
prova da justiça que me fará o Sr. Caxias... »
O Sr. Zacarias:—Ea foz aqui no senado.
O Sr. Silveira da Moita,:—«.,. que, separandose de mira em Montevidéo disse-me: «Devo-lhe uma
explicação: continuei o ataque do Itororó, começado pelo general Argollo, sem esperar por V , temendo ser derrotado á vista do desanimo que notei
na tropa...» .
,
O Sr. duque de Caxias:—Essa foi a verdeira razão;
tres vezes recuou a vanguarda; se eu não atacasse
-logo, desmoralisava-se a tropa. Isto não queria eu
dizer na tribuna, mas como V. Ex. o disse...
O Sr. Silveira da Moita : —Veja V. Ex. que o
general apoia o que eu disse: entretanto trataramme aqui como moriscal, bem que o Sr. ministro da
guerra nesta casa me reconhecesse como competente
pira tratar desta matéria.
O Sr. ministro da marimia;—Agora o reconhecera todos.
O Sr. Silveira da Moita :—Está vendo que os
generaes estão comigo.
O Sr. ministro da marinha;—Acabou a carta?
O Sr. Silveira da Moita;—Ainda não; falta o
melhor que está no fim. Estamos ainda cias reflexões, nas inrxactiaões do Díarto, que foram as que
deram logar á opinião minha emittida nesta casa,
que foi então combatida pelo nobre ministro da
guerra, e que agora está confirmada pelo Sr. general
Osorio, e rectificada no mesmo sentido pelo nobre
senador pelo Rio Grande do Sul, que ora general era
chefe do exercito nessa occasiào.
Trago este facto somente para apreciar uma outra
declaração que ha no relatório do nobre ministro e
na ordem do dia, que até certo ponto é dosairosa ao
Sr. visconde do ílerval.
Uefirindo-me á ordem do dia do nobre duque, não
era possível que eu deixasse passar sem protesto ura
facto que ahi se menciona, quo tende a desairar o
primeiro general brasileiro que pisou o território do
Paraguay, quo resistiu ás forças de Lopez, então
muito superiores era numero, que retirou-se ferido e
que voltou outra vez ainda ferido para dar a ultima
gota de sangue naquella campanha;- não era possível deixar passar essa declaração da ordom do dia.
que o general O-orio recebeu ordem do voltar, sendo
a distancia a percorrer apenas do ura quarto de légua,
ou meia légua, quando muito.
O Sr. duque de Caxias :— Légua o meia.
O Sr. Silveira da Moita :— Só se fôr hespa"4
nhola. O Sr. visconde do Herval recebeu ordem
para marchar á testa do 3" corpo por uma vereda
ao tlanco esquerdo, tendo por missão cortar o inimigo no momento ora que, batido de frente, procurasse evadir-se. Mas diz a mesma ordem do dia que
o general Herval, se não fosse o tempo indispensável para bater e destroçar uma pequena partida inimiga que encontrou, teria chegado a tempo ; e o
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Diário do Exercito disse que o general chegou meia
hora depois de terminada a acção por aquelle motivo. Mas tudo isso que se disso está verificado e
rectificado que é inexacto : tanto a ordem do dia do
nobre duquo, como o seu Diário do Exercito. [Contínua a lêr a carta.)
« O mappa que V. Ex. publicou no folheto de
seus discursos demonstra o caminho que tive de percorrer. O facto de alcançar-me o ajudante de ordens
do commando em chefe em metade do caminho,
dando-me conta do occorrido...» Aqui o nobre ministro no seu rolalorio, e náo sei se no Diário do
Exercito se diz quo S. Ex. o general em chefe durante o combate não sabia i nde estava o Sr. Herval.
O Sr. duque de Caxus : —Não sabia ao certoe
mandei o ajudante de ordens até'encontral-o.
O Sr. Silveira da Motta : — E que o achou em
meio do caminho. «O facto de alcançar-me o ajudante de ordens em metade do caminho, dando-me
conta do occorrido, e finalmente a explicação que
se dignou dar-mo, separando-se o meu general e
amigo, parece quo não deixam em duvida a razao
porque não partilhei das glorias do combate de
Itororó. »
Vamos ao reconhecimento de Hnmaitá.
« Por esta occasião devo mais dizer a V. Ex. que
hontem tive sciencia de haver o illustre Sr. duque
posto era duvida rainha retirada do reconhecimento
de Humaitá sem ordem.sua. Talvez assim fosse;
porém eu a recebi pelo meu ajudante de ordens
Francisco Silveira nestes termos: que se retire era
boa ordem...
O Sr. duque de Caxias (com voz forte)Não
ordenei tal; é falso.
O Sr. Silveira da MoitaVamos adiante...
«Ascópiasdos telegrammas que junto ao meu oflicio, que também envio, serão ura auxilio para a memória de S. Ex., que não extranhou a menção que
fiz da ordem do retirada no meu dito oflicio. »
O Sr. duque de Caxias:—Não fiz menção, porque
não á linha dado. Ha mais de duzentas testemunhas
quo me ouviram em voz muito alta a ordem que dei.
O Sr. Silveira da Motta Vamos adiante verificar o fado, porque quero justificar qu: não disse
uma cousa no ar, muito mais quando \ . Ex. dizia
que lhe fiz uma injustiça, atliibuindo-a a meu animo máo. E' disto quo quero justificar me. Se na participação quo o general Osorio dirigiu a V. Ex. havia uma proposição falsa, V. Ex devia ter exigido
quo elle rectilicasse o sou dito: era o seu dever.
O Sr. duque de Caxias : —Que a reconheci falsa,
comprovei-o na ordem do dia, na qual não fiz menção delia.
O Sr. Silveira da Motta: — « As cópias dos telegrammas quo junto ao meu oflicio, e que envio,
serão um auxiliar para a memória de S. Ex., que
não extranhou a menção que fiz da ordem de retirada
no meu dito oflicio. O Diano do Exercito que não
tive a honra do receber até hoje, foi-me mostrado
por um ofllcial, de passagem para a Côrte, á bordo
do vapor em que vim doente. Com permissão do
mesmo ofllcial puz á margem por minha letra,
e assignando, uma nota negando a consideração
feita no mesmo Diário do comraandante em chefe:
«que nas circiunstancias em que me achava perdia-se ás vezes mais gente retirando-se, do que
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avançando,» que, se isto me fosse dito da parte do
commandante em chefe, o combate continuaria a
todo o transe. Se se me mandou fazer esta observação, cila não me foi intimada.»
ü Sr. duque de Caxias: — Mandei-a, sem duvida;
ouviram-me mais de 200 homens que estavam no
logar onde eu gritei. Não dei a ordem em voz baixa.
O Sr. Silveira da Motta:—Pode ser; mas tenho
o testemunho de pessoas que a intimaçâo foi recebida em Humaitá de retirar-se... Isto ó°muito melindroso; ninguém é mais capaz para testemunhar se a
intimaçâo foi recebida, ou não, que o Sr. general
Osorio, que para mim vale mais que os duzentos
que aflirmam que elle não a recebeu.
O Sr. duque de Caxias :— Que eu não a mandei,
lambem o aflirmo. [Apoiados.)
O Sr. ministro da marinha :—Ahi ha qui-prn-quo.
O Sr. duque de Caxias
Que não a mandei certifico.
O Sr. Silveira da Motta :— Elle o que diz é que
não recebeu a declaração de deixar ao seu arbítrio
retirar ou avançar, porque se a recebesse nesses
termos, o cem bate continuaria â todo o transe, Se
S. Ex. lhe mandou fazer essa participação, ella não
lhe foi. intimada.
O Sr. duque de Caxias :— Ambos nós podemos
dizer a verdade.
O Sr. Silveira da Motta:—Sim, senhor; ambos
podem dizer a verdade; porém elle não foi intimado:
se o fosse, o combate teria continuado, e Humaitá
teria sido tomada então. Não se esperaria evacuação. ..
[Continua a ler a carta.) «Voto muito respeito e
maior consideração ao valor e perícia do illustre duqueque lamas vezes me temcommandadona guerra;
porém creio ser deier de honra defender minha humilde individualidade, sem oflender nem de leve a
S. Ex. Hogoa \ . Ex. de enviar-me o Diário do Exercito. .. » Prova de que não o linha... e com offeito
esse Diário (em muita cousa de romântico; está cheio
de inexactidões e erros.
« Rogo a V. Ex. de enviar-me um Diário do
Exercito » .. Este Diário ó uma das cousas que
mais tem comprorm Uido algumas apreciações.
O Sn. duque de Caxias :— Por isso na ultima
phase da guerra não o houvp.
O Sr. Silveira da Motta:—Foi uma cautela
prudente; o seu Diário é uma das cousas que mais
tem çompromeltido algumas apreciações. [Continuando a Pr); «Rogo a V. Ex. de enviar-me o Diano d i Exercito, se for possível obter, podendo fazer
desta carta o uso que quizer.»
E' a razão, meus senhores, porque a li no senado;
aliás guardaria este documento precioso, como signal de consideração e de muito apreço a um homem
tão distineto, conio é o general Osorio. Não ratificaria os factos por meio' de um documento desta
ordem, limitar-me-ia á satisfação da minha consciência quanto a ter aflirmado nesta casa que o general Osorio não se retiraria de Humaitá se não tivesse tido ordem para retirar-se. Eu se não linha
uma informação tão formal como esta para affirmar
isso, tinha pelo menos outras informações que me
levaram a essa conseqüência.
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O Sr. duque de Caxias : — Não é tanto assim
O Sr. Jaguaribe
Mas V. Ex. equivocou-so na
como V. Ex. pensa ; aqui é muito facit dizer isto.
referencia que fez ao Diário.
O Sr. Silveira da Motta:—Elá também seria...
O Sr. Silveira da Motta:—Não me equivoquei;
um general em cliefe, quando se trata de ura acto Agora, Sr. presidente, quero completar a carta do
tão importante como o reconhecimento de Hu- Sr. Osorio, lendo os telegrammas que o nobre genemaitá, não pode declin tr da responsabilidade, nem ral em chefe expediu para o Sr. Osorio e para o
da retirada, nem da avançada, dizendo que deixou Sr. Argollo. De um destes telegrammas se vê, se
isso á mercê do executor. Desde que o nobre duque não ha erro, que S. Ex^ deu ordem positiva para o
,
disse ao general cómmandante de um corpo «V. Ex. general Osorio retirar-se.
faça o que entender» tomou a responsabilidade.
A questão agora não é de ajudante de ordens, que
O Sr. duque de Caxias:—Tomei, não ha duvida ; alterasse a ordem, para apressar a retirada por medo
do fogo. . como se' disse... (Lé) :
não quero declinar.
« Telegrammas.—O Exra. Sr. chefe do estado
(Ha outros apartes.)
O Sr. Silveira da Motta:—Ouçam o resto: to- maior ao Exm. Sr. visconde do Herval.
mou toda a responsabilidade, porque não são só as
O Sr. raarquez determina que V. Ex. mande fazer
glorias que se absorvem, são todos cs resultados. jáumactivo bombardeio sabre o Humaitá, e que
Mas, senhores, quando um general coramandauto de lenha os corpos proruptos para um reconhecimento
um corpo, que fazia movimentos sobre Humaitá, e á Viva força sobre aquella fortaleza, visto acabar
que podia ter já uma perspectiva de entrai na praça, S. Ex. oSr. marquez de receber do Chaco o telegramcomo devia ter entrado, porque era uma praça que ma abaixo transcripto: « Me avisa neste momento o
estava evacuando, que apenas tinha 1,500 homens, e cómmandante Ivanixk. O chefe da esquadra commuuma linha de fortilições de perto de tres léguas í de- nica que de Humaitá está passando para o Chaco,
fender, a qual tinha mil pontos por onde se atacasse canôas carregadas de gente, e mesmo avisam minhas
onde não se achasse um soldado inimigo; quando avançadas que sentiu ruido daquellas na lagôa. Teum general, á testa de um commando desta ordem, nho tomado todas as medidas possíveis.
communcica ao general em chefe a resistência que
Sc avançarem pela lagôa não posso fazer nada,
encontra era um ponto, e o general em chefe não lhe
dá solução positiva, elletem obrigação de inclinar-se porque não tenho um bote para atacal-o por lá.» Em
á solução da retirada; e darei a razão. O Sr. Her- 1(5 de Junho de 1868. — O tenente, Antonie José
val... Eu gosto mais de pronunciar o nome... O Alies. »
Sr. Osorio achando-se sobre a primeira trincheira
« Para Curupaity,6horas da manhã.—O Exm.Sr.
de Humaitá, e tendo perdido já mil e tantos ho- marquez ao Exm. general Argollo.
mens, podia saber das ordens que o general em
O inimigo por aqui tem apresentado pouca resischefe tinha dado ao Sr. Argollo e ao general argen- tência. Vou, portanto, mandar proceder ao reconhetino para atacarem por Curupaity, e pelo Estabele- cimanto á mão armada, So por ahi V. px, achar
cimento? Elle podia saber se S. Ex. já tinha man- que também mostra pouca resistência, màndo prodado que o general Argollo se retirasse? Sabia elle ceder ao mesmo reconhecimento e so achar probabique o reconhecimento era feito ao mesmo tempo lidade de bom exilo, sem grande prejuízo de nosso
por Curupaity, como de facto foi ordenado é não se lado, trato de dor era seguida o assalto.»
effectuou? Não podia saber; portanto, ainda quando
« 61/2 horas.—O mesmo ao mesmo.—Jd aqui está
o general Osorio tivesse recebido ordem nos termos
em que nobre duque diz que lhe mandou, o que a vanguarda sobre a trincheira grande do inimigo.
não lhe chegou, era, cá para mim.umaíirdem dessa Cumpre que V. Ex. faça seguir já a força embarcada,
importância o mesmo que dizer ao general; « Ue- ao seu destino, e avance sobre as mesmas trincheitire-se »; porque elle não podia saber dos outros ras por ahi.»
«6horas e 15 minutos. Para Curupaity.—O mesmo
pontos, e nem um general que fazia o reconhecimento de um ponto podia saber de todas as cir- ao Exm. general Gelli y Obes.—Fica sciente do seu
cumstancias dos pontos atacados; portanto, sua telegramma, e communica que as nossas forças chegaram ás trincheiras do inimigo, mas que todo este
ordem incluía uma ordem de retirada.
movimento cum reconhecimento.»
Taes ordens não se dão em taes termos.
Quando aíSrmei nesta casa qne o general Osorio
« De Curupaity, 7 horas.—O Exm. general Argollo
tinha-se retirado do reconhecimento de Humaitá por ao Exm. chefe do estado-maior.—Que tendo feito
ordem do general em chefe, eu o fiz principalmente approximcr-se das trincheiras inimigas a força de
por uma illação lógica que tirei da ordem que S. Ex. cavallaria do reconhecimento originário, entrou
confessa quê lhe mandou dar: « que se os estragos esta forca de cavallaria no centro e outra de infaneram muitos, elle fizesse o que entendesse convindo teria na esquerda, e que aos primeiros tiros reconotar que as vezes retirando perdia-se mais do que lheram-se ás suas trincheiras; não occoirendo
avançando. » Ainda mesmo concedendo tudo isto, maior novidade.»
quení faz ura reconhecimento sobre uma brecha de
« Para Curupaity, 7 horas e 5 minutos.—O Exm.
uma praça sem saber dos outros pontos atacados,
quando recebe uma ordem destas do chefe, crê que marquez ao Exm. general Argollo.
ella quer dizer: «Retire-se.»
Que o general Osorio tendo chegado proximo á
E' um facto coasumado, senhores, essa retirada; trincheira inimiga e encontrado resistência invencreio que S. Ex. o approvou, mas que se arrependeu cível, dei ordem para que voltasse, as forças. Cumpre
de approval-o, porque, se não houvesse retirada e também que V. Ex. mande também desembarcar a
se o Sr. Argollo tivesse avançado, podiam ter en- força que tinha de seguir e retirar as suas forças das
trado lá de arma ao hombro.
trincheiras inimigas.»
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No ultimo telegrarama do Sr. marquez de Caxias
ao general Argollo, se diz :
« Dn ordem a Herval para que voltasse. »
O Sr. duque de Caxias Isso não prova nada.
ü Sr. Silveira da Moita:—Pois então :ni (elogramma de V. líx. connnunicando a Argolo que
tinha dado ordem a Herval para que se retirasse,
não prova nada?!
O Sr. duque de Caxias:—Era preciso que se fizesse
nestes termos a communicaçào ao general Argollo,
porque, sendo elle commandante de ufn corpo de
exercito, como era o general Osorio, e não tendo
tido o mesmo arbitrío que a este deixei, havia de
chocar se se elie soubesse que eu não havia praticado com elle o mesmo que pratiquei com o outro.
O Sr. Silveira da Moita;—A'. Ex. tinha praticado com elle do mesmo modo, porque destes telegrammas se vè que todas as ordens que V. Ex. lhe
deu foram condicionaes; quando se dirigiu a Argollo
íel-o nestes termos: « Se por ahi A'. Ex. achar que
lambem mostra pouca resistência; se achar probabilidade de bom oxito. » Não houve uma T ordem positiva. A ultima de retirada foi porque A . Ex. communicou que o outro tinha-se retirado por ordem
de V. Ex.
O Sr. íaguaribe Ahi era indispensável a retirada.
O Sr. Silveira da Moita;—Ora, era indispensável a retirada! Ooutro tinha se agüentado sósinho,
elle jiodia aguentar-se também e entrar; e:n TIuraaitá havia só 1,500 homens o a linha de defeza
ora do 3 léguas... mas não discutamos esta questão.
O meu pomo importante, Sr. presidente, era este;
como atn raei nesta casa que o general Osorio linha
se retirado por ter tido ordem do general em chefe,
e expliquei a razão por que deprehendi isso da ordem
que o nobre general diz que lhe deu, vendo a confirmação de minha proposição, entendi, senhores,
que devia confirmar esse juizo fundado em uma dlaçào apresentando uma prova desta natureza. E' o
general Osorio que reclama contra o Diário do Exertito...
O Sn. DUQUE DE Caxias : —Dous annos depois.
O Sn. Silveira oa Motta; —.. .e contra a ordem
do dia.
O Sn. duque de Caxias ; —Publicada logo depois
da retirada.
O Sn. Silveira da Moita : — E' um telegramma
que confirma a reclamação do general Osorio. Entretanto que elle fez sua participação baseado em que a
retirada foi ordenada pelo general em chefe, c; o general em chefe deixou passar isso, o que mi.itarmente não é explicável...
Portanto, Sr. presidente, neste ponto, eu creio
que estou completamente justificado.
O Sn. Zacarias : — Quanto era possível.
O Sn. Silveira da Motta :— Não pode o nobre
senador pelo Ilio-Grande do Sul altribuir a mão
animo, a qualquer principio que não seja confessavel, declaravel, a proposição que avancei eque elle
classificou como injusta e" que só podia ser attnbuida a motivos que não declarou. Já vê S. Ex. que,
se avancei a proposição, raciocinei, e a deduzi da
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sua ordem, e hoje tenho u confirmação solemne da
palavra do Sr. general Osorio que me afflrma, o convencerá ao paiz de que elle não se retirou da trincheira de llumaitá por se lhe ler deixado o arbítrio
de retirar-se ou não ; e diz: « Se eu tivesse recebido
uma ordem em que se me dissesse—retirando se
perde-se mais do que avançando—esta claro que ou
teria avançado sempre. » Está, pois, transparente
este íacto histórico, e eu estimo multo que se entrelaçasse cora a necessidade de justificação de uma
opinião pessoal, para que eu o désso ao" publico e
fique consignado em nossos annaes parlamentares.
Não posso, Sr. presidente, tomar mais tempo aò
senado; estou fstigado, o assento mesmo que;, respeito dos negocies da guerra não devo continuar a
occupar a attenção do senado depois de ter preenchido c dever muito importante que eu tinha do
explicar aquella minha proposição, tendo :>o mesmo
tempo a honra de servir de orgão. para uma reclamação do Sr. general Osorio, e do apoio do sua valiosa palavra para afflrmar o que disse. [Muito beto]
Muito beml)
O Si*, duque de Caxi;>S: — Sr. presidente, eu cão pretendia faliar mais em negocios
da guerra do Paraguay: porém meu nobre collega
senador pela provinde de Goyaz me obriga a faltar
a este proposilo. O meu fim, pedindo a palavra
nesta occasião, é ratificar o que já disse n meu
primeiro discurso.
Sr. presidente, creio que a cart1, que S. Ex. acaba
de apresentar ó verdadeira; que o general marquez
do Herval a escreveu.
O Sn. Silveira da Motta (mos/rmdo a caria an
orador):—V. Ex. conhece bem a letra do general.
Osorio.
O Sn. duque de Caxias : — Eu não preciso que
V. Ex. me mostre a carta; mas tinha muitas razões
para ter por impossível uma tal ( ccurrencia.
Os factos passaram-se como já tive a honra do
expôr ao senado; e por essa carta se vê que quasi
todos elles são pouco mais ou menos como eu os
referi.
Quanto ao combato de Itororó, Diário do Exercito não estava bem redigido, é verdade, porque não
explica que eu não soube que existia uma vereda
pela qual podia marchar uma força que contornasse
o inimigo pela retaguarda, senão depois que o combate tinha principiado e já pela primeirr vez a
vanguarda linha sido rechassada. Nessa occasião
fui informado que havia essa vereda; mas não conhecia a que distancia ficava do exercito. Logo
que um vaqueano, o major Cespede, deu-me noticia
dessa veveda e que teria pouco m.iis ou menoslegua
e meia pela. qual se contornava a posição do inimigo
tomand.-se-lhe a retaguarda, mandei pelo chefe de
estado maior do exercito dizer ao general Herval
que tomasse por essa vereda. Elle marchou; e eu
esperei o tempo necessário para percorrer légua e
meia. Alas elle não teve de andar só légua e meia
e sim mais de três léguas por uma picada tortuosa, onde de mais teve um encnntro, pequeno
ou grande, com o inimigo, o que lhe fez perder
algum tempo. A minha vanguarda tinha sido
tres vezes rechassada, tinha voltado três vezes sobro
o corpo tio exercito; era de receiar a desmoralisação
deste; não sabia, ao certo, quando o general Herval
2C
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chegaria, porque não conhecia o terreno que elle
linha de percorrer; em tal urgência o que fazer?
Fui para a frente e carreguei sobro a posição inimiga, que foi tomada. Dahi a pouco mais de meia
hora chegava o general Herval.
Explicados assim os factos, perguuto eu: onde
está aqui uma accusação a esse general de quem sou
amigo ha trinta e tantos annos e de quem tenho sido
companheiro em tres ou quatro campanhas ? Nada
se disse na ordem do dia, nem no Diário de Operações, que podesse magoar, nom de leve, a reputação
desse general.
Quanto ao reconhecimento de Humaitá, ratifico
que estando em cima de um mangrulho (torre de
madeúa de 60 palmos de altura), vendo com um
oculo em punho, o ataque dirigido pelo general
Herval, chegou o ajudante de de S. Ex. e disse-me
em alta voz que o general mandava dizer que linha
tido grandes perdas, que o inimigo fazia uma resistência tenaz e que elle esperava ordem minha para
avançar ou retirar. Eu também em alta voz, gritando mesmo, disse de cima do mangrulho ao ajudante
de ordens: « Diga a S. Ex. que deixo-lhe inteiro
arbítrio para avançar ou retirar-se; nlas quereflicta
que depois de ,ten-se chegado á contra-escarpa de
uma bateria, tendo de retirar, naturalmente, perderá
mais gente do que avançando. » O ajudante de ordens sahiu a galope, e mais de 200 officiaes, muitos
dos quaes aqui estão vivos, ouviram-me proferir
aqueilas palavras, que muito de proposito pronunciei no tom em que disse, para que todos ouvissem.
Não duvido qne o ajudante de ordens não transmitisse com exactidão a ordem, porque o general
Osorio era incapaz de recebel-a e asseverar o contrario. (Apoiados). Di?o, porém, a verdade, o devo ser
acreditado: e nem o facto, como exponho,'e se
deu, argue o general Herval de menos verdadeiro.
(Apoiados).
Foi para dar estas explicações que pedi a palavra{Muito bem. Muilo bem).
O Sr. bar tio de Murit iba [ministro da guerra):—A hora está tão adiantada que não
poderei acompanhar o nobre senador por Goyaz no
longo discurso que proferiu sobre diversas matérias
relativas á repartição da guerra. .Mesmo a necessidade de votarmos quanto antes o orçamento, me obrigaria a não ser extenso nas respostas que tenho de
dar ao honrado senador.
Já cm relação á ultima parte de seu discurso o
nobre duque de Caxias.declarou quanto se tinha na
verdade passado a respeito da celebre retirada de
Humaitá. E' facilimo, Sr. presidente, conciliar a
carta lida pelo honrado senador com as declarações
do honrado ex-commandante em chefe do exercito.
O dizer o Sr. marquez do Herval.que havia recebido urdem de retirar-se de Humaitá, não contraria
a declaração da ordem do dia.
O Sr. duque de Caxias;—Apoiado.
O Sr. ministro da guerra O que se pôde daqui
induzir e concluir é que houve equivoco na transmissão da ordem do commandante em chefe.
O Sr. Silveira da Motta :—Pobre ajudante d'ordens ! E' quem ha de pagar as favas.
O Sr. ministro da guerra: —E' preciso estar
muito previnido contra o commandante em chefe

do exercito para suppòr-se que elle fosse capaz de
faltar á verdade em acto tão solerane...
O Sr. Silveira da Motta:—Não ha tal, senhor.
O Sr. ministro da guerra: — ... quando mandou escrever sua ordem do dia. Nada mais fácil do
que um engano ou falta de clareza na transmissão
de ordens. O Sr. marquez do Hçrval tinha recebido
a primeira participação de que devia obrar como
entendesse mais conveniente.
O Sr. duque de Caxias : — Recebeu de mim em
pessoa.
O Sr. ministro da guerra : Quando lhe foi feita a
communicação pelo ajudante não era extranhavel
entender que a permissão dada para a retirada era
uma rigorosa ordem, e como tal devia ser executada,
tanto mais porque a retirada parecia bem aconselhada naqueíle momento.
Conheço o caracter do nobre marquez do Herval,
de quem tenho a honra do ser amigo, não de agora,
mas de muitos annos; é elle incapaz por sua parte
também de faltar á verdade.
O Sr. duque de Caxias:—Sem duvida nenhuma'
O Sn. ministro da guerra:—Mas já expliquei
eomo se podia dar a verdade de ambas as partos em
conseqüência de um equivoco, mormente em occasião tão diílicil como a que então se dava.
Disse algumas palavras a respeito desta parte do
discurso do nobre senador, porque o anno passado
referindo-me á ordem do dia do nobre general em
chefe, fui contestado pelo honrado senador a quem
agora respondo. Deixando, portanto, essa parte do
seu discurso, passo a responder cora muita brevidade
a algumas perguntas que S. Ex. me dirigiu e findarei assim o que tenho a dizer.
O nobre senador pergunta-me quantos vapores
estão actualmente fretados pela repartição da guerra.
Respondo-lhe que apenas quatro existem, em conseqüência da necessidade de transportar o pessoal do
nosso exercito. Estes vapores hão de ser dispensados
desdo que sua necessidade se não fizer mais sentir,
espero que em muito pouco tempo assim acontecerá;
porque os transportes da marinha serão bastantes
para o serviço que se tem de fazer.
Perguntou também quantos outros vapores se tem
fretado pela repartição fiscal de Montevidéo. Não
lhe posso responder neste momento; não sei a época
a que o nobre senador se refere; actualmente não
ha nenhum vapor, segundo participação que tenho,
fretatío por essa repartição. Quanto aos que teem
sido fretados pelo commando em chefe na Assumpção, lembra-me que ha tempo despedi dons que tinham sido tomados pelo commando actual, por não
serem também mais necessários.
Qual é a importância dos prets desde 1866 para
cá, perguntou ainda o nobre senador. Duvido que
alguém lhe r ossa responder ipcontinonte á semelhante pergunta; mas pôde o nobre senador recorrer
aos balanços annuaes, e lá achará qual é a despeza
que se tem feito com prets. Se eu tivesse tempo,
aqui mesmo tomaria esses balanços, e poderia responder-lhe. Não sei se o nobre senador quer sómente
a conta dos prets pegos desde 1866 para cá, ou se
quer também da despeza feita com o pessoal do exercito, posto que elle fallasse sómente de prets. Ora.
estes são variadissimos; todos os dias ha difTerença
no pret que se paga; em uma semana, de um dia
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para oulro o quuntum do pret varia consideravelmente.
O Sk. Silveira da Moita:—Não sequer saber
dia por dn.
O Sr. ministro da guerra :—Pois bem ; remetto
o nobre senador para os balanços competentes ; se
quizer, mandarei vir da repartição fiscal essas
contas, bem que não sei para que lhe poderão servir,
principalmente desde um.tempo lào remoto, Como o
anno de 1866.
Ainda outra pergunta me fez o nobre senador e
vem a ser a respeito do fornecimento do exercito no
principio de Janeiro de 1869 até que chegou Sua Alteza o Sr. conde d'Eu como commandante em chefe
do exercito. Perguntou o nobre senador quando custava cada uma ração nessa épcca; se foi continuado
o mesmo preço uo fornecimento que Sua Alteza contratou de novo.
O Sr. Silveira da Motta : — Não, senhor; se o
preço do fornecimento de 1869 por diante continuou
o mesmo e pelo mesmo fornecedor.
O Sr. ministro da guerra : — Em principio de
1869 ficaram vigorando os preços do contrato que
existia, nos quatro mezes primeiros, até que Sua
Alteza chegou. Posteriormente Sua Alteza pretendeu contratar com outro fornecedor; mandou pôr em
concurruncia o fornecimento do exercito: mas finalmente levo por melhor contratar cora os fornecedores que Já faziam esse fornecimento. O preço, segundo apontamentos que lenho, continuou também
o mesmo; o preço era de 900 rs., e assim continuou.
O Sr. Silveira da Motta Não era de 900 rs.
O Sr. ministro da guerra:—Aqui está o art. Io
do contrato que assim diz.
„
■li.-A
O Sr. Silveira da Moita :—No tempo do Sr. duque não era de 900 rs.
|
.A
O Sr. duque de Caxias:—Quando cheguei,? era.
O Sr. ministro da guerra:—Aqui está o art. 1°
que lixa o preço de 900 rs. nas margens do Parasuav até o Fecho dos Morros, e na Assumpcao, den
tro de um perimotro dei logua, 1^050... de o artigo).
Continuou-se da mesma forma o contrato ; o que
mo consta o que cada ração não passou do preço de
900 rs. até o Fecho dos Morros. Houve uma alteração no tempo do Sua Alteza a respeito do preço da
etapa, em conseqüência de se ter internado o exercito para as Cordilheiras, o dahi por dhnto; então
eslipuloú-se que
de 5 em 5 léguas se accrescentasse
creio qiie5 o/0,; disto proveio que na occasião era que
se tratava de fazer o pagamento dos fornecimentos
ocorreram duvidas por onde a marcha do exercito
se foz; mas isto decidiu-se por um compromissso
feito pelo Sr. general Gamara, que o fez mesmo no
tempo e com autorisação do Sua Alteza.
O nobre senador fallou também em 1,800,000 ra_
ções que tinham sido encommendadas á casa Maua,
e disse que linhara-se pagado 2,000,000. O que ha a
este respeito é o seguinte ; não é exacto que se pagassem á casa Mauá 1,800,000 rações, visto que so
foram recebidas 900,000 rações completas; o restante dos generos que tinham feito conduzir ate a
villa do Rosário 'Cumo o nobre senador acaba de
ver
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O Sr. Silveira da Motta :.— Só se pagaram
900,000 rações!
O Sr. ministro da guerra : — Sim, senhor.
O Sr. Silveira da Motta : — Bem.
O Sr. ministro da guerra:— Senhores, perguntas feitas sobre os preços das etapas, como as fez o
nobre senador, não podem ser,plenamente respondidas; é preciso recorrer aos contratos que so fizeram e ás participações que houve; pôde ser que eu
tenha commcttido alguma pequena inexactidão, principalmente tratando de algarismos, mas as informações que agora posso dar ao borrado senador são as
que acabo de expór.
O nobre senador deseja também saber se lhe
posso dar informações do material que se acha no
Paraguay. A este respeito eu poderia ler ao nobre
senador ura immenso catalogo ou inventario que veio
daquelle logar, mas não posso dizer aclualmente
quaes são as especies ou artigos detalhadamente. O
que sei é que alli existe ainda grande quantidade de
material, apezar de já ter vindo grande porção delle.
Ha falta de navios de vela para conduzil-ô. Tem-se
fretado alguns navios mercantes para esse fim, mas
a falta de agua no Paraná a que ha pouco se referiu
o nobre senador tem sido causa de não terem podido
vir navios que precisam de mais agua pelo forte
caUado que tem. Segundo as informações que tenho
recebido não ha no Paraguay navios" sufficientes do
pequeno callado quo possam trazer rapidamente o
material que alli existe.
Foram estas as perguntas que o nobre senador me
dirigiu...
O Sr. Silveira da Motta : — E quanto á guarda
nacional ?
O Sr. ministro da guerra : — O nobre senador
perguntou porque não alliviei a guarda nacional
substituindo-a pelos corpos de linha que teem vindo
do Paraguay. Senhores, a guarda nacional tía Côrlc
e das províncias para onde teem podido marchar
corpos de linha está a esta hora dispensada do serviço.
Na Corte, é sabido que até foram dispensados alguns guardas nacionaos, que por não estar completo
o corpo de policia serviram nelle. Na Bahia também
a participação que tenho é que foi dispensada a
guarda nacional.
Também o foi em Pernambuco, paia onde cnviou-se um batalhão de linha. No Rio Grande do
Sul não consta que existaii' guardas nacionaes em
serviço; a força que alli tem chegado do exercito
por ora tem s°ido bastante para guarnecer nossas
fronteiras, e folgo de dizer que não tenho receio de
que ellas -ejam violadas pela gente de Apparicio e .
outros caudilhos do Estado Oriental. Nossas fronteiras teem sido até hoje respeitadas e estão, como
disse, convenientemerte guarnecidas; os offlciaes
que as commandam asseguram que por alli não se
deve ter receio de qualquer acontecimento.
O que talvez despertasse o receio do nobre senador foi que alguns brasileiros pretenderam se amaina fronteira do 8anl'Anna do Livramento para unirem-se depois a um dos partidos que se debatem no
Estado Oriental. A autoridade publica deu immediutamento as providencias necessárias para que essas reuniões se desma..chassem e com elfe to o conseguiu : alguns indivíduos foram presos, outros
foi agira m-su, e as ultimas participações que recebi
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dão a fronteira restabelecida desse talou qual pânico
que tinha apparecido em razão do movimento, não,
repito, de orientaes, mas de brasileiros, que queriam
quebrar a neutralidade que devem ter e que é muito
recommendada polo governo.
A hora está passada, Sr. presidente, não posso,
como disse, acompanhai o nobre senador em seu
longo discurso. Não sei se me falta responder a alguma das perguntas principaes do honrado senador... Lembro-me de uma que não deixarei sem resposta.
Disse S. Ex. que alguns guardas nacionaes da
Côrte apesar de não haver serviço, pagam ainda a
contribuição de 10^ mensaes...
O Sr. Silveira da Motta:—E' facto.
O Sr. ministro da guerra :—... para serem dispensados do serviço. Não me consta que isso seja
exacto.
O Sr. Silveira da .Motta Até tem apparecido
reclamações nos jornaes.
O Sr. ministro da guerra:—Nos Jornaes apparecem muitas cousasque não são exactas. As informações que tenho são contrarias a isso que o nobre senador aqui exprimiu. Ha donativos feitos pelos
guardas como sempre houve.
O Sr. duque de Caxias:—Para a musica.
O Sr. ministro da guerra:—lli donativos por
parte dos oíDciaes e dos guard is para objectos relativos aos corpos, mas a contribuição que o nobre
senador fallou não me consta que exista mais. Pode
ser que fosse a cobrança de algumas promessas
antigas, de alguma divida anterior, mas não em
conseqüência do serviço da actualidade.
Não me demorarei mais. Tenho respondido ás
perguntas mais essenciaes feitas pelo nobre senador
e quanto ás outras responder-lhe-hei om qualquer
occasião mais opportuna.
Ficou adiada a discussão pela hora.
O Sr. presidente disse:
« Communico ao senado que está sobre a mesa o
parecer da commissão do orçamento, relativo á proposta do poder executivo, "autorisando o governo
para contrahir um empréstimo de 3õ,000:000g destinado a completar
as linhas da estrada de ferro de
D. Pedro II na 31 secçào.»
PARECER DA COMMISSÃO DO ORÇAMENTO.
«Foipresente á commissão de orçamento a proposta
do poder executivo, que auto risa o governo a contrahir o empréstimo de 30,000:000^! destinado ás
obras da estrada de ferro de D. Pedro II. e que foi
approvada pelacamara dosSrs. deputados com dous
artigos udditivos que dão autorisaçào ao mesmo governo para o resgate das estradas de ferro da Bahia
Recife e S. Paulo, providenciando sobre o seu prolongamento, e para mandar estudar o systema completo da viaçâo do Império.
A commissão, depois de ter examinado os documentos, qne se tem publicado, e procurado os esclarecimentos que julgou necessários para formar seu
juizo, vera dar conta ao senado do seu trabalho.
Começará pela estrada de ferro de D. Pedro II para
conclusão de cujas obras e seu prolongamento é destinado o credito de 3õ,000:000jj000.

A construcção desta estrada tem passado por duas
situações bem distinetas, quanto ao systemaadoptado
para leval-a a elfeito. Foi primeiramentu confiada a
uma companhia nacional, que iniciou os trabalhos,
e que ndles proseguiu até a celebração dq contrato
de 2(j de Julho de 1365, feito em virtude do decreto
de 10 deste mesmo mez, quo transferiu ao Estado o
resto das acções da companhia, a qual ficou extincla
e dissolvida, passando para o governo todos os seus
direitos e deveres.
A estrada de ferro e suas obras, armazéns, edifícios, machinas, materiaes, bens moveis e immoveis,
dividas activas, em summa tudo o que formava o
activo da ccmpanhia, passou a ser sem a mínima reserva propriedade do Estado, o qual já nessa época
era possuidor ua maior parto das acções, além do
empréstimo que com garantia do governo fora levantado em Londres. Quando celebrou-se o contrato, dos 24,666;666]}666 empregados na construcção da estrada, sêmen c 2,559:800$ pertenciam
aos accionistas.
Auhando-se o governojiutorisadü pelo art. 5° da
lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860 a peimutar por
apólices as acções da companhia, assim se procedeu,
tomando-se por esse facto único proprietário da estrada ae ferro.
As obras da estrada sté essa época tinham sido
construídas com o prodncto das acções e do empréstimo, e restando no ultimo de Dezembro de 1864
apenas a quantia de dST^dl^lOd, não foi este saldo
suíficionte para cobrir o déficit, proveniente das
obras urgentes que estavam em construcção na occasião em que passou a ser propriedade do' Estado.
Segundo se vê no vigésimo relatório semestral dã
companhia, a importância do deficü que se verificou
a 30 de Junho de 1865 por occasião da extinccão da
companhia é de577:114$6i0, quantia com que o thesouro concorreu desde então para a continuação das
obras. Examinando o balanço apresentado pêlo director da estrada de ferro ate 31 de Dezembro 1865,
a hi se o bserva que o passivo se elevou a 26,182:118$556
que comparado com o algarismo dos 24,6G6:660$666
prodncto das acções e empréstimo apresenta a differença da quantia de l,õlõ:451$8'j0, para a qual
concorreu o thesouro, tendo apenas para fazer face
a este encargo a renda bruta da estrada que segundo
o balanço apresentado até o ultimo do Dezembro
importa'em 982;024$424.
As_obras da estrada achavam-se concluídas até a
estação do Desengano na mesma época, comprehendendo uma extensão de 137 kilometros, incluindo o
rumai de Macacos.
A commissão entrou nesta apreciação da despeza
uuic; mente com o lira de provar que embora extineto o produeto do empréstimo (12,666:666,$666; e
das acções (12,000:000$), o governo entendeu que
não devia suspender as obras, e que as devia mandar construir por conta do Estado, embora não estivesse ainda votado ura credito especial para esse
fim, nem da lei n 1245 do 28 de Junho de 1865
que abriu os créditos para o exercício de 1865—1866,
e nem no decreto n. 1292 do 15 de Junho de 1866,
que mandou continuar em vigor no anno financeiro
de 1866—1867 a lei decretada para aquello exercício.
Assim que a construcção da estrada ate o ultimo
de Dezembro de 1865, e dahi em diante até o ultimo
de Junho de 1867 continuou a ser paga pelo the-
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souro sem um credito especial para esse fim votado
pelo poder legislativo, porquanto só na lei do
orçamento n. 1507 de 26 de Setembro de 1867 se
abriu no § 11 o credito de 2,000:000g para a estrada
de ferro de Pedro II no exercicio de 1867—1868,
que continuou no de 1868—1869 e seguintes.
A coramissão não censura o governo por ter
mandado continuar as obras da estrada sem credito
especial nos crçamentos anteriores, e pensa que
guiado pelo voto manifestado no prujecto de lei que
passou na camara dos Srs. deputados era 1864, e
que ficou pendente da S1" discussão no senado, e na
clausula do contrato da extincção da companhia,
pela qual assumia os direitos e deveres da mesma,
era forçado a despender até a quantia do capital
fixado pelo decreto n. 1598 de 9 de Maio de 1855,
abrindo sob sua responsabilidade o credito extraordinário para essa despeza imprevista.
Não era ainda uma lei essa disposição do projecto,
mas a urgência de acabar as obras, e a necessidade
de attendcr ú sua conservação são poderosas razões
para justificar o acto, que" salvou o thesouro de
enormes prejuízos, que so seguiriam do abandono
da mais importante emprezu do Estado.
O paragrapho
a que allude a commissão é o 2o do
o
art. 3 do projecto que diz assim ;
« Se os estudos mostrarem a conveniência de proseguirem desde já as obras da 3' secção da mesma
estrada, além dos limites das adjudicadas até estaa
data, assim como a vantagem do se começar a 4
secção, o governo fica autorisado para ordenar esses
trabalhos pelo modo mais util, fazendo as necessárias operações do credito dentro do capital fixado
pelo decreto n. 1598 de 9 de Maio da 18o5. »
Com a renda da estrada e com os recuisos pecuniários do thesouro, continuaram
as obras desde
Dezembro de 1865 até o Io de Julho de 1867 quando
começou a vigorar a lei quo havia aborto o credito
de 2.000:0001000.
A 13 de Outubro desse anuo linha sido aberta ao
transito publico toda a linha da estrada até EntreRios; sendo a extensão total em trafego, incluindo o
ramal, do 203 kilóraetros, ou de 197, 6 não contando
com o ramal.
A renda liquida que concorreu no anno de 1866 e
1867o para as obras novas foi no 1° de 1,010:231^401,
no 2 de 1,122:431,«402, o como fosse de 404:383$996
a do anno do 1865, nos três referidos annos concorreu a renda liquida da estra la para as obras que
se executaram até a estação de Entre-Rios com a
somma de 2,837:649^789."
Segundo o relatório do ministério da -igricultura
de 1868, o capital empregado na estrada até o ultimo do Dezembro de 1867 é de 27,525:957^810, e
deduzido dessa somma o capital do empréstimo e das
acções da companhia (24,666;666J!666), fica a
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quantia de 2,859:291^150, que excedeu apenas era
22:241)^351 a renda liquida arrecadada até então.
Estas apreciações mostram que a estrada de ferro
pôde continuar" suas obras até a estação de Entre
Rios conCa sua própria renda, recebendo do thesouro um pequeno auxilio, não comprehendendo as
diíTerenças de cambio, pela compra de material que
foi empregado, que nessa occasião não estavam liquidadas.
Esta perspectiva bem lisongeira, e que devia tornar-se mais animadora depois da abertura da estação de Entre Rios, determinou o governo a mandar continuar as obras da 3" secção deste ponto em
diante. Essa renda depois de encôrporado o trafego
da companhia União e Industria, continuou a eievar se a proporção que as novas estações de Santa
Fé eChiador foram inauguradas, e permittiu, que se
desse maior impulso á construcção do ramal até o
seu ponto terminal no Porto Novo do Cunha, e que
se começasse a da 4" secção até a Barra Mansa. Estas
obras, porém, ab-orvem"toda a renda liquida arrecadada dentro de exercicio, e não podem ter o conveniente impulso sem que lhes sejam adjudicadas
maiores soramas.
Os serviços, na situação em que se acham, de modo *
algum podem ser pagos com o credito dos 2,000:000)J,
votados na lei do orçamento vigente, que serão
sufíicientes para o custeio e conservação, e jamais
para as obras novas, que demandam "emprego de
capital maior do que a renda liquida.
A regularidade que deve existir na decretação dos
fundos necessários para as despezns publicas", exige
que não continue era um estado indefinido e precário a applicação de quantias suíDcientes para acudir a um dos serviços mais importantes que corre
pelo ministério das obras publicas.
Para satisfazer a esta obrigação é applicada uma
parle do credito pedido pelo ministério na sua proposta; tem ella por fim habilitar com fundos necessários o governo para concluir a 3" e d" secçõcs da
estrada de ferro do D. Pedro II.
A administração ou hã de continuar as obras abrinjo créditos extraordinários, ou as ha de mandar
parar, senão fôr regularmente habilitada cornos
meios indispensáveis para occorrer ás despezas.
Qualquer das duas hypotheses tem graves inconvenientes, que cumpre arredar, e é para esse fim
que parle do credito é destinado.
Antes de passar a justificar a outra parte com o
prolongamento da estrada para o interior de Minas,
vae a commigsão examinar quanto se tem empregado na construcção da estrada e nas obras até 30 de
Junho do corrente anuo, para que se possa julgar
com toda clareza o custo de cada uma das tres
secções.
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Casto da linha e edifícioe da estrada de ferro de 3!>. Pedro 11 nas tres primeiras «ecçoea da
mesma, em 30 dc Junho de 1870
I - - M|
1» SECÇÃ0
[Ale Dezembro de 1869)
Linha e Ramal dc Macacos
Edifícios

0.898:231^541
1.663;463$926
T,.561;715jS!467

a

I SECÇÃO
[De Janeiro a Junho de 1870)
Linha (dupla e telegrapho).
Edifícios

30:040^284
Dl: 080js 462

2a SECÇÃO
[Até Dezembro de 1869)

132:120$746

7.693:836$213

12.277:281 $359
183;004$185

Linha
Edifícios

12.460;28õ$544
2a SECÇÃO
[De Janeiro a Junho de 1870)
Linha
:
Edifícios

õ:28õ$416
2;816j}202

3a secção
[Até Dezembro de 1869)
Linha até Entre-Rios
Edifícios
3a SECÇÃO
[De Janeiro a Junho de 1870)
Linha

7:101$618 12.467:387gl62

3.689:834$497
26S;704$032
3.958:538$529
10;667$9õ6 3.969:206$48õ

•

311 SECÇÃO. —RVMAL DO PORTO NOVO
1)0 CUNHA
[Até Dezembro de 1869)
Linha
•
Edifícios
•

'

964:496$! 11
85;932$374
1.050:418$48õ

3" SECCÃO.- -RAMAL DO PORTO NOVO
1)0 CUNHA
[De Janeiro a Junho de 1870)
\
Linha.
;
Edifícios
Material encommendado.
Addindo as despezas de administração
cèntral e explorações que devem
a final ser carregadas ao custo da
estrada e que montam;
Até Dezembro de 1869
De Janeiro a Junho de LS70

663:005$890
34:86 '$000

697;869$890
328-lOOgOOO 2.076:388$375

6.045:594$860
26.206:818$2351

1.812T90$421
67:427$593

1.879:618$014j

Custo das (3) tres secções até 30 de
Junho de 1870
Accrescentando ao custo acima as
diííerenças de câmbios nas remessas para Londres que o thesouro
fez e carrega a esta estrada

28.086:436$249

Temos para custo total das tres secções
Além do emprego da somma acima
temos a accrescentar mais a seguinte importância de capital empregado :

30.232;084$521

Até Dezembro de 1869
Era trem rodante, material diverso,
combustivel, mobília, utensílios, e
próprios diversos
Material encommendado para diversos serviços, parte chegada e parte
a chegar,como sejam: locomotivas,
wagons, trilhos, etc
S. E. O. Capital empregado.

2.145;648$272

3.656:200$882

1.093;162$000

4.749:362$882|
34.981^Í7$4Õ3||

!

•
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Esta avultada somma tem sido paga com os
12,000:000$ das acções da companhia que hoje pertencem ao Estado, com o empréstimo de Londres de
I2,6i)6;666$6tí6, com a renda liquida da estrada até
30 de Junho do corrente anno de 7,'710:114$G10, e
com as quantias adiantadas pelo thesouro para differenças de câmbios, Como se vê da demonstração
acima.
Importam as três addicções, acções, empréstimo
e renda liquida, até 30 de Junho em'32,370;781S27(5;
comparada esta receita com o capital despendido sómente com as ires secçõos, ó evidente que já tem o
thesouro despendido "o que falta para cobrir o
deficil.
,
Asdespezas feitas na 4a secçãonão estão incluídas
no algarismo do^custo integral das construcções
até o ultimo do Junho, e se elevam ácerca de
300;000$000.
Assim a despezi total de toda a linha construída e
.seus ramaes até o Eorlo Novo do Cunha e Cachoeira,
exceduram dos 38,000:0 0$, capitai fixado pelo decrete de 9 de Maio de 1855, Ainda quando o governo
continuo a autorisar créditos extraordinários até essa
somma, nãoaserãoa elles sufficientes para completar
as obras da 3 e 4 secções, as quaes de modo algum
convém que se suspendam.
No empréstimo dos 35,000:000$ para a 4* secção e prolongamento da estrada foi orçada em
0,000:000$ a d" secção e era 26,000:000$ o prolongamento, não mencionando se 1,400;000$ que faltam para a conclusão da 3a secção a pi Porto Novo do
Cunha. orçada em 3,500:000$, dos quaes já estão
despendidos 2,076:000$, porque eséa secçà'.- deverá
estar concluída antes da rcalisação do empréstimo.
Para completar os esclarecimentos, que sobre as
suinptu de tão alta importância convém que sejam
prestados ao senado, procurou a commissão de orçamento estudar qual o custo por kilometru das três
primeiras secçõesda estrada concluída até o Chiador,
e verificou ser o seguinte até 30 de Junho do corrente anno:
Icüotmtros
porkilometro
61,9 da Côrle a Belém
sae a 124,2.J4$607
46,60—do Belém a Barra
» a 267,õ40$497
89,11—da Barra a líntre-Rios » a 44,542^773
18,75—do Entre Rios ao Chiador » a 34,666$669
Neste custo não estão incluídas as respectivas despezas da administração central, explorações e estudos, diílerenças de câmbios, etc., as quaes tem do
ser carregadas proporcionalmenle a toda a estrada
depois de concluída.
Deste quadro se mostra que a dospeza kilometrica
■depois que se transpôz a serra, desceu considerável
mente, o á proporção que pioseguem os trabalhos
tende a diminuir. Isto revela que as difiiculdades
do terreno são menores, e que os trabalhos se teem
feito
com maior economia do que se fizeram os da
Ia secção. Desde que as construcções começaram no
valle do Parahyba, verificou-se que as obras ficaram
aquém dos orçamentos, e se as pesadas obras da
serra, que foram
alem das provisões, eo custo exagerado da Ia s icção não tivessem exigido somma tão
avultada, como a que foi despendida, certamente o
capital fixado seria sulBciente para o tronco principal
o seus ramaes até o Porto Novo e Cachoeira.
Passa a commissão a examinara parte da proposta
que pede aütorisação para centrahir o empréstimo i
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de 26,000:000$ cora a applicação ao prolongamento
da estrada de ferro de D. Pedro II para o interior.
A lei n. 641 de 26 de Jirnho de 1852 quando autorisou a construceâo da estrada de ferro marcou o
ponto de partida do município da Côrte, e dispôz
que fossa terminar nos pontos da província de Minas Geraes eS. Paulo que mais convenientes fossem.
Esta aspiração do legislador não está ainda satisfeita. O tronco principal da estrada de ferro de D.
Pedro II tem de seguir para o interior da província
de Minas Geraes, que ha longos annos espera o cumprimento da palavra do legislador. Desde essa época
o governo imperial lançou de preferencia suas vistas para o valle do rio ae S. Francisco, mandando
fazer explorações nesse rio por diversos engenheiros. A opinião geral foi desde então concorde era
que a estrada devia procurar esse valle, dirigindose a um porto do rio das Velhas, do qual podesse
ser feita francamente a navegação até o S. Francisco.
Muitos exames e estudos se tem feito para resolver o prolongamento da estrada de ferro.
Dizia era Abril de 1863 na reunião dos accionistas
da extineta companhia, um dos seus mais distinetos
socios, e que, foi depois membro desta casa e hoje
fallecido: - A estrada de forro de Dl Pedro II não
foi destinada para só transpor a serra d^s Órgãos ;
a serra da Mantiqueira também a está chamando,
sem que ofiereça as mesmas difiiculdades que a serra
dos Órgãos. Para qualquer convencer-se disto basta
que tenha percorrido algumas das suas muitas estradas que cortam a Mantiqueiia. Demais já temos informações profissionaes, como a do Sr. Dumont,
engenheiro de Minas, do Sr. Bulhões, engenheiro
da companhia Ui ião e Industria, os quaes asseveram que a transposição da Mantiqueira não soífre a
mais remota semelhança com a serra des Órgãos, e
que lá as obras do .'rto nida teem que de longe
sofTra comparação coma as obras gigantescas que se
eslào concluindo na 2 secção. Tantas informações
não foram precisas para se decretar que a estrada
dc ferro subisse a serra dos Orgãts. »
Se já nessa época assim se exprimia pessoa tão
competente julgando suíficientes os estudos para
resolver o prolongamento, pode-se assegurar que
hoje superabundam os estudos preliminares para
determinar o traço, que deve ser adoptado. Além
das informações acima alludidas, haviam os estudos
minuciosos e muito precisos dos engenheiros francezes, que traçaram a estrada de rodagem da Companhia União Industria, e depois que foi dissolvida
a companhia da estrada de feiro o governo ordenou
novos estudos, por uma commissão, a quem deu as
instrucçôes que constam do aviso do ministério da
agricultura, comrnercio e obras publicas de 20 de
Junho de 1866.
Os relatórios dos estudos feitos por essa commissão constam de um impresso que foi distribuído na
casa, e que a commissão do orçamento se dispensa
de leproduzir.
Desses estudos resulta que para se prolongar a estrada de ferro até o ponto terminal mais apropriado
no Rio das Velhas tem de ser construídas cerca de
70 léguas.
Tomando por base os orçamentos feitos pelo engenheiro Passos, em uma grande parte da estrada
projectada desde João Ayres até SI Gonçaló, e o
uslo das ultimas obras que teem sido executadas
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no valle do Parahyba, parece que o capita] de de I). Pedro 11 já é presentemente de cerca dc
26,000:000)? será sufficiente para concluir á estrada 2,500:000^, Aberta toda a linha até o Porto Novo do
nessa extensão.
Cunha, e até a Barra Mansa excederá de 3,000:000$,
Orça por mais de tresentos e setenta contos de e aprovavelmente a ttingirá a 4,0()0:000;-, logo que a
réis cada légua, e com quanto algumas possam ex- 4 secção estiver concluída ale a Cachoeira. Assim
ceder esse orçamento, muitas ficaram aquém, e as- que um empréstimo contrahido com a renda já
sim o termo médio parece á commissão bem fundado. creada para garantir seu juro e amortisação não
A commissão não entrará no exame de qual a di- podo deixar de ser negociado com incalculável vanrecção que deva ser preferida, entre as que teem tagem. Seria desconhecer t dos os benefícios econôsido" estudadas, porque acredita que o governo ha mico- e financeiros que semelhante operação aprede adoptar aquella que pelos estudos technicos fòr senta adiando-se por mais tempo esta medida.
aconselhada como a mais econcraica tanto na sua
Não vacille o senado em conceder a autorisaçào
construcção como no seu custeio. Essa questão ó pedida, empenhe-se o governo em realisar o mais
toda pertencente á administração, e á engenharia. breve que lhe fòr possível este importante commetLimita-se a chamar a attenção do senado para o timento. que receberá as benções do paiz.
Passará a commissão a tratar das emendas feitas
discurso que ha pouco citou°e que se acha transcamara dos Srs, deputados.
cripto na ocollecção dos ppreceres da mesa do sena- á proposta pela
No0 art. 2o (additivoj é o governo autorisado:
do tora. I . Ahi a pag. 65 disse seu illusírado autor:
■. A contratar com as respectivas companhias o
« Eu acred- to que os estudos technicos, além das con
dições econômicas e financeiras, aconselham que se resgate das estradas de ferro do Recife a Agua
procure a parte navegável do rio de S. Francisco Preta, da Bahia ao Joazeiro, e de Santos a Jundiapelo alinhamento da estrada União e Industria.»
hy, por títulos da divida externa, com a cláusula
Us dados que possue o governo, preparados desde ue que o juroa amortisação não excedam á garantia
muito tempo, são na opinião da commissão mais po- concedida a cada uma das ditas companhias.
2." A empregar, feito o resgate, a renda liquida
sitivos, e incontestavelraente superiores aos que bastaram para induzir os legisladores a decretar os ra- no seu prolongamento por secçóes segundo o traço
maes do Parahyoa. Conciuidos estes, ou ura delles, mais vantajoso que se verificar por estud' s, a que
pelo menos em época próxima, não proseguirim- desde já se pro. ederá, podendo despendi r mais na
mediataraente seria desconhecer as vantagens reaes, construcção de cada uma até 1,000:000$ annualque promette o desenvolvimento deste importante mente.
No art. 3" autorisao governo a mandar com urmelhoramento, e condemnar a populosa província
de Min, s ao aniquillamento Além disso as construc- gência estudar o systeraa completo de viacão e leções serão mais econômicas sendo immedialamente vantar a carta itinerária do Império.
empregado o pessoal, cuja aeqüisição, e organisarão
Não cabe no curto espaço deste relatório expòr
todas as questões que se tem levantado entre as
é sempre difficil.
. O material empregado, parando as obras, se in- companhias estrangeiras eo governo imperial a resutilisa cora prejuízo dos empreiteiros, os quaes quan- peito da execução dos respectivos contratos. O sedo voltarem mais tarde a emprehender os novos nado tem conhecimento de algumas mais graves que
trabalhos, terão de exigir preços mais elevados pelas tem sido trazidas aos debates do parlamento; mas
empreitadas.
outras ainda dependem de solução. Coramissarios
Em menos de um anno estará provavelmente con- teem sido mandados a Londres para estudar essas
cluído o ramal do Porto Novo, e antes desse tempo reclamações, afim de habilitar o governo a resola secção entre o Chiador e Sapucaia. Seria ante-eco- vel-as. e até o presente muitas estão por decidir. As
nomico despedir todo esse pessoal habilitado, que complicações com as companhias são con-tantes, e
•iíleito ás construcções, pode dar rápido impulso podem acarretar graves prejuízos ao Estado se de
uma vez não forem terminadas.
ao prolongamento, para mais tarde recompoí-o.
Já por vezes os nossos agentes em Londres teem
Por todas estas razões pensa a commissão que
deve o govorno ser autorisado a contrahir o em- lembrado como uuico meio de acabar com estas
préstimo constante da proposta. Não será pesado ao c.ifficuldades o resgato das estradas de ferro, afim d«
Estado, não só era relação aos encargos d» thesouro, que possam ser custeadas, e prolongadas por conta
' como porque a lavoura e o coramercio que teem de do Estado.
receber a importante animação do prolongamento
Nas reiteradas recommendaçôes aos coramissarios
remunerarão largamente os sa -rificios até agora tem o governo procurado chamar aattenção das comfeitos.
*
panhias para o prolongamento das linhas; mas nem
Outra consideração que é de grande peso para a ellas teem interesse, em empenhar novos capitães,
commissão vem ser a vantagem de importar capitães satisfazendo-se com as garantias dos que teem emdo estrangeiro para o paiz na presente situação, em pregado. e nem querem arriscar novos no prolonga, que depois da guerra que sustentámos no Paraguay, mento das linhas para o interior do paiz, que
as industrias reclamam maior circulação de capitães calculam, e com algum fundamento, não serão rene grande actividade de trabalho, que não conse- dosas como as que estão próximas ao litoral.
guirá seus fins sem grande emprego daquelles.
E' evidente que o prolongamento dessas estradas
Não concluirá a commissão esta parte do seu pa- não será tão cedo emprohendido pelas companhias
recer sem fazer a seguinte consideração em relação estrangeiras. O Estado mui tarde se libertara da gaao encargo que pode pesar sobre o thesouro na ope- rantia, que presentemente paga, o embora empregue
ração do empréstimo.
todos os meios de fiscalisar a receita e despeza do
Pensa a commissão que nenhum empréstimo está custeio, a renda liquida não chegará tão cedo a conas condições de ser contrahido com mais vanta- brir os 7 % a que está obrigado. Na estrada da Bagem do que este. A renda liquida da estrada de ferro hia era vez de renda liquida tem havido déficit, o
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osle cstaío tem conlrilmido para que não se possa cuja benéfica influencia na prosperidade do paiz, tão
esperar que tão cedo soja aquella província dotada extenso quanto pouco povoado, é attestada pelo rede um melhoramento que sua importante lavoura do duzido numero de kilomotros de nossas estradas
mais perfeitas.
assucar, fumo, o algodão urgentemente reclama.
Para duplicar ou triplicar a respectiva producção,
Cumpre sahir desta situação, e o resgate das emprezas para serem custeadas e construídas pelo Ks- a lavoura nacional apenas carece de meios de trans' tado ó providencia que por vezes tem sido lembrada, portes rápidos e baratos. O incremento admirável da
mas adiada até o presente por considerações de eco- cultura algodoeira, desde que, deduzidas as> despezas do frete, o seu produeto alcançou no me-rcado
nomia,
E' cm nome desses mesmos princípios que a com- preço remunerador, demonstra quantas forças se esmissao concorda em que seja o governo autorisado a terilisam entre nós por tão sensível falta.
Pelò augmento da producção nacional e desencorttratar o resgate das emprezas das tres estradas,
conforme passou nas emendas approvadas pela ca- volvimento da cultura de generos similarés em outros paizes, o valor dos generos tende a baixar no
mara dos Srs. deputados, e aceitas pelo governo.
Com a despeza que o Estado faz para satisfazer as merendo, augmentando ao agricultor brasileiro os
garantias podo contratar o resgate, e não será ella inconvenientes da concorrência.
A prompta execução de ura systema completo de
considerável.
Uma consideração que tem muito pe«o no juízo da viação aperfeiçoada e extens, no intuito do ligar o
commis-ão é que a duiação do privilegio é por maior numero de centros produeto-es aos mercados,
assim dizer indeterminada, porque não se acha esta- muito concorrerá para annullar esses perniciosos
tuída a reversão ao Estado no contrato com as com- effeitos.
vEm falta de estudos positivos sobre as grandes
panhias do Pernambuco e Kahia, e assim em época
mais ou menos remota seremos obrigados a.contra- arte-ias deste systema, e no estado actual dos nossos
tar o resgate, e provavelmente com ônus muito trabalhos technicos, pan-ce de boa política que, sem
pospôr oufras exigências do serviço publico em asmaiores do que no presente. o
As disposições dos ^ 1" e 2 do art. 2o das emen- sumpto tão momentoso, os poderes do Estado
das são con°sequoncia do principio estabelecido no prestem efficaz çoadjuvação á estrada do ferro de
artigo. EÍTectuado o resgate deve se dar impulso ás D. 1'ed o II, destina la a levar vida e riqueza a uma
Império.
obras dessas estradas, não só com a renda liquida grande área deste vasto
Terminadas a 3a e 4a secções, aproVeitéra a tres
que produzirem, mas também com alguma quantia
que seja reclamada para o sou prompto desenvolvi- de nossas mais ferteis províncias; prolongada até
mento. Emfim, não se pôde privar o paiz por mais o Rio das Velhas, seu benéfico influxo imme liata.tempo destos magnificos instrumentos da cjvilisa- mente se estemierá, pela navegação do rio de
ção modermij que tão alto tom levado a riqueza pu- S Francisco, a sete províncias do Império, abrindo
copiosas fontes de prosperidade para toda a comblica, nos paizes que os possuem.
A providencia do art. ;i° das emendas é digna de munhão nacional.'
adopção, e as necessidades da administração a torPelos caleiros a que mandou proceder seu direcnam de caracter urgente, para que esteja habilitada tor orça-se em cerca dc 35,000:000$ a. quantia nea emprehender os futuros melhoramentos cem segu- cessária á conclusão das mtneiondas secções o ao
rança. Por todas as considerações expostas é a com- prolongamento do tronco piincipal ás margens do
raissão de orçamento do parecer que a proposta do rio das Velhas. E, sem embargo da importância da
poder executivo .autorisan io ao governo a conlrahir empreza, para realisal-a a estrada de ferro de D.
por partes ou integralmente o empréstimo de Pedro II pede sómsnte o sacrifício temporário da
35,000:000$, destinado a conclusão da 3S et' secções renda liquida, sem prejuízo da amortisação la divida
em Londres era 1858, Mediante operada estrada de forro de I). Pedro II, e ao prol nga- contraliida
ções de credito sobre esta base, compromeiti-se
mento até ao rio das Velhas, com as emendas ap- aquelle
funecionario a com Inir todos os trabalhos
provadas pela camara dos Srs. deputados., entre em dentro de
oitõ a mios, dotando o paiz cora uma esdiscussão e sejam approvadas.
tiada de 81)0 kilometros de extensão e no valor
• Sala das commissões, 7 do Setembro de 1870. de 70,000:000)5000.
—J. Anlao. —Carneiro de Campos. —Barão de,
Mas se contam-se cora * certos, resultados de obra
S. LourenyO.— Baráa de Bom Bitiro, — Souza tão urgente, porque relardal-os?
Franco, contra por inopporluno.— S. Torres HoSe houver quem para ella preste os capitães eximem. »
gidos, em muito menos tempo auferirá o paiz os
« Augustos o digníssimos Srs. representantes da desejados benefícios.
nação.
As maravilhas de rapidez ora construcções idêntiOs encargos da guerra contra o ex-dictaddr do cas, já não sorprendem, depois do caminho de ferro
Paraguay, e a gloriosa paz conquistada á custa de interoceanico nos Estados-Unidos, concluído em
tão nobres esforços, impõem aos altos poderes do menos de 7 a unos com a extensão de 5,250 kilometros.
Estado deveras que não podem ser adiados.
A estrada de ferro de D. Pedro II, tem custado até
Cumpro-lhos ora, mais que nunca, promover todos
os melhoramentos, ao monos os de resultados mais 31 de Dezembro do 1869 a somma de 33,444;709$210
eatensos o perduravoiè, para que, sem descontinuar sendo 25,243:781 $276 durante o regimen da associana marcha do progresso, possa o Impero solver os ção, no qual foram conslruidas a primeira secçâo c
empénhos contrahidos.
grande parto da segunda, e 8,201:008$934 depois
iVcntro as medidas mais próprias para realisar que em jniho de 1865passou ao dominio do Estado.
este duplo fim, avantaja-so a conslrucção, compleVão obstante o emprego de taraanha.qnanlia, o
mento e aperfeiçoamento dos meios de transporte, augmento progressivo de sua renda liquida, que o
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anno passado montou a 2,480:15-1P71, ou 7 1/6 %
do capital empiogado, deve inspirar robusta confiança no resultado das sommas applicadas a completar, no menor praso, tão magnífica emprcna.
Qualquer receio a semelhante respeito desapparecorá, reílectindo-se na economia que o commercio
e a lavoura realisaram nus gastos do transporte de
suas mercadonas depms de aberta ao trafego a primeira secção da estrada. Autoridades competentes
orçam em° 60,000:000)? as vantagens assim obtidas
depois de 1860. Reduza-se á metade, e ainda assim
a somma será igual ao custo da estrada.
E' certo que o prolongamento do tronco principal,
além da zona do café não produzirá logo os mesmos
resultados práticos; mas ó fóra de duvida que não
serão muito demorados, cumprindo demaias ter em
consideração que as despezas de construcção e custeio terão"de diminuir, tanto pela natureza do terreno, como por effeito dos melhoramentos que a
sciencia tem introduzido na viaçâo fcrrea.
Em face dos motivos expostos, tenho a honra de
apresentar-vos, de ordem de Sua Magestade o Imperador, a seguinte proposta:
ESIEND1S FEITAS E APPROVADAS PELA GAMARA DOS
DEPUTADOS Á PROPOSTA
DO PODER EXECUTIVO,QUE
AÜTORISA O GOVERNO A
COSTRAHIR O EMPRÉSTIMO DE 35,000:000^000
DESTINADO A COMPLETAR
AS LINHAS DA ESTRADA DE
FERRO DE D. PEDRO 11.

j 1.' Effectuado o resgate, a renda liquida das
estradas de ferro será empregada nas obras do seu
prolongamento por secções, segundo o traço mais
vantajoso que se verificar
por estudos a que di sde
já se procederá, podendo
o governo despender mais
na conslrucçào de cada
ema cité 1,000:000)? annualmente.
§ 2.° Se não effectuarse" o resgate, ,0 governo
contntará como julgar
conveniente o prolongamento pela forma o com
os meios acima declarados, além dos facultados
em leis anteriores. ,
Art. 3.° (addilivo). O
governo mandará com ur
gencia estudar o systema
completo de viação, e levantar a carta itinerária
do Império, despendendo,
pelos meios consignados
na lei do orçamento vigente, a quantia necessária á execução destes
trabalhos, que serão opportunamente apresentados á assembléa geral.

Art. 2.° Ficam revoga
Accrescente se no logar '
o
das as disposições em con- Art. 4.° (E' o 2 da procompetente:
posta).
trario.
A assembléa geral dePalacio do Rio de Jacreta :>
neiro, em 20 de Junho de
0
Art. 1.° O governo Art. I. (E' o 1° da pro- ISIO.—Diogo Velho Ca- Paço da camara dos devalcanti de Albuquerque.
posta).
fica autorisado acontrahir
putados, em 29 de Agosto
por partes ou integral
dc 1870.—Conde de Baemente, o empréstimo de
pendy, presidente.—Jocí35,000:000)?, destinado a
quim Pires Machado Porcompletar as linhas da
tella, 1° secretario.—Jose
estrada de ferro
de
D.
PeMaria da Silva. Paranhos
a
dro II, na 3 secção, até
íunior,
2° secretario.
o Porto Novo do Cunha,
na 4a até a Cachoeira, e
Em seguida deu para a ordem do dia 10 :
no prolongamento, até o
1.a parte.—3.' diordemlids"da proposição da cama
Rio das Velhas.
dos
Srs. deputauos sobre âsocença ao desembargad
Art. 2.° (additivo). O
Antonio
Gonçalves Martins.
governo,fica também au2." dita da "proposição da mesma camara, menciotorisado a contratar com
as respectivascompanhias nada no parecer da mesa n. 316 sobre pensões.
Discussão do parecer da mesa n. 317 sobre o reo resgate das estradas de
ferro do Recife a Agua querimento do offlcial da secretaria do sena.,o CânPreta, da Bahia a Joaseiro dido José de Araújo Vianna, pedindo licença.
e de Santos a Jundiahy,
2.a discussão das proposições da camara dos Srs.
p..r títulos da divida ex- deputados, com os pareceres das respectivas commisterna, comtanto que o sões :
despendio annual com os
1.a Sobre a licença ao desembargador Manoel Cerrespectivos juros e amorPinto.
•
tisação não exceda a im- queira
portância d < garantia con2.a Revogando o art. 3° do decreto n. 1591 de 30
cedida a cada uma das de iunho do 1869 com o parecer da commissão do
ditas companhias.
marinha e guerra.
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3." Concedendo dispensa para matricula ao estudante Henrique de Almeida Ueg .das F llio, com o
parecer
da coramissão de instrucçào publica.
4.a Approvaudo a aposentadoria do secretario da
relação de Pernambuco, com o parecer da mesa
n. 315.
5.° Concedendo vinte loterias para as obras do
hospício de Pedro 11, com o parecer da commissão
do fazenda.
6.a Autorisando o governo para conceder á companhia Iti anaos favores concedidos a companhia
ingleza da estrado de ferro de S. Paulo, com o parecera da cpmmisião de fazenda.
7. Concedendo dispensa ao estudante Antonio
Joaquim Borges de Barros com o parecer ca commissão
de instrucção publica.
8.a Sobre licença ao inspector da alfandega da
Bahia
Bernardino José Borges.
9.a Idem, ao vigário Luiz Gonçalves de Aragão.
10. Idem, ao escripturario da alfândega do Maranhão João líaymundo de Souza.
11. Idem, ao lento da faculdade de direito José
Antonio do Figueiredo.
12. Concedendo isenção de direitos a favor da
empreza de trilhos urbanos na cidade do Recife.
13. lilem, para os trilhos urbanos do Recife para
Olinda.
14. Idom, para a excivação da barra do rio
S. Gonçaio
no Rio-Grande do Sul.
Ia discussão da indicação que autprisa o presidente
do senado a organisar o archivo e bibliotheca.
2a parle.—Discussão do orçamento.
Levantou-su a sessão ás 3 horas e 5 minutos da
tarde.
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Compareceram depois da chamada os Srs. viscondede Itaborahy, Silveira daMotta eTorres Homem.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itaúna,
Fonseca, barão de Mároim, Carneiro de Campos,
Paula Pessoa, Firmino, Silveira Lobo, Mendes dos
Santos, Mafra e Dias Vieira
Deixaram de conparecer sem causa participada os
S;s. Nunes Gonçalves, conde da Boa-Vista, Souza
Queiroz, Saraiva, Pompeu, visconde de Suassuna e
Sinimbú.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-Se a acta da sessão antecedente, e, não havendo quem sobre ella fizesse observações, foi approvada.
O Sr. 1" secretario deu conta do seguinte:
EXPEDINTE.
OÍTicio de 9 do corrente, do ministério do Império,
remetiendo o autographo sanecionado do decreto da
assembléa geral, autorisando o governo para mandar proceder ao rccenseamento geral do Império.—
Ao archivo, communicando-se á outra camara.
O Sr. 2° secretario leu o parecer da mesa n. 318
de 10 de Setembro de 1870, expondo« matéria de
uma proposição da camara dos Srs. deputados elevando a 400g e 5002 os vencimentos do secretario
do supremo tribunal de justiça.
Concluindo:
1° Que a proposiçãoda camara dosSrs. deputados
deve entrar em discussão e ser approvada:
2.° Que o ivlatono da mesa seja impresso e distribuído na fôrma do estylo.

PARECER DA.COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
«l.a
I
A commissão de constituição satisfaz a ordem do
EM 10 DE SETEMBRO DE 1870.
senado rel.ilivaá proposição da camara dosSrs. deputados, impressa cm 1869°sob n. 193, com o seguinte
PRESIDEVCIA DO SR. VISCONDE DE ARÍETE'.
parecer;
Sümhario .—Expedicnlc: —Oííicio do ministério do
A dita proposição versa sobre a naturalisação de
Império, remeltendo ura autographo sanecionado, estrangeiros.
—Parecer da mesa n. 318.—Parecer da commisSendo attribuição do poder executivo, pelo §10
são de cons ituição.—Redacções.—Ordem dn dia: do art. 102 da constituição, conceder cartas de natuDisc .ssão de uma proposição da caman dos Srs. ralisação m fôrma da lei, teve o poder legislatiyo de
deputados concedendo licença.—Discussão de uma regular o exercício delia, e para esseíim foi promulproposição da mesma caraara sobre pensões.— gada a lei de 23 de Outubro de 1832. Discussão do parecer da mesa n. 317.—Discussão
Esta lei estabeleceu as regras que então pareciam
do uma proposição da caraara dos Srs. deputados convenientes, e ao mesmo tempo certas exccpçôes
concedendo licença.—Discussão de uma propo- no intuito de facilitar a naturalisação de estrangeiros
sição da mesma cam ra revogando o art. 3." do prestimosos.
decreto n. 1591.—Discurso
do Sr. Zacarias.—DisPosteriormente, com o mesmo pensamento, foi
cussão do art. G.0 do projecto de lei do orçamenlo. reduzido o praso da residência de 4 a 2 annos pela
Discursos dos Srs. Souza Franco e barão de Mu- lei de 30 de Agosto de 1843.
ritiba.
Ainda assim os pietendentes á naturalisação teem
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acha- achado difllculdades em satisfazer ad- exigências da
ram se presentes 32 Srs. senadores, a saber; vis- legislação vigente, recorrendo todos ao poder legisconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, lativo, que constantemente dispensa na lei, não já
barão de Mamanguapc, Chichorro, Antão, visconde em alguma de suas disposições, mas em todas indisdo Sapucahy, visconde de Camaragibe, Paranaguá, tinctamenle, de modo que a lei está posta ámirgem,
barão de Muritiba, barão das Ires Barras, Fernan- e invertido o preceito da constituição.
A proposição da outra camara tem por fim princides Braga, Leitão da Cunha, duque de Caxias, Figueira de Mello, barão do Rio-Giande, Ribeiro da pal remover este inconveniente, e por isso a commisLuz, barão de Cotegi; o, Dias de Carvalho, barão de são entendeu, que, embora pudesse ser melhorada,
Pirapama, visconde de S. Vicente, Paranhos, barão convinha ser adoptada desde logo, attenta a urgência
de S. Lourenço, Jaguaribe, Teixeira de Souza, Cu- de providencias a este respeito, sendo este o sentido
nha Figueiredo, Sayão Lobato, barão do Bom Re- de seu parecer anterior. O senado, porém, como
tiro, Souza Franco, Zacarias, Nabyico e F. Oclaviano. mostrou a discussão e vo lação do requerimento de
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um de seus membros, uao se conforma inteiramente
Art. 3.° Fazem prova sníficiente para os eíleifos
com esta opinião, e a commissâo deve propôr as desta lei as certidões exlrahidas dos livros de notas,
o repartições ofliciaes, bem çomo attestações passaemendas, que no seu entender forem necessárias.
A commissâo adopta o pensamento da proposição das por quaesquer autoridades, e mesmo por pesda outra camara; nem as leis anteriores lívei am ou- , soas de conceito.
tro senão o facilitar as naturalisações : a razão da
Art. 4.° As cartas de naturalisação serão isendifférença entre as novas e antigas disposições está tas de qualquer imposto, excepto o de 25$ de sqüo.
Art. 5.° As ditas cartas não poderão surtir eífeito
na mudança ■ das circumstancias. operada" no decurso de mais de 30 annos; mas entende que deve algum sem que os outhofgados por si ou por procuser emendada, mesmo para que melhor possa aitin- radores munidos de poderes especiaes prestem juragir seu fim.
mento (ou promessa) de obediência e fidelidade á
A commissâo neta entre as alterações feitas á lei constituição e ás leis do paiz, jurando ao mesmo
vigente a que torna cumulativa a âttribuição que tempo (ou promettendo) reconhecer o Brasil por
sua patna0 daquelle dia em diante.
pela constituição é própria do poder executivo. ,
Art. G. Este juramento poderá ser prestado peA autnrisação concedida aos presidentes das provinci is peía lei n. 808 do 23 de Junho de 18õõ, não rante o governo ou perante os presidentes das proestabelece precedente que possa apoiar a doutrina víncias.
Nessa mesma occasiâo o indivíduo nafuralisndo
da proposição da.outra camara. Estalei não autorisou os presidentes das provinde s para conceder declarará seus principios religiosos e sua patria; se
cartas de naturalisaçao aos colonos, quu vierem se é casado ou solteiro; se com brasileira ou estranestabelecer no Império; deteimmou simplesmente, geira; se tem filhos e quantos, de que nome, sejxo,
que concedessem grat útí.raente os títulos de natu- idade, religião, estado e naturalidade.
ralisação aos já estabelecidos n iquella data, que a
Com estas declarações se formará na secretaria'
própria lei reconheceu biasileiros, preenchidas de Estado respectiva a matrícula de todos os estrancertas formalidades. Em lelação aos colonos que geiros naluralisados.
viera n para o Império, daquelia data' cm diante é
Art. I.0 A naturalisação dos colonos continuará a
expresso na mesma lei que só o governo lhes pôde ser regulada pelo decreto n. 808 A de 23 de Junho
conceder cartas de naturalisação.
de 1855.
Observa também a commissâo que a proposição da
Paço do senado, 9 de Setembro de 1870. — Barão
outra camara não favorece os estrangeiros a quem das tres Barras.—Visconde de Sapucahy. -r- Cunha
falt i o residência material no Império, mas que estão Figueiredo, com rcsticções. »
Ficaram'subre a mesa pára se:em tomadosem conem seu serviço e querem ser brasileiros.
Observa pôr ultimo a commissâo, que alterando- sideração cora as proposições a que se referem.
Foram súccessivamente lidas e approvadas para
se como as circumst meias actuaes exigem algumas
das disposições de lei de 1833, e ficando outras era serem remetudas á outra camara, as seguintes
vigor, convém reunir loda< em ura só aCto e conRedaccòes.
texto, para que possam mais facilmente ser conheEmendas approvadas pelo senado á proposição da
cidas pelos interessados.
camara dos depurados, que autorisa o gjverno para
Tornar-se-hia muito extensa esta exposição se a mandar matricular diversos estudantes nas faculdacommissâo se propozesse a justificar aqui todas as des do direito e do medicina.
emendas fpie tem a honra de oíTerecoi á considera«O 5 Io do art. i0qiie passa a serparagrapho único,
ção do senado, mas o fará n i discussão se for neces- seja subsliiuido pelo seguinte, aSsim redigido:
sário.
«Paragrapho único. No 3o anuo do curso medico
Em conclusão:
da facnl lado uc n edicina do Bio de Janeiro, ao
A commissâo de constituição é de parecer que a pharmaceutico Fclfppe Basilio Cardoso Pires, feito
proposição da camara dos Srs. deputados, de que proviaraenie o exame das matérias dos dous primeitem tratado, seja adoptada com as seguintes emen- ros anncs, que não estão comprehondidos no curso
das, entrando para isso na ordem dos trabalhos.
pharmaceutico.
Emendas da commissâo.
« O § 2o do mesmo artigo foi supprimido.
Art. 1.° O governo fica autorisado para conceder
« An 2o (addltivo). Iríca outrusim, o governo aucarta de naturalização a todo o estrangeiro, maior torisado para conceder:
de 31 nnnos, que tendo residido no Brasil, ou fora
« § 1.° Que sejam admittidos na faõuldade de
delle em seu serviço por mais de dous annos, a re- direito do Becifo a fazer aclo das matérias do priquerer declarando intenção de continuar a residir mcir.i anno, .pagas as matrículas, c provada a resno Brasil, ou a servi!-o, depois de nsturalisado.
pectiva freqüência, e depuis do ser cada um npproArt. 2.° O governo poderá dispensar no tempo de vado no preparatório que lhe falta, os estudantes
residência:
José Domingues Porto Netto, Francisco Xavier Paes
1.° Ao casado com brasileira .
Barreto, Adriano Francisco Ferreira Neves Júnior
2.° Ao que possuir bens de raiz no Brasil, outi- e Miguel Felippo de Souza Leão Júnior, '
ver parle em algum esíabelecimei to industrial.
« § 2.° Que Autonio da Terra Peieira e Francisco
■ 3.° Ao que for inventor ou introduetor de um ^e- Luiz Tavares, depois de feitos os exames do primeiro
anno medico na faculdade do medicina do Rio de
mero de industria qualquer.
4.° Ao que se recomraendar por seus talentos e Janeiro, sejam admittidos aos do segundo, provado
que não lhes falia nessa occasiâo exame algum prelettras, ou por sua aptidão profissional em qualquer paratório,
que tiveram a necessária freqüência, e
ramo de industria.
pagaram as respectivas matrículas.
5.° Ao filho do estrangeiro naturalisado, nascido
« § 3.° Que sejam admittidos na mesma faculdifóra ' do Império antes da naturalisação de seu pae. de de medicina os exames preparatórios feitos por
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Platino Soares e pelo pharmaceutico José Borgesllibeiro da Costa na escola militar; por Manoel Pedro
Alves de Barros, João do Frei.as Rodrigues Braga e
João Manoel Guedes Alcoforado na escola de marinha ; o por Martinho da Silva Cosia Júnior na
faculdade
do direito do Recife.
§ d,0 Que sejam admittidus na mesma faculdade
de direito os exames preparatórios feitos por Melchiades Corrêa Garcia na faculdade do medicina da
Bahia.
« O art. 2o passa a ser art. 3o.
« Paço do senado, 9 de Setembro de 1870.—FtscQwde de Sapuea/w/.—Fmiandes Braga. »
Emenda approvada pelo senado á proposição da
oamara dos deputados, que aulorisa o governo para
conceder isenção de direitos de importação aos maleriaes necessários para o assentamentô de trilhos
urbanos na cidade
do Santos.
« O art. Io do projecto seja substituído pelo seguinte;
« E' o governo autorisado para conceder isenção
de direitos de importação aos curris, carros e accessorios dos mesmos, que forem necessários para o
assentamento de trilhos urbanos na cidade de Santos, na província do S. Paulo, de que ó emprezario
Domingos Moutinho.
« Paço do senado, 10 do Setembro de 1870.—Ftsconde âo. Sapucahy.—Visconde de S. Vicente. »
« A assombléa geral resolvo:
Art. Io E' autorisada a caso de caridade denominada de Santa Thereza, estabelecida na cidade do
Serro da província de Minas-Geraes a adquirir bens
de qualquer natureza até o valor de 00:000)5, para
fundar o sou patrimônio, ou seja por meio de doação e legados, ou ainda mesmo de heranças, ficando
para este fim sdmente dispensadas as leis* que prohihem as corporações do mão morta o poderem st
instituídas herdeiras.
Art. 3.° O produeto dos bens adquiridos era virtude do artigo precedente converter-se-ha em apólices da divida publica, as quaes serão inscriptas com
a clausula do inalienáveis.
«Art. 3.° Ficam derogadas as disposições era con
trario.
>
Paço do senado, em 9 de Setembro de 1870.—
V. de Sapucahy.—Fernandes Braga.»
ORDEM DO DIA.
LICENÇA.
Entrou em 3a disenssão e foi approvada para ser
dirigida á saneção imperial a proposição da camara
dos Srs. deputados sobre a licença ao desembargador Antonio Gonçalves Martins.
PENSÕES.
a

Soguiu-so em 2 discussão e passou para a 3a a
proposição da mesma camara, mencionada no parecer da J mesa n. 316 sobre pensões concedidas ao soldado l edro José Archangelo e outros.
LICENÇA.
Entrou em Ia discussão e passou para a 2a, o parecer da mesa n-, 317 sobre o requerimento do oíBcial
da secretaria do senado Cândido José de Araújo
Vianna, pedindo licença.

O Sr. 1° secretario requereu verbalmente dispensa
do interstício da dita
discussão e assim se venceu.
Seguiu-se em 2a discussão cora o aparecer da commissão de fazenda e passou para a 3 a proposição da
mesma camara, sobre a licença concedida ao desembargador Manoel Cerqueira Pinto.
O mesmo Sr. 1° secretario requereu verbalmente
dispensa do interslicio para a dita discussão e assim
se venceu.
etapa.
Entrou era 2a discussão a pi oposição da mesma
camara, revogando o art. 3" do decreto n. 1591 de
30 de Junho do 1869, com o parecer da commissão
de marinha e guerra.
O Sr. Zacarias pronunciou um discurso
que publicaremos no Appendice.
Ficou adiada aa discussão pela hora.
Passou-se á 2 parte da ordem do dia.
ORÇAMENTO DA GUERRA.
Continuou a discussão do projecto de lei do orçamento no art. 6°, relativo ao ministério da guerra.
O Sr. Souza Franco:—Eu disse ha
dias, Sr. presidente, que o nobre ministro da guerra
havia violado a lei de forças, expedindo um decreto
para organisaçào ,do quadro do exercito em qué excede de 7,346 as 16,000 praças de pret, que estava
autorisado para organisar em corpos. S. Ex. contestou-me, em aparte, que não excedia a foiça de lei;
não teve. porém, ainda até agora occasiâo°de se explicar como c que, orgaiiisando um quadro com
23,346 praças do pret, não excede a lei que o autorisa somente para organisar 16,000 praças de pret.
Eu disse também que S. Ex. tinha augmenlario
muito o numero dos officiaes. De facto, se alguém
encarar simplesmente o quadro do exercito, agora
decretado por S Ex., será induzido era erro, porque d'ahi o que parece é que elle ainda diminuiu
em 305 o numero de oíiiciaes do quadro de 1851.
Mas se formos examinar bem o quadro do nobre
ministro, e comparal-o com o orçamento da despeza em que se descreve o numero dos officiaes para
que S. Ex. pede soldo e vencimentos, ve. -se-ha que
o nobre ministro elíectivamente augmentou com i05
o numero dos officiaes.
Ver-se-ha lambem do seu novo quadro * que
S. Ex. augmenta o numero dos corpos moveis de 23
para 32, e portanto que augmenta o numero dos
commandos, o numero dos officiaes do estado-maior,
e augmenta a despeza publica consideravelmente.
E como S. Ex. não pede senão a quantia que pediu
para 16,000 praças, e um numero de officiaes menor
do que aquelle que o quadro decreta, S. Ex. tem era
vistas, como eu disse, abrir créditos para fazer essa
despeza.
Esta questão não é sem importância: trata-se da
execução de uma lei promulgada em virtude da constituição do Império que no art. 15 § 11 é muito especial em matéria de força militar, mandando que
annualraente o corpo legislativo fixe o numero de
praças em virtude de informações do governo.
O que faz o nobre ministro? Pede em suas informações e proposta 18,000 praças de pret, porém, recuando, satisfaz-se com 16,000; e é para 16,000 praças
que se faz orçamento da despeza. No entretanto
expede um decreto em que organisa 23,346 praças de
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pret, excedendo em 1,346 o numero que tinha informado ser necessário, e que como tal fora íixaio
por lei.
Eu ia dizendo: é uma questão importantíssima,
porque se trata de privar um maior numero de brasileiros dos seus direitos políticos e individuaas que
tem pela constituição do Império. O brasileiro que
é chamado á tropa"de linha perde direitos políticos,
porque perde o direito de votar; perde direitos indiriduaes, porque fica sujeito a um regimen de excepção, que não é o regimen oe todos os brasileiros.
A constituição é muito previdente em querer que
se fixe o numero das praças de pret que são necessárias para o serviço publico, para que maior numero de brasileiros, do que o indispensável, não
fique sujéito ao regimen de excepção. Fixa-se ess)
numero na lei, ainda de 28 de Junho proxirao passado, o a 12 de Agosto, por um decreto, S. Ex. excede
em 7,346, esse numero de 16,000 praças. Eis aqui
violação manifesta da constituição; eis aqui violação
de lei"; e isto classifica o governo do Brasil, isto
mostra que não ha respeito nenhum nem á constituição, nem á lei que o mesmo nobre ministro propoz". fez votar, e que é hoje lei do paiz,
Eu, portanto, convido a S Ex, para me explicar
com que razão, com que autoridade, expediu ura
quadro para organisação de 23.346 praças de pret,
quando sómente está autorisado para 16,000; convido o lambem para nos mostrar que tal pratica
tenha oxomplo no Império, 'quadro de 1851 não
lhe deu tal exemplo. S. Ex. dirá qual o exemplo que
seguiu, exemplo que aliás não o escusaria. Eu não
sou explicito áinda á espera do ouvir a S. Ex. a este
respeito.
.Por outro lado, sobre a questão das dispezas, eu
dizia ha dias o seguinte: «Agora que as circuumstancias são tão graves, o ministério deve pensar
muito em não augrnentar as despezas.» S. Ex. tendo
pedido uma desceza, maior, é verdade que desistiu
delia, mas, de combinação com a Q .mara dos Srs.
deputados, augmeatou a na verba «Exercito». Tinha
pedido 6,334:373$, e esta era a despeza que
S. Ex. demonstrou, como é obrigado pelas leis, que
tinha necessidade delia. Pecorri todo o orçamento
da despeza do ministério da guerra para o exercício
de 1871 a 1872, e vi os fundamentos com que S. Ex.
pediu os 6,334:000$. Do um dia para .outro S. Ex.
faz augrnentar em 181:1708, eu não posso atinar
com as razões porque, dadas circumstancias inui:o
mais assustadoras em circumstancias tão graves,
como aqnellas em que estamos. S. Ex. annuiu a
esse augmento de despeza, que não está justificado
no sou orçamento, que não tem explicação nenhuma.
Ora, eu entoado que no minis^rlo da guerra so
pôde fazer muitas economias, e vou mandar á mesa
emendas, ainda que sem esperança de que sejam
approvadas^ mas para mostrar que estou convencido
de que se pôde fazer economias.
S. Ex. pede para as despezas da secretaria de Estado e repartições annexas, 209:000$. Eu percorri
as diversas tabellas da secretaria de Estado e repartições annexas, e vi que as despezas podiam ser justificadas, e justificáveis no tempo por que passamos:
augmentado o serviço das repartições do ministério
durante a guerra, essas despezas eram necessárias.
O serviço era muito maior, o maior numero de empregados era pois necessário.

Hoje, porém, e quando digo hoje quero referir-me
ao exercício de 1871 a 1872, que ainda tem de começar daqui a um anno, creio que S. Ex. pôde fazer
algumas economias. Declaro, porém, que não proponho reducçôes nesta verba porque não estamos ainda
nesta época de 1871 a 1872, para ver se ellas são
possíveis. Sentiria muito, se eu propozesse reducçâo
de vencimentos de empregados públicos que acabam
de presfar tão valiosos ssrviços durante uma lula
que os obrigou a muito trabalho. Estou informado
que na secretaria e repartições annexas ha empregados muito zelosos, empregados que satisfizeram
trabalhos excessivos, e muitas vezes além de suas
forças, e eu não quereria de fôrma nenhuma contribuir para que se reduzisse vencimentos, que ]á em
si não são sliíficientes para a subsistência de um
homem collocado na posição da maior pai te desses
empregados.
E de mais, eu não posso prever até que ponto a
moeda tem de baixar. A moeda, em que esses empregados são pagos, perde hoje35 ou 40°/.; é como
se estivessem
reduzidos em seus vencimentos de 35
a 40 0/0. O que será d'aqiii a mezes ? Com um governo que zelasse os interesses públicos, que não violasse tão abertamente as leis como o nosso actual governo, eu diria: era 1871 a 1872, apezar das grandes difficuliadas da situação, podíamos estar em circumstancias muito mais favoráveis, podíamos ter a
moeda-pnpel com um reb .te muito menor do que
tem hoje.
Mas quando eu vejo quo o governo actual não
respeita as leis e a constituição ; que se fazem desperdícios consideráveis, eu temo que em logar de
35 % tenhamos 60 ou 70 % de rebato, e por conseqüência não ouso propor emenda alguma a esta
verba. Assim não as proponho nas verbas supremo conselho de- justiça militar, pagadoria das
tropas, e archivo militar, que, aliás, eu desejaria
que esUuiílesse ura pouco mais ns seus trabalhos,
para que elles podessom servir mais para instrucção
do publico, porque ai li se fazem e ira 'rimem mappas
muito valiosos.
Também não propoiei emenda na verba instrucção militar; coti tão amigo da instrucção, que, applicando as minhas opiniões á instrucção militar,
entendo que ella deve ser antes promovida, do que
restringida : entretanto é esta uma das poucas verbas em que S. Ex. fez reduccões, porque reduziu
nelb 40:000$000.
Varba sexta «arsenaes do guerra e armazéns de
artigos belltcos. » S. Ex. linha pedido 1,640:967$ e
augmentou ainda com mais 40:000$. Ora, eu perguntarei a 8. 1.x. se depois de uma guerra que fez
tão grandes despezas, depois de uma guerra em que
se reuniram tantos raateriaes para o exercito, se,
por conseqüência, conserva a verba, havendo grande
abundancia de armaraealo, de munições, de todos
os petrechos necessários á força militar, elle vae
augrnentar a despeza além daquella que se fazia em
annos anteriores? Com que fundamento?
O que faz desses petrechos, desses armamentos,
dessas munições, desses fardamentos que estando
preparados para a continuação da guerra sobraram
delia ?
Uma única razão en posso descobrir : o empenho
que S. Ex. tem era augrnentar o exercito, o mie torna necessário muito maior armamento, muito maior
fornecimento. Era logar, portanto, do augmento quo
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S. Ex. fez á verba 8 de 40:000^, eu proporei uma vora, a qual vê-se no orçamento que dá a renda bruta
emenda para que averba seja reduzida de 1,680:967$ de 1:000$. Pois ha uma fabrica que despende perto
para 1,540:000$, e não proponho senão a reducção de 200:000$, e que dá entretanto um produeto de
1:000$ ? Não sei como se pôde votar a quantia pemuito diminuta de 140:00ü_$000.
« Corpo de saúde e hospbaes»—S. Ex. pede e fo- dida, vendo-se que os trabalhos da fabrica, segundo
ram votados 728:622$, quasi a mesma quantia que se o orçamento, não produzem senão quasi que 1/2 %
tinha votado para 1868 a 1869, e se despendeu com da despeza que faz, e talvez menos de 1/10 % por
esta verba. Eu perguntarei a S. Ex. como ó que ces- anuo do capital empregado!
Mandarei á mesa estas emendas que estou muito
sando a guerra e movimento de tropas, cessando
esse augmento de forças que era sua passagem pela certo não serão approvadas; é, porém, meu dever
Côrte e outros logares exigiam maior numero de mostrar que na repartição da guerra se pode fazer a
hospitaes eaugmentávam o serviço, S. Ex. ainda orça economia de 1,082:000$003.
Esquecia-me da verba «obras militares. » Durana mesma despeza que sc fazia durante a guerra? Eu
proporei nesta verba a diminuição de 128:000$ vo- te o anno de 1868 a 1869 gastou-se com obras militares segundo a synopse 483;886$000 e S. Ex. pede
tando somente 600;000$000.
Na verba « exercito » S. Ex. pedia 6,334:372$000. agora 83õ;in$000; pede, finda a guerra, quantia
pedido este (pie eslava de conformidade com o or- muito mais considerável do que gastou durante ella.
çamento, corno está explicado na tabella respectiva
Esta obras militares consistem também em aquardo orçamento apresentado, e S. Ex. depois pede telamentos para a tropa; mas diminuído o numero
mais 181:170$ som altençâo alguma a seu primeiro de tropa, não tendo mais em movimento essa quantidade de força que passava para o Sul, as despezas
pedido, que justificara e não a este.
Primeiramente devo observar que S. Ex. ang- que, temos de fa;fer, principalmente na Côrte, devem
montando o numero do praças de pret, e o numero ser muito menores. Não estamos era tempo do fazer
de officiaos, a verba fica muito áquem da quantia despezas tão consideráveis sem grande necessidade
que seria precisa, se este augmento fosse legal. Mas quando a receita publica não chega para ellas, quanse S. Ex. se limitar ao' numero d" praças de pret do temos em perspectiva antes deficüs do que saldos,
fixado na lei e ao numero de oíficiaçs que são neces- e quando teremos necessidade de ler grandes saldos
para podel-os applicar á reducção da divida.
sários, a despeza deve diminuir muito, ficando redu
Por consequencia, nesta verba proponho a dimizida no primeiro pedido que é o fundamentado na
nuição de 235:117$, o votarei somente por 600:000$,
primeira tibolla.
Assim, eu proporei corno emenda os 6.334 372$ que ainda é 117:000$ mais do que se despendeu no
que é a quantia com que S. Ex. se satisfazia para o exercício de 1868 a 1869.
serviço antes do manifestar as idéas que tem hoje de
E visto que estou fazendo estas apreciações, devo
grande augmento do exercito.
accrcscentar lhes uma observação. Até a/fora se po«Cofiimissões militares.»—Para estas commfisnes dia enconirar nos relatórios dos nobres ministros alS. Ex. pede 87:295$200 e para 1867 a 1868 se votou gumas informações a respeito das despezas do exer80:000$. As commissões militares durante a guerra cício
anterior , e mesmo do exercício cordeviam ser em maior nüniero: mas hoje que a guerra rente.pioximo
tirava eu dados para calcular qual a
cessou, não vejo razão para que ellas não diminuam, despeza Dahi
do exercício anterior, de que ainda não hanão vejo razão para que não tenham maior estabili- via balanço nem synopse, e qual a despeza provável
dade os commandos de armas e outros empregos o i do anno financeiro que ia correndo. São informações
commissões militares necessárias. Também não sei necessárias; mas o governo prescindiu dellas ; íloje
porque continuam certas commissões militarres não dá nenhuma; não quer nem que o publico e nem
como commandos de districto na prnvinci; do iíio que o senado tenha informações e menos que a opGrande onde, persistindo corpos, os comniandantes posição se possa aproveitar dellas: quer u na admipodem ser os dos districos com menor dispeza_ e em nistração secreta, quer que seus actos não sejam coalgumas outras províncias. Como, porém, não de nhecidos. Desta maneira impede-nos os meios do
sejo de fõrraa alguma negar meios ao governo, so- contribuir para que a lei do orçamento saia menos
mente proporei o córte do 17;290$, ficando o governo defeituosa do que tem sido.
ainda com a verba do 70:000$.
A inda temos avefba«Despesas eventuaes 400:000$.»
«Ajudas do custo.»—Estão nas mesmas circumssei bem que desde annos anteriores se vola não
stancias. Cessando a guerra, lendo as forças todas se Eu
esta quantia, mas quantia approximada; sei bem
retirado do Paraguay, sendo mais que provável que
no tempo da guerra as despezas eventuaes podurante o exercício de 1871 a 18/2 se tenir feito que
diam tomar tal incremento que se precisasse não só
todo o movimento da ferça, eu não vejo razão para dos 400:000$ porém de maior quantia. Mas durante
que se poça tão avultada quantia e isto quando o go- o tempo de paz, quando todas as despezas são conheverno loní transportes, em que se d'spensa as pas- cidas, quando em diversas verbas do orçamento
sagens. Assim, em logar de 87:295$, proporei vem quantias para despezas imprevistas, que' são até
70:000$, como sondo bastante para este serviço em certo
ponto as eventuaes, quando tudo isto está caltempo do paz, visto que80:000$ foram votados para culado,
não vejo razão para que se peça 400:000$
o exercício de 1867 a 1868.
para a verba «eventuaes.»
«Fabricas.»—S. Ex. pede 203:000$; tinha-se gasto
O governo tem obrigação de orçar os serviços; se
no anno financeiro de 1868 a 1869 201:000$. Não
proporei diminuição nesta verba. Quando se trata os calcula e podo a quantia precisa, da-se-lhe mais
de fabricas, que "até corto ponto trazem o aperfei- a quantia de 400:000$ a titulo de despezas evençoamento de certas industrias do paiz, não propor bo tuaes para gastar como quizer, além das quantias
reducção. Não posso, porém, deixar do notar que se que pode obter pela abertura de créditos; ó despergasta somma tão considerável com a fabrica da pól- dício que a situação não comporta.
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E demais eu tenho outra razão para não rotar por
estes 400:000$, considerando excessivos, nas palavras do nobre ministro por occasião da discussão
do credito para as festas, para a construcção do
tétnplo que o povo chamou barracão.
Ex. disse
na camara dos deputados que era tanta a sua boa
fe que vinha pedir 200:000$ para essa obra, quando
podia tel-os da verba « eventuaes. » Segue-se que
esta verba tem sobras ainda para satisfazer os caprichos do governo ; segue-sc que se tuna reducção
nesta verba seria justificável em qualquer tempo, o
o muito mais no tempo presente, em que todas as
économias não são bastantes para pôr o orçamento
em posição de não prejudicar tanto o paiz.
Eu proporei, por conseqüência, a reducção de
200:000$ na verba «eventuaes» ficando ainda S. Ex.
cem 200:00$ para suas dospezas secretas.
Depois do que tenho dito, não devo continuar sem
ouvir as explicações do nobre ministro, e devo concluir dizendo qae na minha opinião se o paiz continúa a ser administrado por um ministério que
violou a constituição abertamente, que violou até as
leis que ha poucos dias propoz e fez votar, este paiz
não pode marchar, está perdido. (Muito bem.
Muito b m.
O Sr. barüo de i\luritil>a, [ministro
da guerra :—Sr. presidente, apezar de que a discussão deste orçamento vae-se demorando cada vez
mais não obstante o pouco tempo de que dispomos até
o fim da presente sesão, já prorogada, occuparei por
alguns minutos a altenção da casa, procurando solver as duvidas postas pelo honrado senador que
acaba de sentar-se.
Antes disto, porém referir-me-hei com brevidade
ao discurso do nobre senador pela província de
Goyaz, que hontem fallou, fazendo-o hoje porque
na hora adiantada ém que tomei então apalavra não
pude responder a todas as perguntas que S. Ex. me
dirigiu.
O honrado membro fez sentir ao senado que no
orçamento proposto não se consignava a necessária
quantia para 16,000 praças, porém apenas para
10,000 ; referiu-se ao soldo, e creio que também á
etapa ; fez uma confrontação da quantia que é pedida para os officiaes com â que se acha indicada
para as praças de pret nestes mesmos artigos. Creio
que S. Ex, não se dignou de ler o orçamento; se S. Ex.
á vista delle fizesse um simples lealculo arithmetico, veria que a quantia votada [ara esta verba era
relação a soldos e etapas é justamente a necessária
para o pagamento de 16,000 praças. é isto expresso
no proprio orçamento. A' pagina 35 delle temos as
seguintes verbas: Soldo e etapa para 16,000 praças
de pret, 2,342:400$; gratificação d» voluntários e
engajados, 263:503$; prêmios a voluntários e engajados 300:000$: somma total 3,627:000$000. Accrescente-se a esta quantia a que é necessária para
forrsgem o ferragem para os corpos de cavallaria,
compra e remonta de cavallos e bestas de bagagem;
compra, concertos e conservação de instrumentos;
agua e luz para quartéis dos corpos de guarda:
somma tudo 4,092:900$ de soldos, etapa e todos os
mais itens de que me occupei.
A quantia que se marca para os officiaes de todas
as classes é de 2,241:418$800, em que se comprehendem os soldos dos officiaes, as etapas que recebem e as gratificações de exercício.

O nobre senaãor, portanto, não podia arguir-me
de ter pedido menos do que é necessário para fazer
face á despeza de 16,000 praças que foram votadas.
Não havia, pois, contradicçâo da minha parte em
pedir 16,000 praças e a mencionada quantia, que é
justamente a que deve ser applicada para esté
serviço.
Parece que fez especie ao nobre senador pedir se
para os officiaes somente dous mil e tanto contos e
para os soldados quatro mil e tanto, quando os soldados são oito vezes mais numerosos que os officiaes.
Mas o nobre senador deve também ver que a etapa
dos officiaes não é igual á das praças de pret, que
os soldos, como S. Ex. também sabe, são diversos.
Por conseqüência, não sei a que veio a arguição do
nobre senador, a não provir de equivoco pôr não
ter-se S. Ex. dado ao trabalho de consultar o orçamento; a não ser isto, não podia oppôr-meáobjecção
que fez ; se assim não é, eu não comprehendi o que é
que S. Ex. deseja.
S. Ex. também zombou da minha casaca; disse
que eu, por ser casaca, tinha creado corpos fixos;
achou que era pousa que somente podia fazer um
homem de casaca como eu. Mas, seja como fôr, o
que é certo, Sr. presidente, é que não fui eu o creador de corpos fixos, foram officiaes de grande intelligencia, das primeiras capacidades militares do
nosso paiz. Os corpos fixos...
O Sr. Silveira da Motta :—Não fallei em corpos
fixos, mas em companhias fixas.
O Sr. ministro da guerra ; — E' a mesma cousa.
O Sr. Silveira da Motta : — Não ó a mesma
cousa.
O Sr. ministro da guerra : — Quando V. Ex. não
quer companhias, quanto mais corpos 1 Eu restabeleci, não creei, alguns corpos fixos, e creei também
algumas companhias.
Mas, como ia dizendo, Sr. presidente, os corpos
fixos existem desde o decreto que determinou, regularisou e organisou o quadro do exercito. Esse decreto é de 1851, o assignado pelo distineto militar, o
Sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello. Foi este
plano sustentado por todos os meus antecessores, e,
o que é mais, pelas maiores capacidades militares
que temos no nosso piiz. Foi reformado o quadro
em 1860 por outro distineto militar, igualmente ministro da guerra, o Sr. Sebastião do Rogo Barros,
que, em vez de diminuir, augmentou o numero dos
corpos fixos, como se vê lo plano de 1860. Bem podia eu, portanto, ampliando, como fiz, o numero de
corpos moveis, deixar que subsistissem algumas
companhias fixas nas províncias onde não pôde haver corpos moveis, porque não são necessários para
o respectivo serviço.
Mas, como dis'se, não creei, restabeleci alguns
corpos e companhias fixas, porque as províncias
para onde os destinei não podem ser facilmente providas da ferça necessária, sem que existam effectiVmente corpos desta especie. Ha a província de
Goyaz, do nascimento do nobre senador, para onde
não podiam marchar corpos de cavallaria sem grave
detrimento do serviço e enorme despoza; ahi estabeleceu-se um corpo fixo, que não se pode facilmente
transferir para outro logar, pela distancia em que
se acha aquella província das sédes de outras do
Império. Em Matto-Grosso fez-se a mesma cousa a
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respeito de cavallaria; fez-se íambem a respeito da mesmo defeito; mas não era minha intenção
província de Paraná alguma cousa neste sentido, nem rebaixar uns nem elevar outros; era contar a
histona segundo os documentos que linha diante de
porque está nas mesmas circumstancias.
Nas outras piovincias onde não ha necessidade de meus olhos, e assim fiz. Ilazào podei ia eu ter para
um batalhão inteiro pertencente aos corpos moveis voltar-me antes para o sol que radiava do que para
foi preciso reorganisar alguma força que podesse o sol que descia; mas não me voltei nem para um
nem para outro; segui imparcialmente o qne so
servir para sua guarnição.
Assim, pois, havendo oito províncias que existiam achava nessas partes, dignas de fé, transmeitidas
nestas circumstancias, foi preciso formar também pelos genetaes era chefe, e constantes umas dos
oito companhias E note o senado que, roorg nisadas Diários do Exercito, e outras do documentos semeha de em sua jusdesta maneira as oito companhias, pode o governo, lhantes. Repito, o nobre senador
s
em um tempo dado, remil-as todas era um só corpo, tiça absolver-me do peccado qu , talvez sem querer,
quando a necessidade do serviço assim o exigir, ape- disse que eu havia commettido.
O honrado membro referiu-se ao que elle chamou
sar de teiom ellas a denominação de companhias
fixas, o que se difdcultava com a organisação ante- debandada das nossas forças na Assmnpção em
princípios de 18G9. O nobre senador que se senta a
rior, dada pelos decretos de 1860 o de 18õí.
Eu desejo que mo mostrem os inconvenientes meu 1 ido e achava se então na Assumpção, também
desta instituição, limitada como fica a mil e tantas foi testemunha ocular; entreianto contesta que houpraças, a diflerenç i entre as 16,000 vota Ias na lei e vesse debandada.
IT.ÒOO fixadai pelo plano do 1860.
O Sr. Silveira da Motta : — Elle também estava
Sr. presidente, quando pedi autorisáçào ás cama- na debandada.
ras para reorgapisar o quadro do exercito, (ive a
O Sr. ministro da guerra : — Houve apenas um
honra do expor os motiv s que mo levaram a esla pequeno
estremecimento, em quo o exercito mosnova organisaçao. Ura destes motiv as foi diminuir trou
aliás toda a sua subordinação e amor ás bano numero de corpos lixos do plano de 1860, que tinha deiias. Não é, porém, preciso voltarmos ainda á
augmqntado consideravelmente a força fixa nas diffe- discussão desta rn itena ; é negocio que já pertenço
renies províncias. Segundo a deterrai 'ação da lei
histeria, e nós não constituímos aqui academia
de 1865, qne extinguiu os corpos fixos e os converteu ápara
uma ou outra inexactidãoque possa
era moveis, o plano do 1860 devia ficar em vigor, da/ --eliquidarmos
em
um
jornal
ou diário.
logo que a guerra fosse acabada, pois que o plano
Ura anachronismo notável cometleu o honrado
de 1865 não podia vigorar senão durante a gu rra, senador
(peço licença para dizer-lhej declaran io quo
como ó expresso na lei que'cum;edeii a respectiva
auturisação ao governo para converter «m corpos houvera fouie no exercito em Julho, ou antes disso.
O Sr. Silveira da .Moita :—Morreram soldados
moveis os de guarnição do algumas proviucias.
Não sendo eu partidista dos corpos fixos, também de fome
na organisação quo dei conservei somente oquelles
O Sr. ministro da guerra:—O nobre senador
que eram estriet monte necessários; e o fiz pela confundiu completamente as operações das Cordirazão que já dei ao senado. Os mais foram converti- lheiras com o tempo qne se passou°antes quo ol as
dos em corpos moveis, de mi do que dos dez mil e fossem emprehendidas. As operações do exercito
tantos homens cm corpos moveis que então existiam, começaram quando marchou o general Menna Barpassaram agora esses corpos a terce,ca de 15,000 reto: consta isto dos actos officiaes. Como é que o
nobre senador foi altribuir a essas operações,
praças de prot.
Na o me occuparoi mais desta questão ; parece-me qumdo, o exercito ainda estava em Pirayu, a íorno
ter dito 'o necessário para minha defeza; po!-a-hei qne só appureceu muito tempo depois ?
O bR. Silveira dv Motta;—Então não me fiz
portanto do parte.
Cumpre me agora pedir ao mesmo nobre senador, cnmpreliender. Eu disse que no seu relatório se deaqitom me refiro, que reparo a injustiça que me fez. clara que os embaraços para o fornecimento do
cham indo-me parcial na exposição que fiz no rela- exercito só cessaram a vinte e tantos de Julho.
tório acerca dos acontecimentos da guerra. S. Ex,
O Sr. ministro da guerra:—Quaes eram os emdisse quo na segunda phase da guerra eu exagerava baraços? Referiam-se porventura ao fornecimento
todos os factos e na f rcoira ou na campanha das de objectos alimynticios, como quiz o nobre senaCordilheiras os amesqninhei; que isto mostrava que dor inculcar, tallando na fome que houve?
eu queria engrandecer um dos getioraes cm chefe, e
O Sr. Silveira da Motta;—A fome foi em S.Joadiminuir o raarecimento de outro.
quim e Santo Estaaisláo.
Essa accusaçào de parcialidade c que o nobre seO Sr. ministro da guerra
Os embaraços connador era sua justiça de e fazer desapparecer. No
relamrio qua apresentei ao corpo legislat.vo nau fiz sistiram na falia de cavalhada, e em não ter havido
se não extractar das partes oíficiaes tudo quanto ora contrato para fornecimento, porque Sua Alteza entenrelativo ás operações de guerra; não accrescentei deu, quando chegou ao exercito, que devia pôr em
uma só palavra minha ; tudo quanto lá está foi ex- nova arrematação o contrato dos fornecimentos ;
traindo das participações officiaes; resumi-as com reconheceu, porém, depois que as operações de guertodo o cuidado, e sempre de maneira que não po- ra obrigavam a conservar os mesmos fornecedores
desse, nsm exagerar o merecimento de uns, nem re- pelos mesmos preços porque até então tinham fornebaixar o de outros. A minha imparcialidade foi cido, visto que só elles poderiam occorrer ás necesperfeita o a mais rigorosa quo era para desejar. sidades actuaes; e com offeilo assim foi; de maneira
Não pôde, pois, o nobre senador accusar-me de que SuaAlteza desistiu do pnjtcto que tinha do fazer
parcialidade, se não accusacdo as partes de p ir- os contratos por meio de concurso, como tinha manciaes: se ellas eram parciaes também cahi no dado annunciar lá, e mesmo aqui na Cõrte, onde
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J financeiro. Isto é expresso em diversas leis e no
plano de 1860.
j O Sr. Souza Franco:—Hei de mostrar que V. Ex.
não sabe destas cousas.
i O Sn. ministro da guerra:—Admira que o nobre
senador tão habituado a compulsar documentos, esj teja estranho a esta matéria. Se eu não o tivesse
' ouvido, não ■■creditaria que o nobre senador houvesse argumentado desta maneira.
: Também disse S. Ex. que eu nugraentei o numero
: dos oíBciaes era vez de diminuil-o, ou de deixal-o
; no mesmo estado em que se achava ; entretanto con\ frontando-se o quadro que apresentei cora os outros
quadros vè-se que eu em vei de augmentar diminuí
; o numero desses oíficiaes. Se o nobre senador estudar esta matéria, lia de ver que assim o; não posso
[ éstar aqui a fazer cálculos, salvo se os fizer como o
que S. Ex. acaba de fazer a respeito das praças de
:
pret.
O Sr. Souza Franco: — Peço a palavra.
\
| O Sr. ministro oa guerra :—Note o senado que
o plano que eu ultimamente organisei não ó rela; tivo a todos os corpos do exercito, mas somente ,ás
armas que aqui vem mencionadas: artilheria, qavallaria, infanteria. Nos corpos especiaes, no corpo
de saúde, c no ecciesiaslico ficou tudo intacto como
era sem nenhuma dífTerença, Apenas nns corpos
moveis e de guarnição marquei o numero dos olBciaes que deviam ter, e quo são ainda em menor
numero, repilo, do que o do quadro de 1865.
O nobre senador mostrou-se ainda alheio a estas
matérias, dizendo (jue eu augmentei o numéro dos
corpos moveis; entretanto não disse qual a época
que tomou por termo do comparação.: E'verdade
; que augmentti o numero dos corpos moveis em relação aos quadros de 1851 o 1860; mas não augi mentei, antes diminui, em relação ao quadro de
1865, porque existiam 22 corpos moveis de infanteria. e eu apenas creei 21; diminui, porinnto, em
vez de augmentar, como disse o nobre senador.
Na artilheria, c.ivaliaria e no mais, também não
O Sr. Souza Franco ; — 23,346.
i augmentei nm homem, nem diminui; ficou a mesma
0 Sr. ministro da guerra:—Isto mostra que o pousa; o que fiz foi ihir uma nova organisaçâo : em
nobre'senador não attende bem para a nnteriade' ' vez de cinco corpos de cavallaria chamados caçadoque se trata. Quidi o do exercito, senhores, nã ■ quer : res a cavallo, eleve: a cinco os três regimentos^ que
dizer a força que existe permanentemento. quor di- existiam pelo regulamento de 1865, augmentei dons
zer uma organisaçâo que se dá ao exercito para era e diminui o numero dos corpos de caçadores a ,cacertas ci cumstancias, quo podem oceorrer, elevar- vallo, deixando somente um corpo de caçadores a
I cavallo era Dpyaz, outro em Matto-Grosso, um < squase o mesmo exercite ao numero marcado.
O numero de praças de pret que se marca para j drào no Paraná e algumas companhias em differentes
uma companhia não se preenche desde que o total I províncias. Onde está aqui o augmeuto de corpos
moveis de que f iliou o nobre senador? Eu lhe peço
das forcas obtidas não cheia para isso.
Como se fosse uma grande novidade essa diflc- i que compare e mostre qual é. Só poderá mostrar,, se
rença entre o quadro e o numero de praças decro- quizer raciocinar,por phantasia e não pelos factos.
Quiz também o nohre senador attribuir-me já a
'tado, arguiu me o nobre senadojr de violação de lei;
' entretanto isso existe desde 1851. O quadro dessa intenção de abrir novos créditos, porque disse que
data era levinte mil oitocentos e tantas praças, e no o pedido no orçaraenio não é bastante para enumero
entanto não esteve em effectiviuade tal numero i de ofüciaes que temos. O nobre senador não o poderá
provar. Examinando bem, verá que os constantes do
dellas.
quadro estão contemplados no orçamenio, menos as
O Sr. Souza Franco: —4 - Ex. é que não está ; vagas
prováveis, e que, pois, não se pôde aug.inentar
informado destas cousas; é ministro bisonho.
i nenhum.
O Sr. ministro da guerra :—O que fica completo
O Sr. Souza Franco : — Não posso dar apartes
para esse quadro, Sr. presidente, é o numero de òfficiaes que permanece sempre o mesmo ; o numero I porque V. Ex. não ouve.
das praças de pret altera-se para mais ou para me- ! O Sr. ministro da guerra : — O nobre senador
nos, conforme a votação da força do respectivo anno dispensando o exame desta questão,' commetteu
por seu pedido mandei fazer os annuncios do estvlo.
Reconheceu-se depois que era um meio morosissimo, e incapaz de produzir os resultados necessários
para poder-se abrir a campanha.
O Sr. Silveira dí Motta : — Eu não disseque a
fome foi em Julho; foi em S. Joaquim.
O Sr. ministro da guerra; — Da maneira porque
o nobre senador se enunciou parece que se devia
entender quo a fome tivera logar em Julho.
E de que proveio a fome que appareceu em Santo
Estanisláo è S. Jo quira? Teve ella a sua origem em
causas muito particulares; os fornecedores por mais
diligentes que fossem não podiam acompanhar a rapidez das nossas tropas por logares que não tinham
sido anteriormente determinados, de mineira.que
apezar
de seus grandes recursos acharam-se em circumatancias de não poderem ter a cavalh da necessaria pa-a o transporte de generos a esses pontos.
Depois, o nobre senador sabe que a baixa do rio
Parariá deu1 também logar a que não podessem
muitos generos encoraraendados subir para fornecimento do exercito, e que os próprios fornecedores,
apezar dos grandes depósitos que tinham, ficassem
privados de continuar a abastecerem-se de modo que
-'.podessem occorrer a todas as precisões do exercito.
Além 'isso, meus senhores, essa arguição du
nobre senador, se fosse procedente, iá não nos podia
aproveitar; e nem recahina ella sobre o governo, e
sim sobre quem determinava o forne imento do exercito. A censura, porém, repito, seria imnierecida,
pois que houve tcida a providencia a esse respeito.
Agora, sou obrigado a voltar me para o nobie senador que boje fallou. Estava esperando occasião
opportuna para responder a uma das suas mais valentes observações ou accusações. Disse S. Ex. que
tendo eu pedido semente a votação de 16,000 praças
de pret para o anno financeiro de 1871 a 1872, todavia, em consequenca da autonsação que obtive
para reorganisaro quadro, pretendo eievar as forças
a 21,000 h .mens,

SESSÃO EM 10 ÇE SETEMBRO «BE ÍS70
ainda outro e juivoco a respeito da verba « Instrucoao militar.» Disse S. Ex. que diminui a quantia de
ÃOjOOOj?, e querend > mostrar-se muito zeloso pela
instrucção, não lhe foz, entretanto, obséquio algum,
porque a quantia de 40:000$ de que fallou S. Ex.,
ficou com o mesmo destino. Esses 40:000$ foram
passados pira a vevba « Exercito » porque na onira
estava a despeza manos bem classificada, no.s que
os vencimentos dos aprendizes artilheiros excedentes
a 200 eram tirados da verba «Exercito» ao passo
que os desses 200 corria pela da « Instrucção
militar. »
,E' éste o motivo do dar-se nesta ultima verba, a
da « Instrucção » uma diminuição da oespeza/e
na outra augmento correspondente. lenho, pois,
razão quanlo di^o que o nobre senador acha se em
equivoco.
E este equivoco, Sr. prosidente, foz com que o nobre senadur cahissa em outro, e foi dizer: «Como é,
que acabada a guerra, auginonta-se com 40,000$ a
verba arsen os.' Augmentou-sc, porque as 1,000 praças de aprendizes e de deposito autorisadas na lei
do forças não estavam cbmprehendidas na proposta
do o: C imento na verba «Ai senaes» por onde c-rre a
despeza de fardamento e equipamento, de uns e
outros, ou só estavam cm menor escala,
Ainda em outro equivoco, proveniente desse, cahiu o nobre senador: bysmn abyssum: e lei quanto á verba «Exercito» dizendo que nugmentei ésta
verba com a quantia de cento e tantos contos. A
causa do equivoco é semelhante a de que fallei; é
porque na verba «Exercito» f .i preciso contemplar
as 1,000 praças de deposito e de artilheiros menores,
alli não ineíuidos, cujo soldo e etapa nei.-essariamento deviam fazer m: is avultada a refcu la verba.
Depois achou S. Ex. oxorbitant ■ a quantia dada
.para hospitaes cm tempo de paz; mas era preciso
quoio npbre.senador im ugnasse esse quaníum das
despèzas om tempo ordinário na Côrtc e .irovinci .s,
e mostrasse que tem sido menor ou pode sel-o.
• Não basta dizer : « Deu-se islo para tqmpo de
guerra; agora que estamos em paz, pede-se a mesma
. quantia. »
Attenda o nobre senador a que o orçamento no
tempo da guerra cqmpronendia nas respectivas >erbas somente o que ora necessário para tempo de
paz. e não para o de guerra, a despeza desta sup
pria-se pelos'credites extraordinários e depois era
levada á respectiva verba. Não pense o nobre senador que entqosegasiavarasomcnlesoleçentosetantos
' contos com os hospitaes; gastava-se mais do triplo
ou do quádruplo, como se vô das tabellas e baianços
que abi existem Pode o nobre senador informar-se
do que digo compulsando devidammte esses documentos. A quantia, portanto, não é exorbitante; somente o modo porque argumentou o nobre senador
é que o leva a achal-a excessiva.
O,mesmo digo a respeito de ajudas de custo. Esta
verba em,tempo de.guerra clovou-se ao duplo ou
mais, como se pôde vèr das respectivas contas. A
quantia pedida f, i formulada por aquillo que se
costuma gastarem tempo de paz. Não chame, pois,
o nobre senador para o coso de que se trata as circumstanciàs extlaordinarias'. porque ellas supprerase por maneira diversa; e pois que existem corpos
moveis, ó necessário fazer maior sacrifício para
transferencia do praças, e principalmente de oíliciaes
de uns para outros logares.

m

A respeito de fabricas, o nobre senador creio que
não propoz nenhuma redúcçào, mas disse que a
fabrica da polvora apenas rendia 1:000$. Esta fabrica não existe como negocio de lucro para o governo; mas como uma necessidade do Estado, que
tem grande conveniência em conservar um estabelecimento que possa Supprir o nosso exercito, em
todos os tempos.
Entretanto convém notar que o pedido da verba
eomprebende também mais alg unas fabricas, como
seja a de ferro de S. João de Ipanema. O nobre sen dor notou somente a fabrica da polvora, mas não
viu que a fabrica de ferro do S. João de Ipanema
deve também merecer a attenção do corpo legislativo, para fornecer os meios necessários, afim de
lev.il-a ao grão de desenvolvimento de "que ellajó
digna, importando saber-se que, se alguma despeza
mais se fizer com essa fabrica, poderemos obter
delia, em muito pouco tempo, o ferio necessário
iiar todas as obras das repartições da guerra e marinha; e. seguniio sou informado, de muito melhor
qualidade, ou pelo menos de tão boa qualidade como
o melhor ferro que compramos, importado do estrangeiro.
O nobre senador achou nm srande desperdício na
verba relativa a obras militares, o perguntou quaes
eram elias, concluindo pela reparação de algum
quartel e de alguma fortaleza. Se o nobre senador
quizer coihecr o detalho'dessas obras terá "a bondade de abrir o orçamento, na parle que lhes é relativa. Ainda mesmo que fossem só par ■ quartéis e fortalezas, n nobre senador sobe que, agora que a paz
voltou, ellas sàn muito mais necessárias do que durante a guerra. Não temos quartéis em parte alguma
para abrigar os nossos soldados; os que ex stera ou
são deficientes a muitos respeitos, ou estão cahindo
em ruinasi
'
De todas as partes se pede ao governo os necessários fundos para se concertar os quartéis, e para
se construir novos; principalmente na província do
Rio Grande,do Sul clles são da maior necessidade.
Conheço aiguns desses quartéis, vi os, e sei perfeitamente qual é a necessidade que ba do os c .lloear
em estado de poder receber as tropas que devem
pe manecer naquella província Aqui mesmo na
Còrte, Sr. presulente, os quartéis são insufficientissimos para abrigar 2,000 homens. Foi-me preciso,
por oceasião da passagem das tropas, do Paraguay
para as provincías, recorrer aos particulares, e deu
graças a Deus, quando, depois de grandes esfoiçòs^
piidè obter ura aquarleb mérito, que ao mesmo
tempo é salubre e espaçoso para poder servir aos
corpos de voluntários que voltaram da guerra, e
depois aos corpos de linha.
Nesti casa se metteuisso um pouco ábulba, dizendo-se que esse quartel servira em outro tempo
do cortume, e que se tinha mandado para alli os soldados para aprendera curtir pelles. Isto, porém não
passa de gracejo....
O Sn. bauão de Pirapama- —Gracejo de mão
gosto.
O Sn. ministro da güekra : —O que é certo ó
qne esse quartel é o mais conveniente que se podia
achar, o foi uma fortuna podermos obtel-o ihesnío
pelo grande aluguel que o governo se obrigou a
pagar.
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O que resta das objecções do nobre senador
pela provincia do Pará? As «despezas eventuaes».
Ku chamaria a attenção do nobre senador para
O detalhe dessas despezas, principalmente com
a existência de corpos moveis, que devem ser
trans iortados de umas para outras províncias.
O nobre senador veria que só as despezas dos vapores
podem absorver quasi toda essa quantia.
Mas, o nobre senador disse: «Ominstro da guerra
declarou na outra camara, que podia tirar da verba
eventuros a quantia necessária para o barracão. Por
conseqüência, eu corto aqui 200:000g que elle disse
que podia gastar nesse barra são: não lhe dou occa
sião de poder gastar 200:000£ com outro objecto. »
Qu.mdo eu disse que podia fazer pela verba eventuaes
essa despeza a que o nobre senador se referiu, não
eram 400:000)5! que existiam nessa verba, era de mais
de 5,000:000$ a verba votada pelo corpo legislativo,
e pelos créditos obtidos. Daqui vê o nobie senador,
que não ha de ser oom esse meu dito que poderá argumentar, concluindo que a quantia pedidn de
400:000$ para eventuaes é mais que sulficiente.
Abra o nobre senador os b lancetes procure a
verba «eventuaes» examine-a, confronte as despezas
que se fizeram com a que é votada no orçamento, e
verá que a verba não pode ser mais parca; é aquillo
que se tem votado era outros orçamentos, e que não
se pede dispensar no actual.
jSfao me recordo de nenhum t outra observação
feita pelo nobre s nador. O sanad.o ouviu, pelo que
eu expuz, que as emendas do nobre senador são inteiramente inadmissíveis, e fundadas em supposições
menos exactas, em apreciações injustas. Termino
aqui o q ie tinha a dizer.
O Sr, So«5e« Franco;—Antes de tudo,
Sr. presidente, devo dizer que se a pressa que o
nobr ■ ministro da guerra tem de que o orçamento
seja votado, devesse ser motivo para que não appâreçam discursos como os meus, que não entrei em
política, que examinei tão sóm- nte o orçamento; se
discursos destes não vêm a proposíto, então S. Ex.
não deveria ter apresentado o orçamento para ser
discutido pelo senado. Eu não fallei meia hora,
poiém menos, e no entretanto apresentei objecções
sérias contra certas despezas do orçamento. Se como
senador não tenho este direito, se julgam que são
inopportunas minhas observações, se o rm-u direito
ce examimr o orçamento deve des.ipparecer ã vista
da pressa que tem S. Ex. de um orçamento que veio
tarde, então não venha o orçamento ao senado e
gastem SS. EEx. os dinheiros da nação como auizerom. Seria isto mais logíco e estou certo que mais
conveniente a um governo^que não se importa absolutamente com asileis.
'
Eu devo ainda fazer outra observação: nem o Sr.
ministro, nem qualquer outro pôde descobrir no meu
procedimento disposições hostis ao exercito. Sou
daqnellesque votaram com maior cordialidade todas
as medidas necessárias para remunerar os serviços
dos nossos bravos. Sou daquelles que entendem q"ue
uma força militar é precisa, força militar limitada,
bem organisada, bem paga, porém, força militar quê
nãosejaemsi.rnai? um embaraço ao desenvolvimento do Império, como se quer, 'por meio da inscripçâo de to los os jovens,um dos meios mais poderosos
para conter na escravidão esto desgraçado povo do
Erasil. [Apoiaaos.)

E' um erro em que cae o Sr. ministro, e cm que
caem todos aquelles que não examinara estas questões a fundo, o de supporem que uma nação é forte
quando tem ura exercito considerável, superior ■ ao
que comportam a força numérica de população, seus
meios de riqueza. Este exercito pôde ser muito poderoso contra a nação empobrecida, e pôada era seu
progresso ; mas não será poderoso contra as outras
nações que marcham de progresso em progresso,
que augmenlam de riqueza, que se engrandecem e
que enriquecendo estabelecera fabricas e arsenaes
qua do proprio paiz possam fornecer os meios para
bem armar um exercito, quando a occasiSo exija.
'E' questão debatida, estudada, e, apezar de que não
tenho tempo para me entregar ã estes estudos quasi
militares, tenho feito algum para ficar convencido
que urna nação não é forte por ter exercito numeroso, que embarace os trabalhos de seus habitantes.
O Sr. F. Octavuno :—Apoiado.
0 Sr. Soüza Franco:—Uma nação é forte,
quando, tendo o pequeno exercito necess rio, procura engrandecer-se, procura desenvolver suas riquezas, procura reunir capilaes, e também habilitar-se nos meios industriaes que forneçam o seu ex•ercito cora armas as mais aperfeiçoadas, com todas
essas rnachinasde guerra que tornâmohomem como
que duplicalo, ou triplicado na sua elficieucia militar. E' neste sentido que se deve esforçar um governo que comprehenda bem em que consiste a
força do um paiz.
O nobre ministro orno que se riu do que elle chamou minha ignorância nestas matérias militares.
O Sn. ministro da güerra ;—Eu não disse ignorância.
O Sr. Souza Franco:—Felizmente somos dous
casacas, {rifadas) que não podemos ter pretenções
a grandes conhecimentos nestas matérias.
ü Sr. Silveira da Motta:—Isto é verdade. {Risadas.)
O Sr. Souzi Franco:—Entretanto ha de.permittír
<S. Ex. que cu lhe mostre que, não tendo nunca sido
ministro da guerra, e quando o conselho de Estado
me dá que fazer quasi invencível, quando minha
idade já não me ajuda , ainda assim, eu estou um
pouco mais adiantado do que o nobre ministro em
matérias de sua repartição.
O Sr. ministro da guerra:—Isto ó fácil de dizer,
porem difíicil de provar.
O Sr. Souza Franco:—Isto digo eu, mas o dizer
não e nada, é preciso provar, e eu vou provar
a S. Ex.
O Sr. ministro da guerra:—Não é capaz.
O Sr. Souza Franco;—S. Ex. disse-nos que ha
muitos exemplos de so ter excedido no quadro do
exercito a força decretada...
O Sr. ministro da guerra:— Que duvida 1
O Sr. Souza Franco : — Que duvida 1 diz S. Ex. ;
mas eu lhe contesto: eu llie aíBrrao, eu lhe asseguro, que isto nunca aconteceu. S. Ex. engana-se,
porque referindo-se ao quadro de 1851, e até ao nome
desse illustrado brasileiro que o organisou, não tem
conhecimento da lei n. 568 de 24 de Julho de 1850.
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E' verdade que a lei anterior, creio que de 21 de j
Maio de 1850, tinha decretado 15,000 praças de
pret, e então o ministro da guerra decretando em
19 de Abrii do 1851 um quadro de 20,880 praças de
pret, pareceu ao nobre ministro que foi excedido
em 5,8S8 praças de p;ct a fixação da lei.
Engano de S. Ex. -que não tinha conhecimento da
lei de 24 deo Julho do 1850, na qual era o artigo
creió que 3 . se autorisa ao ministro da guerra para
elevar a força a 20,000 praças das quaes conservaria licenciadas 5,000. Por conseqüência, o fallecido Sr. Manoel Felizardo no quadro de 1851 não
oxcedeu a lei do forças, senão em 880 praças de
pret. Não a excedeu em 7,34(5 como fez S. Ex. o não
pode servir de exemplo para o excesso que S. Ex.
fez agora.
Se S. Ex, tivesse conhecimento da lei de 24 de
Julho; se tivesse conhecimento do plano que então
se pretendia executar, não contestaria a rainha proposição, e não teria commettido o erro de apresentar o plano que agora apresentou violando a lei e a
constituição do Império.
Senhoras, ha uma grande differença em organisar
um exercito com parte em eifectivo serviço, e
parte licenciada. Então nesse plano, eu direi que o
Sr. Manoel Felizardo pôde ter o numero de olhciaes
correspondente, não só a 15,000 praças de pret,
mas a 20,000 que foram aulorisadas. O plano do
Sr. Manoel Felizardo consistia em ter um exercito
um pouco mais numeroso, 3/4 partos em serviço o 1/4
parto licenciada: systema que como outros tem suas
razões.
O Sr. F. Octaviano:—Systema piussiano.
O Sr. Souza Franco:—Systema prussiano, pouco
adaptado ao nosso paiz, onde a licença aos soldados
não lhes pode ser aproveitável. Sendo nosso exercito
composto quasi todo de corpos moveis, v;ndo os recrutas do províncias'longínquas, que vantagem ha
nessas licenças? Elias não levam os soldados ás
suas casas, para continuarem em seus trabalhos,
como na Prússia, onde os soldados podem ir para
suas casas em horas.
■ O systema, pois, ora inapplicavel, e por isso não
continuou, mas era um systema.
Qual ó, porem, o systera i do nobre ministro da
guerra no seu quadro de 12 de Agosto deste anno,
aiitorisado para conter 16,000 praças de pret? Elle
elevou o numero das praças do pret do exercito "
23,346 (tenho bem de cúr), excedendo em 7,346
praças o numero autorisadn pela lei de 28 de Junho
deste anno. Tem S. Ex. autorisação legislativa para
licenciar essas praças excedentes? Tem autorisação
para as não engajar ou recrutar? Tem autorisação
para não preencher o numero de officiaes duquadro?
Lembre-se que nesse quadro de 1851 ha um artigo
que
diz em resumo que os corpos de guarnição os
0s
2 alferos de campanhia (porque os corpos de guarnição quasi sempre são de infanteria), podem não
ser preenchidos.
O Sn. ministro da guerra :—Não ha 2.05 alferes.
O Sr. Souza Franco O Sr. ministro está me
dizendo que não ha 2.05 alferes, quando minha expressão é para determinar que um dos dous alferes
não será preenchido. Ora, a minha ignorância
não
chega
a tanto, que não saiba que não ha l.os alfeies
0S
e 2. alferes !
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O Sr. ministro da guerra :— Eslou-lhe dizendo
isto camarariamente...
O Sr. Souza Franco : — Mas o que fez S. Ex, decretando um quadro era que oiganisou tantos corpos
com o estado completo de 23,346 praças, sem um
artigo desse mesmo decreto que o declare dispensado do preencher esses corpos ? Seria má providencia; mas a falta dessa providencia impede o Sr.
ministro da guerra, simples executor do decreto, de
deixar de preencher esses corpos.
Desde que o quadro que deve ser obedecido pelo
Sr. ministro ia guerra, lhe ordena « que organise
32 corpos moveis com 21,710 praças de pret », perguntarei a S. Ex.: onde está a autorisação para limitar-se a deixal-os com moia força ou" com 3/4 da
força decretada? O ministro não tem liberdade nesta
execução do decreto; o ministro como todo o governo a respeito das leis, é obrigado a fazer aqnillo
que lhe é determinado nos decretos do poder executivo, o ministro, ao contrario do indivíduo, (porquê o individuo faz üulo quanto a lei não prohibe,
e o ministro só faz o quo a lei ordena). Quando o
decreto .diz: « haveis de ter 21,346 praças de pret
organisadas em 32 corpos», não está autorisado para
diminuir este numero. Por conseqüência, o nobre
ministro referendando esse decreto violou a lei, e a
constituição, e se pretende limitar-se ás 16,000
praças de pret, violará o decreto do poder executivo.
Podem ser argumente s de um ignorante nestas matérias, porém são argumentos de minha convicção,
argumento á que est u persuadido que todo o senado
piestará sua adiiesào. [Apoiados.)
Mas a queslão não era esta só ; o que está já provado é que S. Ex. excedeu o quadro, porque S. Ex.
referendou decreto que traz ás fileiras 23,346 praças de pret, que elle está obrigado a engajar ou lecrutar, quando a lei llie diz; « não fiáveis de ter
senão 16,000 praças de pret nos corpos de Ia linha.»
S. Ex. contestou também a minha proposição do
quo tinha augmentado o numero dos officiaes do
exercito. Primeiramente digo a S. Ex. que o quadro
a que se deveria referir, que lhe deveria servir de
modelo, era o do 19 de Abril do 1851. Não estou tão
ignorante, corno S. Ex. suppoz, qüo não tivesse conhecimento dos quadros do 6 de Ou ubro de 1860 e
de 9 dc Dezembro de 1865; note, porém, S. Ex. que
o quadro dc 1860 não diz uma palavra sobre corpos
moveis; trata sómeato da re; rg,;nisaçào dos corpos
de guarnição, que, felizmente, o Sr.° Sebastião do
Rego Barros teve o bom senso de augmentar, augmentando o seu numero e a força cora a diminuição
que fez do numero e força dos corpos moveis.
Eu disse que o Sr. Rego Barros teve o bom senso
de augu.entar o numero e a ferça desses corpos,
porque ainda me lembro que ânteriormente, ha
annos, quando eu discutia também estas questões
militares, dizia eu; « Engunae-vos; causaes graves
embaraços ao paiz, causaes transtornos aos indivíduos, querendo que a quasi totalidade do exercito
seja movel; querendo que o alferes mais antigo do
'a/a, passe a servir, promovido a tenente, em Matto
Urosso; querendo privar as províncias do auxilio de
ce a or a
r' ', Ç de linha. » Isto dizia eu em tempo em
que cilas não tinham sufflciente numero de guardas
pouciaes.
D Sr. Sebastião do Rego Barros compenetrou-so
desta idéa de que o Brasil deve ter corpos moveis,
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mas não somente corpos moveis, e quasi nenhum
corpo fixo, como se quer agora, tornando o Império
militar, creando um grande exercito, e este exercito
, distante das províncias, onde são recrutados quasi
todos os seus soldados. Dahi vem, note o nobre ministro, os principaes embaraços ao recrutamento
para o exercito. Quando grand°e numero dos corpos
(não contesto anecessidade de maior numero de corpos moveis) ficavam fixos nas províncias corpos, de
sua guarnição e os soldados estavam perto de suas
casas e famílias, não se oppunha tanta objecção a
esta profissão. Mas agora que c recrutado é trazido
do interior, que passa por diíferentes ergastulos, que
tem de fazer viagens de mar, onde muitos soffrem
horrivelmente e perdem a vida, que vem dc distancia immensa, arrancado para longe de suas famílias,
de seus lares, agora, e cada dia mais, a profissão das
armas se torna odiosa, e todos se esforçam para escapar-lhe.
O qui dro de 1860 não serve, pois, á questão, principalmente porque elle era restricto aos corpos de
guarnição. Todos os esforços de S. Ex são para ter
corpos moveis de uma força considerável, e nestes
é que sc deu augmento de praças e de officiaes.
Quanto ao quadro de 1865 eu não farei senão repetir as palavras que acaba de proferir no senado o
nobre ministro da guerra: disse S. Ex.: « O quadro
de tempo de guerra não é aquelle que me deve servir de guia; são os quadros do tempo de paz, são os
quadros anteriores. » Por conseqüência, eu não tinha senão de refeiir-rae, como ponto de comparação,
ao quadro de 1851, a cujo respeito S. Ex. se enganou
por ignorar a existência da lei de 24 de Juiho dc
1850.
Disse S. Ex. (e nisto pareceu lançar me o raotejo
de que eu até nem sabia ler algarismos) : « Basta
lançar os olhos sobre o quadro actual para-ver que
se diminuiu o numero dos officiaes. » O que fez
S Ex. no quadro actual"? Reorganisou (tenho-o aqui
presente) com grande augmento os corpos moveis
De facto quem lançar os olhos sobre o qu-dro do
decreto de 12de Agosto deste auno, ha de ver que o
numero de officiaes é de 1,295, e, pois, se o numero
dos officiaes do quadro de 1851 era de 1,660, o que
parece seguir-se é que S. Ex. diminuiu o numero
dos officiaes.
Mas este quadro, de 12 de Agosto deste anno, é
organisado de sorte a produzir o effeito que S. Ex.
queria que pr duzisse em mim, isto é, levar a acredilar que, figurando o quadro a existência de 1,295
officiaes, são estes sómeute os offici ies do exercito
do Brasil, que, pois, ficaram muito reduzidos em numero. A verdade é, porém, que neste quadro não
vem incluindo o estado-maior com 29 officiaes; o
batalhão de engenheiros não indica d? officiaes, que
são 150, não vem nelle o estado-maior de artilhería
com 20 officiaes, nem o estado
-maior de Ia classe
com 98 officiaes; n m o da 2a classe com 126, nem
ainda a repartição ecclesiastica com 24 e nem a de
saudo com 105. Assim, qual é o resultado? Nos
corpos de guarnição S. Ex. diminuiu o numero de
officiaes, entretanto que augraentando os dos corpos
moveis elevou o numero total de officiaes a l,76õ)
quando anteriormente havia 1,660; ha, pois, 105 dê
mais na totalidade do novo quadro.
O Sr. ministro da guerra:—Está enganado.

O Sr. Souza Franco;—S. Ex. diz que eu estou
enganado. Em que? ContestaS. Ex. que o quadro
do exercito decretado em 1851 tinha 1,660 officiaes?
Não pôde contestar, está escripto. E agora quantos
officiaes tem o seu quadro do exercito decretado em
12 de Agosto ultimo ? Eu não admitto que S. Ex.
me diga qne o quadro de officiaes ou o numero dos
officiaes é o que está limitado no seu decreto de 12
Agosto; o exercito tem actualraente muito maior
numero de cfficiaes, do que S. Ex. mencionou no
sou novo quadro era que omitte os dos corpos especiaes e scientificos.
E como podia eu sabel-o, quando deveedo vir
todos os corpos especiaes e scientificos incluídos no
quadro, como o foram no de 1851, S. Ex. ho de 12
de Agosto ultimo, os omittiu, dando logar a que os
inexperientes acreditem no pequeno numero que este
especifica? Recorri ás tahellas que o ministério da
guerra forneceu para justificação do seu pedido de
fundos para as despezas das verbas 7a e 8a do seu orçamento, e que estão impressas no grande folheto, que,
á exemplo de todos os annos, se publicou com o
titulo de «Orçamento da receita e despeza do Império para o exércicio de 1871 a 1872 » Delle vi que
pedira fundos para 1,674 officiaes, incluídos os de
saúde, e da repartição ecclesiastica.
Desta tabella que vou lèr e farei publicar no discurso, se vê os officiaes do quadro de 1851 e os do
quadro actual, no qual encho os claros deixados por
S. Ex. com a omissão dos corpos especiaes e scientificos. Nem porque o novo quadro os não menciona
deixarão elles de continuar a ser considerados como
officiaes do exercito, e como taes pagos. A tabella
comparada é a seguinte :
TABELLA COMPARADA DOS QUADROS DE 1851—1870.
1851—1870.
Officiaes
Estado-maior general
Estado-maior de artilhería.
Estado-maior de Iaa classe
Estado-maior de 2 classe
Corpo de engenheiros
Corpo de saúde
Repartição ecclesiastica

29 29
0 26
98 52
126 69
150 90
105 164
24 40

532 470
Corpos de guarnição e companhias fixas.' 271 102
803 572
Corpos inoveis.
1851.
Officiaes
8
6
4
4
1

batalhões de fuzileiros.
batalhões de caçadores
regimentos de cavallaria
batalhões de artilhería a pé. . . .
regimento de artilhería a cavallo.

296
222
160
148
31
a57

SESSÃO EM 10 DE SErEMBRO DE 1870

125

E qual éo resultado deste augmento de oíRciaes?
Augmento de despeza, e despeza illegal, porque o
decreto, elevando a força a 23,346 praças de pret e
21 de iafanteria
o numero de oíRciaes correspondente, augmentou
5 de cavallaria. .
muito a despeza, despeza que, se passar no corpo
5 de artilheria a pé
legislativo, perderá até certo ponto a sua illegali1 de artilheria a cavallo
dade, mas será ob e subreplicia, porque é fixada por
inexactas.
1,193 informações
S. Ex. nos disse que ura quadro quer dizer
organisação para qualquer circurastancia. Eu o nãõ
A somma total dos oíRciaes do quadro de
admitto, nem S. Ex. o pôde sustentar segundo os
1851, é
1,660 princípios; não tem um só exemplo em que se firme
A somma total dos oíRciaes do quadro de
para sustentar que, quando a lei de força o autorisa
1870, é
1,765 para em tempo ordinário ter 16,000 praças e em
tempo extraordinário 24,000, elle fica habilitado para
Diíferença para mais no de 1870
105 organisar ura quadro, logo com as 24.000 praças de
pret, ou numere tão proximo como o de 23,346 está
Como se vè da tabella, o nobre mir-istro,que com para aquelle numero.
Daqui se seguiria que não era preciso fixar nuo seu espirito bellicoso o que quor é força movei,
disposta e preparada para a guerra, elevou os oíR- mero para circumstancias extraordinárias porque
ciaes desta força de 857 a 1,193, e diminuindo os da na autorisação para as ordinárias estariam incluíforça fixa e de guarnição o dos corpos especiaes e das aquellas, se a lei podesse ser entendida d > modo
sciênliíicns de 803 para 572, ainda veio a ler no seu que o Sr. ministro a entende. O decreto para a organi-açãô do quadro tem por fim fazer executar a lei
novo quadro o excesso de 105 oíRciaes.
Se attendermos somente aos corpos moveis, de de forças, e pois não pode o executor exceder o fixasua especial preferencia, veremos que o augmento do na lei.
Seguir-se-hia que, contra todos os princípios, se
do numero de oíRciaes fui de 336. E este mesmo
espirito bellicoso levou S. Ex. a dotar os corpos entregaria a um reginnm excepcional cidadãos bramoveis com 21,710 praça^ do prct, deixando para sileiros que a lei não tinha autorisado o governo
os fixos e de guarnição somente 1,636 praças de para fazei o.
Seguir-se-ia que o ministro tinha o direito de augpret. O fallecido Sr. Souza c Mello tinha dado a
estes no quadro de 1851, 4,900 praças de prel, e o mentar a seu cipricho as despezas publicas, fazendo
também fallecido Sr. Sebasti o do Rego 7,020 pezar sobre o orçamento os soldos e vencimentos de
maior numero de oíRciaes e soldados do que este
praças de prot no de 1860.
Note S. Ex. que todos estes exames foram feitos pode pagar segundo o juizo do legislador, Este, fipor min,, todos estes algarismos ou os copiei xando a força attende á população e riqueza do paiz
dos quadros, e dos documentos do orçamento. Xão combinadas cora as exigências do serviço.
Se o Império tivesse governo representativo, o Sr.
são trabalhos do outrem que me possam induzir em
ministro não violaria assim a lei e a constituição,
erro, ou serem por mim mal comprehendidos.
S. Ex. além de augmentar o numero das praças de com receio da devida accusaçao pela camara dos depret e dos oíRciaes, ainda augraentou o dos corpos, putados, e conrlcmnação peTo senado, além da se■e pois o dos commaudos e estados maiores e meno- vera saneção da opinião publica.
Ora, sem receio da repetição, porque o caso exige,
res. Tinha o quadro do 1851, corpos do fuzileiros e
caçadores 14; o novo quadro tem 21 de infantena. voltarei a questão de que ja tinha tratado. AutoriNos de cavallaria também augmentou ura regimento, sado para ter a força de 16.000 praças, S. Ex. orgae nos do artilheria a pé mais um. E estes augraen- nisa a de 23,346 ; autorisado para ter o numero de
oíRciaes correspondentes para cuja despeza pediu
tos trazem consigo o da despoza.
S. Ex. não pode contestar estes algarismos, que no orçamento meios, organisa um quadro com maior
são tirados de documentos oíRciaes, e, pois, fica numero de oíRciaes. Eu não admitto a e-cusa que
S. Ex. convencido do que eu lhe disse, e S. Ex. ne- S. Ex, poderia dar, isto é, que depois da guerra,
gou perante o senado: 1" que tinha augmentado con- quando tantos bravos voltam da campanha, onde
tra a l6i o nurnero das praças(; de pret sem exemplo fizeram sacrifício de suas pessoas e vidas , onde o
algum, sem que nenhum d seus ^antecessores o ti- paiz admirou a coragem, a dedicação e patriotismo
vesse feito, porque o Sr. Manoel Felizardo se aug- com que se portaram, esses bravos precisara ser
raentou em 880 praças o exercito, S. Ex. augmentou compensados, c que c preciso, pois, um quadro de
exercito suTRcienle para os ter em serviço.
7,316 praças e 105 oíRciaes..
S. Ex. poderia usar desta linguagem,'se o publico
Tenho, portanto, demonstrado a justiça da censura que fiz a S. Ex., continuando no habito do não não o incriminasse de deixar sem pão a muitos offlfallar senão depois de ter examinado as questões: ciaes. Mas se o paiz deve empregar bem a tantos
tenho reivindicado a miniia reputação de que não oíRciaes beneméritos que voltaram da campanha,
venho impingir falsidades ao senado, pois que não ha muitos outros meios de dar-lhes empregos, esfallo senão dep, is de ter examinado os documentos. tando muitos dos empregos militares oecupados
c me certificado do que minhas proposições -ão exac- provisoriamente durante a gu rra por paisanos ou
tas. E'o Sr.ministro da guerra (]no queria fazer-mein- oíRciaes que não estão no caso, e que podem ser
duzir em erro, induzir om erro o senado com o de- substituídos por aquelles.
Sobretudo havia outro expediente, e este eu com
creto, do qual tinha eliminado os corpos ospcciaes e
sciontillcos, procurando levar o senado a acreditar todo o meu zelo pela economia dos dinheiros públique realmente tinha diminuído o numero de offlciaes cos, oapprovaria; era ter proposto ás camaras os
meios de fazer essa compensação. Se as camaras o
do exercito.
1870.

Officiaes
777
200
185
31
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autorisnssem, o nobre ministro, fundado em lei, poA respeito da instrucção publica S. Ex. disse que
deria fazer o que não pôde fazer agora, porque não tinha passado para a verba « arsenaes )> 40:000$, e
lhe é dado, não lhe pode ser permittido violar as que esta era a razão da reducção na despeza da
leis, ainda com motivo tão justificado, como seria verba «instrucção» e do augmento na «dos arsenaes
esse de ter logares para os muitos officiaes benemé- de guerra.» E' uma passagem oe serviço, o esta pasritos que voltaram da guerra.
sagem de serviço torna admissível a explicação de
Ainda tenho de sustentar as minhas emendas con- S. Ex. Xão diminuiu a despeza com a instrucção
tra as observações do nobre ministro, e digo franca- militar nem a augmentou nos arsenaes.
mente, não me pesa tomar tempo ao senado, quando
Mas, como é que S. Ex. deixava até agora esse
o nobre ministro me deu o exemplo gastando no seu serviço a cargo da repartição de instrucção militar
discurso muito mais tempo do que eu vou gastar; e agora é que passa para a" repartição do' arsenal de
quando S. Ex. aproveitou a occasião, era que sup- guerra? Como é que S. Ex. não concluiu o serviço?
punha que me podia acabrunhar, attribuindo-me Poiéra S. Ex. diz: «Além desses fornecimentos, a
falta de exame destas matérias, e dizendo que eu as repartição do arsenal fornece aos menores, creio
não tinha estudado. Eu hão convidaria, não provo- que aos aluamos, outros objectosque não devem vir
caria o Sr. ministrô pafa discutil-as, se não esti- senão do arsenal de guerra.» Se esta é a razão, divesse preparado para demonstrar as minhas propo- rei que esta razão não procede. Não é permittido,
sições, e que se algum de nós deixou de examinar quando a despeza, embora feita no arsenal de guerra, é para a instrucção militar, lançal-a a cargo do
Jjstas questões não fui eu; foi S. Ex.
Sinto ser levado a esta discussão; os meus respei- arsenal de guerra. Neste caso o que o governo usa
tos ao honrado cidadão que hoje occupa a pasta da sempre é fazer figurar a despeza naquella Verba, para
guerra são conhecidos. Já em outro tempo lutámos beneficio da qual ella se faz. Não vemos todos os
muito; ma s ha annos que eu tenho por S. Ex. toda dias embarcar, por exemplo, corpos em vapores
a consideração. Quando se trata, porém, do serviço afretados pela marinha, e depois fazer-se extorno
publico: quando se trata de violação de lei, ha de per- para a guerra da quantia que tinha dispendido com
mittir que ponha de parte as minhas considerações essa passagem de força que competia ao ministério
para discutir questões que eueutendo que não devem da guerra? Mas eu não faço questão disto.
porém, ao arsenal de guerra, S. Ex. disse
passar desapercebidas, questões que se não pôde qu'Quanto,
eu me equivocara, persuadido de que essa era
perder de vista na occasião presente, quaes a da
execução das leis. Tanto mais opaiz entra nas viasde toda a despeza que se fazia durante a guerra. A raiargumentação, se a memória mo não falha, não
dcsarganisação, como acontece ao nosso, quanto nha
maior obrigação teem certos cidadãos de pugnar foi essa, foi outra. Eu não podia pensar que em
pela execução das leis e da constituição, para que petrechos, armamentos, fornecimentos de todos os
não pese também sobre elles a responsabilidade dos generos que sahiram do arsenal de guerra para o
funestos resultados que hao de ser a conseqüên- exercito durante a guena, se gastasse durante a guercia do procedimento que vae tendo o governo e que ra somente pequena parte da verba de 1,640:000$.
Eu sabia bem que se gastava muito mais; minha
tem tido desde algum tempo.
objeção foi outra. Eu aisse: esta verba, como disse
O nobre ministro não admittiu as minhas emen- S. Ex. é de tempo de paz; oem é de tempo de paz
das: eu já o esperava. Quem podia pensar que neste em que não ha excesso de fornecimento, armaestado da sessão passassem emendas por mais justi- mento, petrechos, etc., etc., para o exercito: mas,
ficadas que fossem? Quem poderia esperar do minis- finda a guerra esses objectos restantes vem servir,
tério actual que elle ceda uma vírgula de qualquer podem vir servir, devem vir servir ao exercito.
projecto que inicia e faz passar na caraarados depuO que eu quero dizer ó que em tempo de paz potados ? Faz passar por sua maioria e vem apresentar de-se precisar ordinariamente de 1,600:000$ para
ao senado dizendo; « Xinguem lhe toque, é a per- arsenaes, mas em tempo de paz depois da guerra,
feição, está decidido, o senado sujeite-se a votal-o. » quando restam muitos objectos que a guerra não
Como me havia eu de persuadir que emendas minhas consumiu, e foram comprados pela mesma verba
podessem ser adoptadas"?
«arsenaes» cora os fundos extraordinários, estes obE tanto mais quanto eu sou tão franco, tenho a jectos vem para o arsenal; e se vem para o arsenal
virtude ou vicio do meu nome, que confesso que esses artigos de guerra, dispensam a compra do igual
algumas das suas observações são justificadas, pou- quantidade de objectos, e se dispensam, dispensara
quíssimas; mas confesso para reivindicar também a uma igual quantia da verba. Logo: a minha obprocedência de outras de minhas observações. Se o jecçâo é razoavel; a argumenlação do nobre minisnobre ministro tivesse a mesma ^franqueza, se lhe tro é que não tem valor nenhum. Resta, portanto,
fosse permittido no estado da sessão dizer: « volte á que a minha emenda a respeito de arsenaes do
camara dos deputados o orçamento » eu estou per- guerra em que apenas cortei 280:000$ seja votada, e
suadido que S. Ex. diria: « Não tem razão neste eu votarei por ella com a maior consciência.
ponto, mas tem razão naquelle. » O que S. Ex não
Vamos á 2:, emenda telativa á verba 1.' «Corpo do
faz, farei eu. You dizer quaes as informações de saúde e hospitaes.» E' ainda a mesma a observaçSo
S. Ex. que me aproveitan m, informações que se eu de S. Ex.; esta quantia não e, diz elle, senão a que
não tinha anteriormente, é porque não" constam dos se pedia nos annos anteriores para os hospilaes e
documentos officiaes, e porque ellas são segredo do corpo de saucle, não ó também o que se gastava duministério, e eu não tenho o dom de advfnhgr as rante a guerra com hospilaes e corpo de saúde, porém
intenções dos ministros quando ellas não se tradu- durante a guena se gastou muitíssimo mais. Finda a
zem êm factos, quando não são consignadas nos guerra, estas despezas podem ser diminuídas, ror
documentos officiaes ou nos discursos dós Srs. mi- que o exercita é também reduzido das 18 ou 20,000
nistros.
praças que antes tinha e officiaes correspondentes,
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Logo, a minha emenda que diz que restabeleça-se
Se o nobre ministro não tivesse em vista grande
recrutamento e nova leva de soldados para lerapo a quantia que o nobre ministro propoz e foi votada
extraordinário, que se lhe afigura proxirao, acredito a primeira vez, é urna emenda justificada; um reque ainda mesmo sem prejudicar os cirurgiões do curso do nobre ministro mal informado agora, para
exercito, a verba poderia ser reduzida. Ha empre- o nobre ministro melhor informado quando apresengados no exercito muitos paisanos que foram con- tou as suas inform-.çães ao lhesouro para que retratados durante a guerra, e que hoje são desneces- unidos neste livro servissem de base a todas as déssários; voltando os cirurgiões do exercito a servir pezas. Tornal-o facilmente desprezado e alterado
nos hospitaes, o resultado ha de ser necessaria- por meio de emendas que se apresentam á vontade
mente a economia do soldo que esses efliciaes ga- de qualquer dos Srs. ministros ou de qualquer dos
nham fora, e paisanos ganh m no serviço dos hos- membrus de uma outra camara, não tem explicação
pitaes. Haverá lambem a economia que'resulta de possível.
vencimentos menores do que os que tem muitos dos
Nao me consta qne em paizes bem organisados e
contratados.
dirigides, na Inglaterra por exemplo, se cortem
Devo dizel-o: sou também da opinião que os olB- despezas apreséntadus com o cunho do exame e das
ciaes de saúde são muito mal retribuídos; sou da informações das pesaoas e repartições competentes,
opinião que p ra ler o exercito, assim como a ar- porque o senado sabe que , essas infn. raações dos
mada, bons facultativos, é preciso pagal-os melhor. ministros precedeiam as informações, os orçamentos
Dará isso em maiores despezas ? Creio que não. Se d - todas,as repartições; a cada unia dellas ó ordeem logar de conservar o numero considerável, ne- nado que mande em tem; o seus pedidos para a
cessário e até insufliciente durante a gnena porém secretaria da guer a ; alé ha de mais n secretaria
excessivo na paz, sc reduzir esse numero á piopor- da guerra uma le articão chamada fiscal, que exação das vagas, leremos menor numero de officiaes de mina touas estas questões.
saúde; teremos, porventura falta de cirmgiòes em
Examinadas, o Sr. miristro corta, augmenta, faz
algumas províncias, e algumas pequenas guanições
tei-a-rhao do certo, mas essa falta pode ser sn| prida as alterações que entende e formula seu pedido de
com mais economia, entregsn'o-sc esse serviço do fundos sobre a base das informações que reci bera,
curativo de rarissimas praças que-adoecem em pe- ap:esenia-f s ao lhesouro e imprimem-se. Estas são
quenos destacamentos, cm pequenas excursões ao as informações que servem ; esto pedido é aquelle
serviço individual em estabelecimentos particulares; que deve sér attendido: este é que deve ser votado
a despeza seria menor e no emretanto pod r-se-ha polo corpo legislativo e passar em lei. E' o que se
assim pagar melhor aos oíDciaes de saúde. Por faz nos pa zes onde se entende o governo represenconsoqnoncia ni.o ha objeccào á rainha reducrãò de tativo, e onde a bolsa do contribuinte não está á
mercê dos Srs. ministros para tirarem delia as
128:122#. /
Vamos á verba 8o, que diz respeito ao exercito. sommas qoe lhe parece, a titulo ao despezas, que
Senhores, o Sr. ministro da guerra não pódcaíter- r, aliás não justificara.
não pode diimnuir as despezas do exercito, a-sim
Repetirei o que já disse: não tenho o menor procom emendas feitas sobro a perna, com resoluções pósito de faltar ao exercito com os meios que sejam
de momento, corno ellc tem feito. Esta matená de necessários, mas quero os neces arios, indispensáexercito é muito importante, traz muito grandes veis, quero os votados pela lei, quero aquelles que
despezas; está cercada, portanto, pelas ra ssas in- eslej m de accoxdo cora a disposição dd constituistituições governamentaes de muiias garantias. O ção; não votaiei, porém, osme.os qoe cada ura dos
Sr. ministro é obrigado a apresentar ao corpo legis- Srs. ministros em sua alta sabe'oria, ou capricho,
lativo, não só o orçamento do numero de'praças que venha pedir depois de assentados nos orçamrnlos
precisa para o exercito, e o correspondente uumeio os que são precisos, não os assim augmentados Eu
de ofliciaes que a organisação pede, mas ainda das votaiei, | orlanto, com a maior consciência para que
despezas que se tem do fazer com soldo, maicrias, em h gifl- de 6,515:512# que agora se pede, se vote
etaia e outios serviços. E é preciso notar i^ue os os 6,334:372# que se pedia com inteiro conhecinobres ministros nesto caso não ficam nunca áquem mento de causa.
do necessário, porque, eu noto em muitas verbas
Quanto a 9* verba.... O senado me desculpará
«para casos imprevistos.»
esta insistência. Tenho obrigação de sustentar as
Foi emconsequenciada fixação da força em 16,000 minhas emendas; o nobre minisiro deu-me o exemplo
praças, foi' em conseqüência* da fixação da eiapa combatendo-as de uma maneira a increpar-me a
que' varia, ó exaclo varia, mas tambempor isso tem todo momento de que eu não tinha examinado esta
o governo o direito do abrir credites; foi em conse- quesião, que eu vinha in albis como se diz; que eu
qüência'do todas essas informações que o nobre vinha aqui falhr para tomai tempo, eu que apezar
minisiro pediu no orçamento 0,384:372#. Mas um de molesto poderia ter occupado a altenção do sebollo dia, lembrou-se,(creio que na camara dos depu- nado mais algum tempo se não fosse me parecer
tados) do fazerapresentar uma emenda,fora comple- convenknle este meu procedimento, se não fosse a
tamente dos dados apresentados no seu orçamento. convicção profunda de que este tempo é indispenUma de duas: ou esses dados não eram exactos, e o sável para as reformas que aliás não hão de passar
nobre ministro ha de perraittir que eu diga que in- este anno. Infelizmente o paiz verá ainda uma vez
corro na censura de os não ter apresentado o mais que o ministério promette reformas que a nação
exactos que fosse possível; ou são tão exactos como tanto exige, e que o governo as retarda a ponto de
taes matérias permittem, e o nobre ministro não se poder dizer que illuóe a nação; que não quer, o
podia de um momento para outro, sem augmentar não as fará passar.
a força, sem apresentar ciicurastancia notável da
Na minha emenda á verba 9® relativa ás comraisalterjão dos serviços, vir augmentar a despeza.
sões militares, cortei apenas 27:000#. Estas coramis-
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sõesnaosão daquellas quesedãu aosoíflciaes dos corpos arregimentados, os quaes teem verbas especiaes
no logar competente; são pagamentos a certos militares, por exemplo, commandantes de armas, etc.
Ora, pensando que era já tempo de fazer boas esco
lhas de commandantes e de os fixar por mais algum
tempo nos logares,não se continuando nessa contradansa de empregados militares, julguei rasoavel
diminuir dessa verba a pequena somma de 17:290)5!.
E' um sacrifício na situação que exige os maiores.
Mas dirão: « Vindes propôr emendas só no ministério da guerra ; não o fizestes nas outras repar
tições. « Não tive occasião de as apresentar nos orçamentos dos outros ministérios; passaram aqui alguns sem discussão, e quando eu não estava presente.
Verba 11.a «Ajudas de custo.«E' também para movimento dos offlciaes: 70:000)3não bastarão?Haverá
em 1871 a 1872, que é para quando =e vota o orçamento, esse grande movimento ? Se eu propozesse esta
reducção, agora que os officiaes se estão recolhendo
ás suas casas, em retirada do exercito, realmente poderia parecer pouco justificada; seria lembiança inopportuna a proposta da reducção. Mas eu a proponho para ter logar em 1871 a 1872, quando tenho a
esperança de que sejamos governados de um modo
mais conforme á lei, mais conforme aos interesses
do Estado. •
14.' «Obras publicts.» S. Ei. pediu e a camara dos
deputados votou-lhe 835:1171 para este serviço. Eu
lhe dou 600:000$, mas S. Ex. diz-:ne; «não examinou a questão, não sabe de.la. • Declaro a S. Ex.
que examinei as parcellas que vem no orçamento.
Para a província em que S. Ex. diz que ha mais necessidade de obras, a província do Rio-Grande do
Sul, pede S. Ex. 65:000$; eu, dando lhe 600:000$,
dou-lhe o decuplo, que pode chegar muito para a
Côrte e para tod, s as províncias. Para a Côrte
quanto pediu S. Ex.? 334:000$. E para que obras
pede esta quantia? Para construcção e alugueis de
novos quartéis. Se tenho bem em memória, creio
que em matéria de obras publicas ha ura artigo de
lei do orçamento, que esta em vigor, determinando
que para nenhuma se vote fundos sem o orçamento,
planta e todos os dados para factura da obra.
O Sr. ministro pretende que lhe deem 200:000$
para construcção de quartéis sem mais outra informação. E será preciso na Côrte gastar em 1871 a 1872
em obras militares 354:717$? Até agora, com a
passagem de muita tropa, bem; mas daqui por
diante será a Côrte o deposito da maior parte da
foiça de linha? Será isto conveniente ao serviço?
São' questões em que não entro agora ; segundo "minha opinião, não seria isto conveniente; mas quando
mesmo grande parte da força devesse estar era deposito na Côrte, ha nella os quartéis precisos para as
forças que aqui se deverem reter e conservar.
Temos, dir-se-ha, a continuação de obras nas fortalezas de Santa Cruz e S. João. obras e reparos
no hospital militar, nos quartéis existentes, nos ediflcios da escola militar e central, secretaria de Estado, observatório e outras. £' um escoador de dinheiro esses chamados reparos de edifícios / Todos
os annos sommas consideráveis se- despendem com
estes reparos. São as obras publicas o principal esco,ador dos dinheiro da nação, e é da Côrte que par-

tem os peiores exemplos em tudo e principalmente
em matéria de administração de obras publicas. Não
se admire, portanto, S. Ex. se por minha ignorância
é que estou convencido destas verdades; 600:000$
não é qualquer bagatella, que os torne quantia insufficiente para fazer este serviço.
Vou ao § 15. Neste paragrapho S. Ex. motejou de
mim;disse:«OSr.senador peloParánâofoi vôr as explicações que ha das despezas eventuaes, para as quaes
se pedem400:000$,» Vou mostrar a S. Ex. quaes são
as explicações que ha a respeito das despezas eventuaes. Aqui está o orçamento [lê]: « § 15. Eventuaes, para diversas d.spezas não previstas 400:000$»
Ora, era sem duvida preciso levar muito tempo para
examinar o orçamento do Sr. ministro, a respeito
dos ilenx desta verba, que se limita a estas palavras
«Para diversas despezas não previstas»!
Quando S. Ex. gastava com tão máo gosto, e contra a opinião geral, os 200:000$ que se desbarataram (200:000$ ?... quem sabe quantos mais?) que
se desbaratarem neste templo que o povo alcunhou
de barracão, não se lembrava da ne 'essidade de
obras militares? Não se lembrava que os soldados
precisam de acommodação ? Agora é que se lembra
disto; igora é que vem dizer que sou tão ignorante
que nem ao menos olhei para suas explicações !
Sr. ministro, olho para ellas; não tenho tempo
agoia para o dar ao exame dos negoeios de todas as
repartições, embora hoje minha occupação exclusiva
seja lêr e escrever, não sahindo de casa, onde não
faço outra cousa. Mas não ha tempo para tudo, principalmente para um velho, a quem jácustavêr, eque
gasta parte do tempo em pôr e tirar os oculos, tomar
a pitada. Também a percepção não é promnta, não
é a mesma da mocidade, a memória também não se
conserva, a rainha, que não foi má, não me ajuda
tanto como antes, comtudo não deixo de achar na
experiência da idaie compensações para os estragos
da velhice. E penso que não mê cabe a pecha, lançada pelo Sr. ministro, porque não fallb aqui sem
ter examinado bem a matéria sobre que tenho de
fadar. S. Ex. ó que ficou convencido do contrario.
(Muito bem. Muito bem).
O Sr. Silveira da Motta: — Apoiado; é cousa
que não se diz a um senador.
O Sr. Souza Franco mandou á mesa, as seguintes
Emendas.
Ao § 6.» Era logar de 1,680:967$560, diga-se—
i,400;000$00q.
Ao § 7.° Em logar de 728;122$440, diga-se—
600;000$000.
Ao § 8.° Em logar de 6,51õ:342$990, diga-se—
6,334;372$99u
Ao ^ 9.° Em logar de 87;29õ$200, diga-se —
70;000$000.
Ao § 11, Em logar de 100:000$000, diga-se—
60:OOOSOOO.
Ao § 14. Em logar de 835:115$600, diga-se—
600:000$000.
Ao ^ 15. Em logar de 400:0008000, diga-se—
200:000$000.
Em 10 de Setembro de 1870.—Souza Franco.
Foram lidas, apoiadas e postas em discussão conjunetamente.

SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 1870
O Sr. Io secretario pediu que fosse nomeado um
outro mernliro para a comraissão de emprezas privilegiadas visto haver-se retirado o Sr. Nunes Gonçalves.
O Sr. presidente nomeou o Sr. Ribeiro da Luz
Ficou adiada a discussão pela hora.
O Sr. presidente disse ;
« Hoje distribuiu-se, impresso com o parecer da
commissão do orçamento, o projecto de lei da camaradosSrs. deputados, aulorisando o governo, sob proposta do poder executivo, para contròhir por parles,
ou integralmente, o empréstimo de 35,000:0008
destinado a completar as linhas da estrada de ferro
de 1). Pedro II.
Cumpre-me dizer ao senado que, se este projecto
tiver de dar-se para ordem do dia, não o farei sem
previnir disso ao senado com antecipação de um dia
pelo menos. »
Era seguida dou para a ordem do dia 12:
f parle (aíc o meio-dia).—2a discussão da proposição da camara dos Srs. deputados mencionada no
parecer da mesa n. 31(5 sobre pensões.
Dita da proposição da mesma camara, autorisando
a concessão de licença ao desembargador Manoel
Cerqueira Pinto.
2a discussão do parecer da mesa n. 317, concedendo liceuca ao offlcial da secrelaria do senado
Cândido José de Araújo v ianna, durante o intervallo
da presente e seguinte sessão legislativa.
2a discu sâo da proposição da camara dos Srs. deputados augmentando os vencimentos do secretario
do supremo tribunal do justiça com o parecer da
mesa n, 318.
ls dila da indicação do Sr. F. Octaviano sobre a
organisação do arclnvo do senado.
2a discussão das seguintes proposições da camara
dos Sis. deputados:
Concedendo dispensa para matricula aos estudantes Henrique de Almeida Regadas Filho.
Caetano Luiz Machado do Magalhães.
Conslantino Machado Coelho.
Malheus Chaves de Magalhães.
Frederico José Paranhos de Moraes.
Com cs pareceres da commissão de instrucçâo
publica.
Revogando art. 3° do decreto n. 1391 de 30 de
Junho do 18(59, com o parecer da commissão de
marinha o guerra.
Approvando a aposentadoria do secretario da relação de Pernambuco, cora o parecer da mesa n.315.
Concedendo vinte loterias para as obras do Hospício do Pedro H, com o parecer da commissão de
fazenda.
Autorisando o governo para conceder á companhia ítailua os favores concedidos á companhia ingléza da estrada do ferro de S. Paulc, cora o parecer da commissão do fazenda.

129

Concedendo dispensa ao estudante Antonio Joaquim Borges de Barros com o parecer da commissão
de instrucçâo publica.
Sobre licença affinspector da alfandega da Bahia
Bernardino José Borges.
Idem, ao vigário Luiz Gonçalves de Araújo.
Idem, ao escripturario da alfandega do Maranhão
João Raymundo de Souza.
Idem, ao lente da faculdade de direito José Antonio de Figueiredo.
Concedendo isenção de direitos a favor da empreza de trilhos urbanos na cidade do Recife.
Idem, para os trilhos urbanos do Recife para
Olinda.
»
Idem, para a escavação da barra do rio S. Gonçalo, no Rio-Grande do Sul.
2a pari-.. — Continuação da 2® discussão do
orçamento na parte da despeza, bem como na da
receita.
Levantou-se a sessão ãs3 horas.
6Sa sessão.
EM 12 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE*.
Sümmario.—Parecer da mesa n. 319.—Rectificação.
—Crdem do dia;—Discussão de uma ptoposição
da camara dos Srs. deputados sobre pensões.—
Discussão de uma proposição da mesma camara
sobre 1 cença.- Discussão do parecer da mesa
n. 317.—Discussão da proposição da camara dos
Srs. deputados sobre vencimentos de empregados.
—Discussão de uma indicação do Sr. F. Octaviano.—Requerimento verbal do Sr. Almeida e
Albuquerque, —Discursos dos Srs. F. Octaviano,
Almeida e Albuquerque e Sayão Lobato.—Discussão do art. 6° do projecto de lei do orçamento.
—Discursos dos Srs. Zacarias, barão de Vluritiba,
Paranhos, Zacarias, F. Octaviano e Silveira da
Motta.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, o
acharara-se presentes 30 Srs. senadores, a sabor:
visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, barão de Mamanguape, visconde de Sapucahy,
Leilão da Cunha, Teixeira de Souza, Chichorro,
Anião, visconde de Camaragibe, Ribeiro da Luz,
Sayão Lobato, barão de S. Lourenço, Jaguaribe,
barão do Rio Grande, visconde de S. Vicente, barão
de Lotegipe, Paranhos, duque de Caxias, Fernandes
Braga, ligue ra de Mello, barão das Três B irras,
baião de Muritiba, F. Octaviano, Cunha Figueiredo,
visconde de Ijaborahy, Zacarias, barão de Piropama,
barão do Bom Retiro e Dias de Carvalho.
Compareceram depois da chamada os Srs. Simmbu, Souza Franco, Torres Homem e Silveira
da Motta.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonica, barão de Itaima,
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Firmino, barão de Maroim, Carneiro de Campos
Mendes dos Santos, Paula Pessoa, Silveira Lobo, Paranaguá, Dias Vieira, Fonseca e Mafra.
Deixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Souza
Queiroz, Saraiva, Nabuco, visconde de Suassuna e
Pompeu.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente e não havendo
quem sobre ella fizesse observações, foi approvada.
Não houve expediente.
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O Sr. 2o secretario leu o seguinte
PAUECER DA MESA N. 319 DE 12'DE SEPTEMBRO DE 1870
Expõe a matéria de duas proposições da Gamara dos
Srs. Deputados, approvando as*pensões concedidas
pelo Puder Executivo ao Conego Cândido AfTonso
dosSantos Lage, Vigário ColladodaFreguezia de
Taquariissií, Bispado de Marianna, e Padre Francisco Vluniz do Mello, Vigário Collado da Fie
•guezia do Jesus Maria José do Pé do Banco na província do Sergipe.
I.
Objecto do parecer. Duas proposições da Gamara dos
Srs. Deputados, approvando pensões concedidas a
dons parochos.
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Fstam sobre a mesa afim de entrarem na ordem
do dia; duas proposições que s Gamara dos Srs Deputados enviou ao Se°nado na fôrma do art. 57 da
constituição.
Ambas a proposições têm a data de 18 de Agosto
de 1870.
A primeira çbdlas approva a pensão annual de
seiscentos mil réis correspondente a construa, concedida por Decreto de 20 de Julho de 1870 ao Conego Cândido AfTonso dos Santos Lage, Vigário' Co lado na Freguezia de Taquarussií, Bispado de Marianna.
província de Minas-Geraes, nam podendo gozar
desta mercê antes de verificar-se a resignação do
beneficio.
A segunda approva outra pensão de egual quantia
concedida com a mesma cl lusula por Decreto do 27
do referido mez e atino ao Pidrc Francisco Muniz de
Mello, Vigário Collado da Freguezia do Jesus Maria
José do Pé do Banco, na província de Sergipe.
11
Quadros explicativos do parecer.*-Quadro n. 1.—
Allegações da parte.—Documentos comprobativos.
' Como a formula mais simples e apropriada de dar
ao Senado informações exacfas, e ao mesmo tempo
resumidas acerca das pensões, de que se trata, juntara-se os quadros demonstrativos ns. 1 e 2, os
quaes contêm além de outras declarações os molivos
justificativos de cada uma das pensões, e o resumo
dos documentos, que acompanham as proposições.
O quadro n. 1, relativo ao pensionista Vigário
Cândido AfTonso dos Santos Lage, é o que se segue :
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Do roqueiiraento da pavte vê-se que e peticionaO Reverendo Bispo do Marianna em oflicio de 13
lio para obter a pensão que lhe foi concedida ue Agosto de 1869, que dirigiu ao Presidente da
allegou:
Província de Minas Gerars, informa sobre o reque1.° Que nam podia continuar a prestar o pasto rimento do peticionario nos seguintes termos:
espiritual aos seus freguezes por graves incommodos
« Era resposta ao oflicio dc V. Ex. de 3 de Junho
phisicos, que padecia, e por sua avançada edade:
do corrente anno, no qual exige informação minha
2.° Que so ordenara no anno de 1829, e servira sobre uma petição, que faz a Sua Magestade o
desde logo como Coadjutor do parocho da Freguezia Imperador o Conego Cândido Affonso dos Santos
do Rossas Novas, cujos Lons exemplos tinha procu- Lage, Vigário Collado na Freguezia de Taqunrussú,
rado imitar, dedicando-se ao serviço da Fgreja resde termo de Caethé deste Bispado, rogando uma pensão equivalente ao valor da congrua, desistindo elle
aquelle tempo com agrado de todos os fieis ;
hgreja, tenho a dizer que me parece merecedor
3.° Que no anno de 1842 têra investido no beno- da
graça que pede pelos muitos serviços do trinta
licio que occupa de parocho da Freguezia de Taqua- da
russd, onde obteve affeições, mas nam riquezas, ami- annos. e por suas bôas qualidades ».
gos, mas nam saúde, e que tem agora ante os olhos
111
um futuro de miséria, si nam lhe valer a munificencia do Governo Imperial, concedendo-lhe uma
pensão equivalente á congrua que percebe, feita a Segunda proposição, e quadro demonstrativo ácerca
renuncia dos direitos que lhe sam conferidos pela
do pensionista Padre Francisco Muniz de Mello.
carta de collação.
—Allegações da parte.—Documentos comproba- .
tivos.
O peticionario junta attestados de dons médicos"
para provar que está impossibilitado,em conseqüência
de moléstias que padece,de continuara exercer o seu
ministério pastoral; e para provar que desde o anno
O quadro n. 2 relativo á 2" proposição, que tem
de 1842 tem cumprido com zêlo, e dedicação, e com
muito proveito da religião, e dos fieis os deveres do por objeclo approvar a pensão concedida ao padre
mesmo ministério, junta um attestado 'do Vice-Pre- Francisco Muniz de Mello, Vigário Collado da Fr sidente da Gamara Municipal da Cidade de Caethe, e guezia de Jesus Maria José do Pé de Banco é o que
se segue:
outro do delegado de policia do Termo.
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Do requerimento da parte vê se qm o peticionario
para obter a peilsão que lhe foi concedida, allegou :
1." Que ordenou-se em 1819, collou-se em 1830
na Freguezia do Xossa Senhora da Conceição do
Forto da Folha, da Província de Sergipe, Arcebispado da Bahia, e em 1804 por effeito de perrnuta collou-so na Freguezia em que ora se acha de Jesus
Mima José do Pó de Banco da mesma Província, e
Arcebispado ;
2." Que, durante os cincoenta annos decorridos
de 1819 ato o presente, tem-se occupado sempre, e
exclusivamente do serviço da Egreja cora caridade,
zelo, o desinteresse:
3." Que se acha actualmente na edadedo75annos,
reduzido';! pobreza, e impossibilitado de continuar
no exercício do seu ministério com proveito das almas, porque desde longa data sodie de asthma, e
em conseqüência delia de uma hérnia inguinal ;iuplu, e cegueira quasi completa.
Para provar as suas allegacões junta o peticionario :
1." Uma provisão do traslidação datada de 12 de
Novembro do 1864, em virtude da qual entrou, no
exercício da Freguezia do Pó do Banco permulada
pela do Porto da Folha :
2.'' Um attestado do Vigatio Geral da Gamara Ecclesisstica da Província do Sergipe, datado de 7 ,de
Septemb-o de 1869,no qual se declara que o peticionario é de provecta ednde, tem empregado toda a
sua vida no serviço da Egreja rio rargo pastoral,
acha-se no estado áe nara poder mais curar espiritualmente do rebanho que lhe foi confiado, e além
de outros padecimentos que soffre, está privado
absolutamente da vista:
3.° Attestado do doctor Pedro José da Silva BamaIho, declarando que o peticionario soffre de affecção
astbmalica complicada com phlegmorragia chronica,
bem assim do hérnia inguinal dupla consecutiva dos
esforços da. tosse, bom assim do gutta opaca lenlicular", o mcmbranosa nos dons olhos.
Nam existo entre os documentos que foram presentes á Mesa, como se vê desta resenha, informação alguma d; Reverendo Arcebispo da Bahia, da
quil é todavia do crêr que o Gt verno nam prescindisse.
y

Consultando-se p relatório da Mesa n. 263 de 27
de Abril de 1870j vô-so a pagina seis que eguaes
pensões ás de que se trata foram em circumstancias
idênticas, ou similliantes concedidas :
Ao Padre Antonio Thoraaz de Campos, Vigário
Collado da Freguezia do Bomfim da Diocese de Goyaz.
Ao Padre Cypriano Antonio Alves Yianna, Vigário Collado da Freguezia de Santa Rita e Santa Philomena da Villa do Codó da Diocese do Maranhão.
Ao Padre Eusebio do Couto Barbosa, Vigário Collado da Freguezia de S. José do Morro Grande da
Diocese do Maranhão.
Todas estas pensões foram approvadaspela Assembléa Geral, como se vê dos respectivos Decretos Legislativos publicados na collecção das leis do Império
do anno de 1869.
Consultando-s e p; recer da Mesa n. 296, vè-se
também que a Assembléa Geral já approvou este
anno a pensão animal de seiscentos mil reis concedida ao Vigário Collado da Freguezia de S. Sebastião
do Vllemão da Diocese de Goyiz J»sé Maria de Azevedo.
ü Decreto da Assetpbléa Geral foi dirigido á
Sancçào Imperial pelo Senado, e foi sanccionado
em 27 de Julho ultimo.
Do Diário Ofíicial n. 190 de 19 de Agosto deste
anno consta egualmente que por Decreto do Poder
Executivo dalado do dia 17 fôra concedida a pensão
do seiscentos mil reis annuaes ao Padre José Maria
Ordoso de Yasconcellos, visto achar-se na impossibilidade de continuar no exerci rio rio sen ministério pelo seu estado valetudinario, e avançada
edade, nam podendo porém gozar da mercê" sem renunciar o beneíic o em que está collí.do.
O Decreto do Poder Executivo ainda nam veio ao
Senado.
Assim, no espaço de um anno têm sido aposentados pelo Poder Executivo septe parochos, estando
já approvedas as pensões de seis, e concedida a de
um.
C dn uma das pensões é de seiscentos mil réis
annuaes, correspondente á respectiva congrua, e a
importância das septe pensões. . . 4:200/jl000.
V.
Considerand-j do parecer. —Conclusões do parecer.

A Mosa no parece, n. 296 de 21 de Julho do corrente anno já chamou a atlonção do Senado para o
vulto que poderá tomar dentro em pouco tempo uma
despeza que de poucos annos a esta parte começa a
despontar no orçamento, estendendo-se o beneficio
das aposentaçõi s á classe dos parochos.
Conformo os cânones da Egreja, ha casos em que
os parochos sam obrigados a ter coadjutores, para
auxilial-os, ou substituil-os no exercício das suas
tuncçÕL s, e outros casos ha também que auetorisam
por 'parte da competente auetoridade a nomeação
do Vigários emommendados, embora as parochias
estejam plenas ou tenham proprios pastores.
Em todos estos casos a renda dos substitutos, suffipionle para a soa subsistência, deve correr por
conta dos respectivos parochos, ou em phrase cmnonica assignar-se sobro a mesa dos parochos.
A estes meios do attender ao serviço da Egreja,
em casos excepi.ionaes, tem-se preferido o da aposenlação dos parochos, que se acham impossibilitados'ou impedidos, conredendo-se-lhes pensões
equivalentes a congrua.

Assim que, como resumo, e conclusãb das observações que precedem, a Mesa :
Considerando que, conforme o artigo 102 § 11 da
Constituição, as mercês pecuniárias concedidas pele
Poder Executivo dependem da approvacào da Assi mbléa Geral:
Considerando que a concessão de mercês pecuniárias nugmenta a despeza do Estado, e que á Assembléa Geral copipete, cm beneficio do trabalho, o
da industria zelar, e fiscalisar essa despeza, protegendo por este modo o direito dos contribuintes;
Considerando que as pensões approvadas pelas
proposições da Camata dosSrs. Deputados, que estam sobre a Mesa, foram concedidas pelo Poder Executivo a dous parochos. que contam longos annos de
edade, e de serviços á Egreja, e que se mostram impossibilitados por suas moléstias de continuar a
exercer o officio pastoral:
Considerando que o Governo nos casos de que se
trata nam julgou prehrivel a nomeação de coadjutores, ou de \ igarios Gr.coniinendados para as res*
pectivas parochias;

1
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Considerando finalmente que era casos similhan- ' O Sr. F. Octaviano requereu verbalmente distes já têm sido concedidas, e approvadrs eguaes | pensa do interstício para a dita discussão, e assim
se venceu.
pensões:
ARCHIVO DO SENADO.
Oííereco o seguinte
Entrou em Ia discussão a indicação do Sr F. OctaPARECÍíR
viano sobre a organisação do archivo do senado.
1.° Que as duas proposições da Gamara dos Srs. i
O Sr. Almeida e Albuquerque:
Deputados devem entrar em discussão, e ser appro— Sr. presidente, esta matéria não .deixa de ser
vadas.
2.° Que o relatório da Mesa seja impresso, e dis- suíficientemente irapoitante, até poique traz augmento de despeza; requeiro pois que seja romettida
tribuido da forma do estylo.
Paço do Senado, em 12 deSeptembro de 1870.— a indicação á raes i para dar seu parecer.
Sendo' apoiado entrou em discussão o reqneri
Visconde de Abaeté, Presidente.—Freáer.co de Almeida e Albuquerque, 1° Secretario.—/ose Martins mento.
da Cruz Jobim, 2'' Secretario.—Barão de MamanO Sr. F. Octaviano pronunciou um disguape, 4o Secretario.
curso que publicaremos no «Appendice».
Ficou sobre a mesa para entrar em discussão com
O Sr. Almeida e Albuquerque:
a proposição a que se refere.
—Sr. presidente, as razões produzidas p lo illustrado
senador, meu amigo, não me convenceram de que o
HECTIFICAÇÃO.
requerimento ue adiamento não é conveniente.
O Si-. Zaeat-iasi — Pedi a palavra para
Disse o nobre senador que o adiamento não é nerectiflcar um aparte que me é attribuido no- dis- cessário visto que a matéria é simples. Trata-se, Sr.
curso do nobre Sr. ministro dos negocios estrangei- presidente, de reformar o regimento-da casa, creanros. S. Ex. alludia ao procedente quo qualificava de uoempregados, estabelecendo um archivo e augmennão intelligente, e que consistia em discutiiem-se t .ndo os ordenados dos empregados da secretaria.
os negocios de sua pasta com certa franqueza.
Este simples enunciado prova que a matéria é imQuando S. Ex. disse que não era intelligente esse portante.
precedente da opposição, eu retorqui; «IntelliO regimento d.i casa é nossa lei, não se pôde tocar
gente não é o principio que quer estabelecer o nobre nelle
sem exame maduro, sem muita reflexão. Iodas
ministro», o assim saliiu no Jornal do Commercio; as vezes que nesta casa tem-se tratado de reformar o
mas no Diário se lò: «Este principio é que não regimento a mesa tem sido ouvida, e nem podo deixar
tem precedente nenhum.» Eis a rectiflcação que de- de sei o. As matérias, ainda as mais triviies nesta
sejava fazer.
casa são remettidas ás commissõesj todos os proO Sr*. SPairanilios {ministro de estrangei- jectos que vem da camara dos Srs. deputados, seros) i—Sr. presidente, a proposito de uma rectifl- gundo a reforma ultima regimental, não são discucação entendo quo não se pode estabelecer debate.
tidos sem que as respectivas coramissões deem seu
Êu não censurei a discussão dos negocios estran- parecer. Todas as indicações que se ha apresentado
geiros, censurei a discussão de negocios pendentes.
na casa relativamente á reforma do regimento, teem
.Quanto ao aparto do nobre senador eu não o alterei,
passado pelo exame da mesa, Qne motivos haverão
ficou como veio nas notas tachygraphicas; portanto,
para que sobre esta indicação que trata, como já
a inexaclidào não corre por rainha conta.
disse e é evidente, da reforma do regimento, não
seja ouvida a mesa. não haja um pa.eccr da mesa
O Sr. Zacarias:— Nem eu disse isso.
que sirva de base á discussão? Trata-se, porventura
O Sr. presidente :—Os tachygraphos ouviram a de alguma medida urgentissima? iNão de certo. O
reclamação.
senado existe ha muitos annns, e até aqui lemós pasORDEM DO DIA.
sado sem um arebivo. Isto serve para mostrar que
a medida não ó urgentissima. Se ella o fosse en
PENSÕES.
seria de opinião que se prose ndisse do exame e do
parecer da mesa, mas o nobre senador seguramente
a
Entrou era 3 discussão, e foi a. provada para ser não poderá provar quo a medida é urgentissima.
dirigida á saneçãó imperial a proposição da camara
A indicação, que se discute augmenta despeza, e
dos Srs. deputados sobre pensões concedidas ao sol- basta isso para ser matéria mportante. Augraendado Pedro José Archangelo e outros.
tando vencimentos de funccionarics publicos. develicença.
mos attender não somente ao quanlum, porém ao
Entrou em 3a discussão, e foi approvada para ser principio da justiça distribuitiva, e proporcionalidirigida á sancçâo imperial a proposição da camara dade de taes vencimentos. Tudo isso é importante e
iraportantissimo por sua natureza.
dos Srs. deputados sobre a concessão de licença ao
Além disso, Sr. presidente; lia na indicação do
desembargador Manoel
de
Cerqueira
Pinto.
nobre senador um principio novo, e é autorisar a
Entrou em 2a c ultima discussão o parecer da
mesa n. 317, concedendo licença ao oíficial da se- presidência da casa, e não a mesa. O nobre senador
que me conhece faz-me certamente a justiça de crer
cretaria do senado Cândido José de Araújo Vianna.
que não sou levado pela idéa do ciúmes, irias é uma
Posto a votos foi approvado.
cousa que não é regular; iodos os trabalhos da casa
VENCIMENTOS DE EMPREGADOS.
são apresentados pela mesa. e não por um membro
a
Seguiu se a 2 discussão da proposição da camara delia, embora sejs o nobre presidente.
'dos Srs. deputados, augraentando os vencimentos do
A' vista das poucas razões que acabo do apresentar,
secretario do supremo
tribunal de justiça.
me parece que o adiamento por mim proposto é diga
Passou para a 3 discussão.
no da approvação da casa.
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O Sr. S«yíio Lobato. — Sr. presi- faculdade, que não reconheço que o senado com indente, não me parece tãc simples a questão como teira e compassada deliberação e decisão por si só
figura o nobre senador que combateu n requeri- podesse exercer e quanto mais por uma simples demento, por quinto nella se involve até uma questão legação, autorisar ain:a um membro o mais bonspiconstitucional. !Vão crdo, Sr. presidente, que a pra- cuo e tão digno de confiança, como ó V. Ex.
Portanto, e respondendo á objecção do nobre setica, alias estabelecida em alguns ptecedcntes quer
nesta eamara, quer na cornara dos Srs. deputados, nador pela rainha provincui, pois que S. Ex. extrapossa constituir direito que arrede qualquer impug- nka que por pane de um membro da mesa se fizesse
nação, desde que contraria os mesmos principies o requerimento de ser ouvida a mesma mos - a resconstitucionaes; e tal é a pratica que qualquer ias peito de uma autorisação proposta ao presidente,
duas camaras se tem arrogado de crear por singular tomaria a liberdade de lembrar que a indicação fosse
deliberação logares e dotal-us com ordenados a á coramissão de constituição para considerar a quescusta do tbesouru, independente de lei que por corto tão constitucional que se envolve nus precedentes da
é o único meio competente de regularmente fazerem- creaçâo de logares e fixação de ordenados por sinse taes creações e estabelecerem se vencimentos per- / ula r deliberação e decisão de cada uma das camaras.
Não desejaria desde já aventurar palavra alguma,
raane ites u custa do thesouro. Nr. entretanto ácerca
da decretação do logares e ordenadi s dos olficiaes era sentido centrar o a elevação de despeza comu é
das secretarias das respectivas camaras legislativas proposta; mas Sr. presidente, por honra da verdade
e por dever de coherencia não devo deixar de fazer
se tem prescindido do lei.
Ma-, dr. presidente, não lia muitos dia; o mesmo ligeira observação. Por honra da verdade, pornobre senador autor da indicação propoz que a quanto disse o nobre senador que os ordenados
comtnissào de constituição considerasse a matéria oulr'ora propostos para um trabalho de quatro mezes,
da creaçno de medalhas honoríficas pelo executivo e não poderiam continuar quando o trabalho era de
desse sên parecer sobre a regulai idade de taes de- Indo armo, no presente. Primitivamente o ordenado
cretações, considerada a competência constitucional dos simples olficiaes da secretaria desta casa era na
do governo. Era mesmo em attenção a precedentes iazão de 1;'!00$ e hoje são do2:800jj, assim o atino
de longa data que S. Ex. fez esta proposta reconhe- passado ficaram elevados por deliberação do senado;
cendo que o governo havia procedido na presente logo não subsiste o mesmo ordenado de outr'ora
oceasião corn espirito de justiça e conveniente atten- quando o trabalho é mais extenso.
Por dever do coherencia, Sr. presidente, porque
Çcão a valiosissimos serviços quanto as justas distineções que decretava par., assignalar a campanha quando membro da eamara dos deputados tive oceado 1'araguay todavia concluiu prr nus convencer da sião de {.zer observações extranhando a elevação da
grande conveniência que havia, em que acommissão despeza que a camara linha na sessão anterior votado
do ccnstituição considerasse a matéria, para de uma elevando ro ísicleraveimenté os vencimentos dos simvez tirar se a limpo a questão constiluciunal.
ples officiacs da soa secretaria a quantia superior
Entendo, Sr. presidente, que na especie de que que até era excessiva do mesmo subsidio dos depunos occupamos propriamente, dá-se a mesma razão tados; extfanhei que pela votação singular da eae talvez ainda com mais relevância. A creaçào de mara dos deputados se elevassem os ordenados dos
empregos, a fixação deordenados ácusta do thesouro oíliciae# da secretari i daquelia caínara de i:c00$
e que ainda importam pensões de aposentadoria, a 2:800$; e que, de mais na mesma oceasião, por
sdmento por uma lei pódem ser fixados: esta des- uma simples votação da eamara dos deputados, de
peza regularmente tem de ser satisfeita pela folha facto (não entendó que fosse de direito) se decredo orçamento, e para ser legitima deve ter a appro- tassem a osentndorias de cm; regados, qt;e alguns
vação inteira do corpo legislativo e a saneção im- muito pouco tempo de s- rviço tinham, com o pleno
vencimento não sodo ordenado, como da gratificação..
perial.
Creio que os casos dados com desvio desta regra Ora, se então extranhei que isso se fizesse naquclia
não conslitue precedentes regalares que devam ter eamara, não podia deixar sem incoherencia de o
procedência. Semelhante pratica, me parece, se praticar nesta e em circumstanciasanalogas; o que
fnndou no olasterio dado ãs dospezas do expediente executo eíferecendo ao senado estas,ligeiras consiordinário das secretaria das camaras, rntendendo-se derações.
que podn abranger a despeza do expediente até o
O Si-, F. Octaviíxno prenunciou um
accrescenlamento de ordenados o a mesma creacão discurso que publicaremos no «Appendice».
de novos logares. Ora nisto ha evidente excesso,
a votos o requerimento do Sr. Io secretario,
não se pode considerar na esphera do dospezas para nãoPosto
foi
approvado.
o mero expediente o accrescirao permanente de desPosto a votos o do Sr. F. Octaviano foi approvado
peza com arbitrário augmsnto de ordenados, c com
e retirada a indicação.
a croação de novos logares.
Estou bem longo, Sr. presidente, de me oppôr por
Passou-se á 2* parle da ordem do dia.
mingoa de confiança que V. Ex. digno presidente do
senado, fique investido da faculdade como propõe o
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA.
nobre senador. Ninguém por certo era mais digno
Continuou a discussão do projecto de lei do orçadesta confiança e rnellior desempenharia a honrosa
coramissão dó senado; mas se ao senado singular- mento, no art. (5° relativo ao ministério di justiça.
mente eu contesto o direito do por sí só crear logaSr. Zacarias pronunciou um discurso
res e est.ibolecor vencimentos permanentes de por queOpublicaremos
no «Appendice».
tal modo exceder ás dospezas do expediente ordinário, muito menos posso reconhecer legitimidade em
O Sr. barão tle IMuritiba {ministro
uma delegação que resumo em substancia a mesma da guirra) : — Sr. presidente, tomei a palavra só-
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mente para dar explicações ao senado, em relação
ao que disse o nobre senador pela província da Bahia.
A primeira explicação é a respeito da sombranceria e arrebalamento com que o nobre senador suppoz que eu havia respondido ao illustre senador pela
província do Pará, na sessão de sabbndo. Se alguma
sombranceria e arrebutamento se pode notar é no
modo porque acaba de fallar o nobre senador pela
província da Bahia, o respeito deste negocio. Se o
nobre senador me quiz com isso dar uma lição, eu
a regeito completamente; não a aceito: não Julgo o
nobre senador com direito de querer dar reprehensões a um seu collega, ainda mesmo que seja ministro: repito, regeito a sua reprehensão. ..
O Sr. Zacarias;—Peço a p lavra.
O Sr. ministro da guerra... e o i rrebatamento
com que o nobre senador se exprimiu.
Se o nobre senador pela província do Pará me
houvesse arguido de ter faltado ao respeito que
devo, eu lhe dera todas as satisfações; mas não julgo
competente o nobre senador pela província da Bahia
para arguir-me daquillo qne não me arguio o nobre
senador pela província do Pará, e que era quem só
tinha o direito de dizer-me alguma causa.
A outra explicação que lenho a dar vem a ser a
respeito da interpretação maliciosa que d nobre senador quiz attribuir ás palavras por mim empregadas a respeito da transmissão dn ordem de retirada,
do general em chefe do exercito ao general do corpo
que atacava o Humailá. Quando usei das palavras
« má transmissão da ordem » não quiz, não tive intenção, não pôde ser entendido que eu pretendesse
dar por mentiroso o oflicial que transmittiu essa
ordem...
O Sr. duque de Caxias :—Apoiado.
O Sr. ministro dv guerra:—... mas sim que
elle poderia tel-a ouvido mal...
O Sr. duque de Caxias ;—Apoiado.
O Sr. ministro da'Guerra
. porque o nobre
duque de Caxias havia declarado que a tinha dado
do alto do um mangrulho, na presença de perto de
200 officiaps; podia ser menos bem entendida por
esso ( fficial habilitado, e esse oflicial u transmittisse
ao nobre marquez do Herval, como lhe parecesse
ter ouvido: podia mesmo, no estado em que se achava o combate, ser essa ordem menos bem ouvida
pelo distineto marquez do Herval. Podia, ainda, em
conseqüência da prevenção em' quo estava o digno
m rquez do Herval, ent*end-r que a ordem permissiva importava uma ordem cuja ejecução não podia
deixar de ser feita. Eis abi o sentido, Sr. presidente,
em que se deve entender as palavras « má transmissão da ordem» de que en usei, quando me,occupei
desta matéria.
Accrescentarei a esta segunda explicação, que se
porventura tomei parte nesta discussão, foi porque
elia também se referia a mim. e a mira se referiu o
nobre senador pela província de Goyaz, no principio
de seu discurso. Não podia eu, portanto, pedindo a
palavra, deixar de dar uma tal ou qual satisfação ao
nobre senador que me tinha feito a honra de citar o
meu nome.

0 Sn. Silveira da Motta: —Citei o seu relatório,
O Sr. ministro da guerra;—Não havia, portanto,
inconveniência de minha parte em proferir algumas
palavras sobre o negocio de que se tratara; não chamei a questão para o lado da verdade, ou não verdade de ura ou outro general: pelo contrario, eu
disse que havia verdade em ambos, que não se seguia necessariamente da asseveração de um e de outro, que qualquer delles pudesse ter faltado a verdade ; mas, que podia ter havido equivoco na transmissão da ordem.
Eis aqui a explicação que eu devia dar ao senado :
ao mais acho que não devo responder.
O Sr. ministro de estrangeiros; — Falta o negocio do cortume.
O Sr. ministro da guerra: —O nobre senador
com eífeito, fallou a respeito do aluguel do costume,
eu, apezar de surdo, ouvi o que o nobre senador
disse, e creio que não devia agora occupar-me disso;
porque lembro-me de que já alguma cousa disse em
outra occasiào; como, porém, o meu nobro cAlega
antende que devo fazer...
O Sr. Zacarias :—Elle é mais diplomata.
Ü Sr. ministro da guerra. . .direi sempre alguma
cousa. Não achando nenhum outrõ edifício que apresentasse as necessárias proporções para que fosse
alojada a tropa quo so esperava, aluguei esse por
30:ü00$000. E' verdade quo não aluguei caro,..
O Sr. Silveira da Motta;—Oh!
O Sr. Zacarias:—Os h-.mens podem agora pedir
mais.
O Sr. ministro da guerra... um edifício quo
custou 1,200:000)5000, e que tinha em si todas as
condições neceásarias para o alojamento das tropas.
O Sr. Silveira da Motta :—Nos tanques.
O Sr. ministro da guerra : — Digam-me se não
é barato esse aluguei por 30i000g, quando na occasião não se podia obter nenhum ainda por maior
quantia. Fiz diligencias para achar outro edidcio
onde podesse acommodar a tropa, e pão podia encontrar nenhum ; não havia edifícios públicos, e os particulares não queriam arrendar Os seus prédios; eu
não podia, pois, deixar de sujeitar-me até c.rio ponto ao preço de que não queria desistir o proprietário
desse estabelecimento ; e não foi esse o preço só quo
elle pedia, foi quantia mais elevada e á que en não
podia annuir. Afinal chegamos ao accordo de ser
o edifício alugado por 30:000,5, comtauto que o aluguel não passasse de um anuo, isto é, que a oocupação de seu prédio não excedesse desse praso ; e
essa condição foi aceita, porque a necessidade me
obrigava a aceitar condições ainda mais duras. Eis
a explicação,
O Si-, 5 ;»i-.-jnlios- [ministro de. estrangeiros) :—Sr. presidente, vou responder ás interpellações do nobre senador pela província da Bahia, e
agora, como em quaesquer outras occasiões que o
dever me chame á tribuna do senado, empregarei
tod ■ o empenho em guardar a maior moderação,
medindo quanto era mim couber a prupricdade'dos
termos que tenha do dirigir á illustrada opposição,
pois que, cumpre reconhecel-o, está ella "muito" irritavel, está surrirnamente irritavel.
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O Sit. Zacarias ; — E ainda accrescenta ! E vaet
era um tal crescendo...
O Sr. ministro de estrangeiros : — Estranhou,
por exemplo, S. Ex. quo o meu nobre collega, ministro da guerra, referindo-se ao nobre senador pela
província do Pará, reparasse que as censuras por
este feitas revelavam não ter examinado bem os factos de que tratara. Ora, não será licito a um ministro fazer uma observação desta natureza, quando tão
repetidamente aos ministros se diz que elles descuidara dos negocies públicos; que não estão ao corrente dos negocios que devera conhecer, e sobre os
quaes são inlerpellados pela illustrada opposição?
Os ministros não se agastam com taes censuras,
e, todavia, o nobre senador pelas Alagoas ainda
outro dia nos aconselhava que fossemos summaraente raoàerados, que ouvíssemos com resignação
evangélica á nobre opposição, e porque não nos^dá
olla lambem o exemplo dessa tolerância o moderação? Ella, que, mais dia, menos dia, será chamada também ao poder?... Pela minha parte,
estou tomando nota das lições que me dá.
O Su. Zacarias:—E eu estou usando das minhas
no'as antigas.
O Sr. Souza Franco Infelizmente eu não tenho
mais a palavra; se a tivesse, a pediria.
O.Sr. ministro de estrangeiros: — Começarei pelo ultimo facto sobre que o nobre senador
mo interpellou « a nota do governo provisorio, intercedendo por algumas praças do exercito, indiciadas no assalto dado d typo°graphia de um periódico da Assumpçâo, a Voz da Povo. » En já tinha
lido no jornal, orgão da opposição, o reparo que o
nobre senador a este respeito fez, o admirei-me de
que. se podesse dar á nota do governo provisorio a
!
intclligencia que pareceu admissível ao nobre senador pela província da Bahia....
O Sr. Zacarias;—Pedi uma explicação.
O Sr. ministro de estrangeiros:—... ao passo
que se dizia na censura da imprensa, que o distineto
venerai Sr. visconde do Pelotas era incapaz de ceder
o sugestões estranhas, que o desviassem do cumprimento do seu dever; tratando-se de um processo militar, que ora inteiramente da competência do general, tod ivia eotendeu-se que o ministro poderia
ter exercido influencia para que os nossos compatriotas, envolvidos nesse processo, soffressera um
castigo mais rigoroso do que aquelle que por acaso
merecessem.
Sr. presidente, o facto é que o conselho de investigação, e depois o conselho de guerra foram ordenados pela autoridade militar, que era a competente,
som que nisso eu tivesse a menor parte. Desde que
constou que algumas graças do exercito tinham comrhettidn esse excesso, o nosso general em chefe procedeu, como lhe competia, ecomo era de seu dever:
mandou instaurar o conselho de investigação, ao
qual seguiu-so o conselho de guerra; e o ráinístro
brasileiro não interveio, nem tinha que intervir em
semelhante processo. O castigo a que os condemnados estão sujeitos é o castigo da lei: eu não podia
aggravar de forma alguma esse castigo; pelo contrario, so meus votos podessem ser uuvidos a esse
respeite: assim como os sántimentos tão naturaes da
parto do general em chefe, haveriam motivos attenuantes d» procedimento desses nossos compatrio-
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as, p orque aquelle periódico não cessava de provocar-nos.
O governo provisorio, vendo que o periódico a
que mo, refiro, pela sua impmdencia provocava
conflictos, sendo 'arabein o proprio governo provisorio victima dos excessos desse periódico, dirigiu
uma nota intercedendo a favor dos indiciados no
facto de que se .trata. Â essa nota o ministro brasileiro respondeu, como depois se verá, dizendo que
transmittiria o pedido do governo provisorio ao conhecimento do governo imperial, e o poder competente decidiria a seu tempo so o caso era ou não
digno de graça.
Eis tudo quanto se passou. Não intervim no processo, não podia intervir, e de certo nunca intervíria
para aggravar as penas que fossem applicaveis ao
caso em questão. O governo provisorio manifestou
sentimentos amigáveis, tanto que eu agradeci o interesse que elle mostrou pelos nossos compatriotas :
pro-uiou se, porém, deduzir dahi que eu era nesse
caso o verdngo dos nossos patrícios, e até atlribuiuse-rae a intervenção, que me suppunbam como desejo de agradar*á Voz do Povo, que a todos nós
hostilisava.
Paicceu ao nobre senador pela Bahia, que minha
resposta, quanto á retirada das forças brasileiras,
que ainda permanecem no Paraguay, era ambigna
ou equivoca; mas S. Ex. não sõ foi injusto para comigo, senão também para com um illustre finado,
Talleyrand.
O Sn. Zacarias:—E' principio humanitário defender os mortos.
O Sr. ministro de estrangeiros:—O nobre senador, não sei porque, em conseqüência do brinde que
analy ou nesta casa, está me querendo tornar antihumanítario...
O Sr. Zacarias . — Não senhor.
O Sr. ministro de estrangeiros:—... qu;.rme
inspirar sentimentos de um rigor excessiim. Peço
licença ao nobre senador, para não proseguir no
debate do brinde. Já uma vez declarei a S. Ex.,
que não fui o redactor do.extracfo, comquanto me
pareça brilhante » redacção.
O Sr. Silveira da Moita:—V. Ex. tinha muito
bons redactores.
O Sr. ministro de estrangeiros :—Sr. presidente,
fui bastante explicito, e pareceu-me que minha resposta havia satisfeito ao nobre senador, a julgar pelos apartes que dignou-se então dirigir-me, Eu disse
que actnalraeme, quando conviesse e quizessemos
retirar as forças que ainda existem no Paraguay, não
era isso possível, porque alii temos deposites, e
esses deposites reclamam guarnição. Desde que consurvçnios alguma força no Paraguay, é preciso que
ella seja capaz de se fazer respeitar.
.Mas, disse o nobre senador; « Porque não foram
retirados os depósitos? » E até formulou S. Ex. um
trocadilho, cora o fim de mostrar que a resposta não
er- bastante sincera.
Sr. presidente, os depósitos não foram logo removidos, porque tratou-se em primeiro lógar, de
remover a maior parte do exercito. Não ó certo, não
sabe \ . Ex., não sabe todo o senado, não sabe todo
o paiz, que a maior parto do exercito, que tinhamos no Paraguay já foi transportada para o Império ? Poderíamos ao mesmo tempo transportar os
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depósitos? Parte mesmo destes já não tem sido removida para o Império? Não era porén: possível
fazer tudo ao mesmo tempo, e com a brevidade que
parece querer o nobre senador. E queria o nobre
senador, que nos vapores que transportavam os
nossos soldados, viessem munições de guerra, em
grande quantidade?
O Sn. SirvEiiu da Motta ; — Peças descarregadas
não faziam mal a ninguém.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Então a pólvora, e outras munições, como viriam?
A baixa do rio que" continúa, é outra causa actual
que difflculta o transporte das tropas, como o do
material. A principio os vapores estiveram empregados nesse serviço, e fretaram-se íambem navios
de vela para o transporte de munições, como meio
mais barato; o quem não sabe das grandes perdas
havidas eui conseqüência de sinistros occorridos
a bordo do navios que transportavam munições,
Além destas razões, eu alleguei outra : disse ao
nobre senador que os ajustes definitivos da paz não
estão firmados, e que essa cireumstancia aconselhava a conservação de alguma força no Paraguay,
O governo imperial, assim como seus atilados, se
reservaram o direito de retirar as forças, quando
julgassem conveniente; de sorte que, alé°m daquelia
dificuldade material, ha também essa razão de conveniência em manter alli alguma força.
ü Sr. Silveira da Motta : — E' importante essa
declaração de V. Ex., e franca, como devia ser.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Devo também informar ao senado, que o governo do Paraguay,
longe de manifestar apprehensões pela conservação
das nossas forças; ao contrario, solicita este apoio.
O Sr. Silveira da Motta:—Isso creio eu: ainda
não estão effectuadas as eleições..
O Sr. ministro de estrangeiros: — O nobre senador disse em um aparte, e agora repete, que nossas forças servirão para apoiar eleições, não sei de
quem...
O Sr. Silveira da Motta:—E' por isso que os
nossos soldados estão apanhando pancada.
O Sa. ministro de estrangeiros: — O nobre senador não tem motivos reaes para formular taes
censuras; não internemos nas eleições do Paraguay;
durante as eleições nossas forças conservaram-se
aquarteladas.
O Sr. Silveira da Motta : — Correndo pelas
ruas.
O Sr. ministro de estrangeiros :—Isso dizia o
jornal da opposição ao governo provisorio, jornal
que sustentava o* direito de revolução, e até o emprego do punhal contra os que elle chamava tyrannos. Entende acaso o nobre senador que esse
jornal deve merecer mais credito do que a afflrmativa do ministro brasileiro, e r.o representante argentino ? Eu procedi inteiramente de accordo com o
Sr. general Vedia, representante do governo argentino; elle também deu testemunho ao seu governo
de que os alliados não intervieram de forma alguma
na eleição. 0_ general percorreu todas as parochias
no dia da eleição, e de volta veio á minha casa. Não
se fez mais do que aquillo que estava ajustado entre
nós, de conformidade com a mais stricta abstenção.

O Sr. Silveira da Motta:—Os presidentes sempre dizem que a luta eleitoral correu regularmente.
_0 Sr. ministro de estrangeiros
E as opposições dizem sempre dessas cnusas que o nobre senador por Goyaz está dizendo...
O Sn. Zacarias: — E que ha dous annos V. Ex.,
dizia.
O Sr. ministro de estrangeiros •—Somos todos
da mesma escola ; se não houver uma convenção
entre nós para acabarmos com isso, vamos muito
mal...
O Sr. Zacarias;—E' o que eu procuro, e lenho
esperança em V. Ex.
O Sr. Silveira da Motta;—Eu também.
O Sr. ministro de estrangeiboS :—Failou o
nobre senador pela Bahia na garantia collectiva
-em favor da independência, soberania o integridade do governo
do Paraguay. As estipulaçôes
db tratado do Io de Maio não nos obrigam a conservar forças no Paraguay; essas estipulaçôes, que
são obrigatórias somente entre os alliados, não
podem dar direito á Republica do Paraguay, se nos
ajustes definitivos não houver nesse sentido compromisso entre os alliados e o governo daquelia Republica. Não houve ainda accôrdo algum entre os
governos alliados sobre o modo como se deve entender e tornar effectiva essa garantia; não se pôde
portanto allegarcomo um motivo para a conservação
das nossas forças no Paraguay a garantia collectiva estipulada no tratado do 1" de Maio.
Já que lenho a palavra, Sr. presi ente, seja-ine
permittido dizer o que penso a respeito da questão
suscitada com relação ao facto do reconhecimento
de llum ôta em 16 "de Julho do 1868. Creio que o
nobre senador pela Bahia, não me nega o direito de
também enunciar juizo sobre esta questão.
Entendo Sr. presidente qiís a continuação deste
debate não pôde dar outro resultado senão crear
desconfianças onde ellas não devem existir. (Apoiados). Ambos os generaes, tanto o nobre duque de
Caxias, corno o nobre marquez do Herval são dous
beneméritos brasileiros 'opoiadoá); ambos elles
sãc dignos da nossa estima e respeito. Ninguém
pode suppôr que cavalheiros tão distinetos....
O Sr. duque de caxias;—E tão amigos.
O Sr. MINISTRO DE ESTRANGEIROS;—... 86 faltaSsera á justiça, e muito menos que qualquer delles
faltasse á verdade. (Apoiados) O facto deve necessariamente ter outra explicação, e a explicação me parece obvia.
0 nobre duque do Caxias (isto é sabido no exercito)
deu as ordens, que aqui referiu; essas ordens deviam
ser transmiitidas ao general, hoje marquez do Herval ; o nobre duque o declarou também na sua ordem
do dia, e esta não foi contestada. O nobre marquez
do Herval disse que não recebera tal ordem, e na
sua parte declarou que se havia retirado em virtude
de ordem do general em chefe.
O Sr. duque de Caxias:—Mas qual ordem?
O Sr. ministro de estrangeiros:—Eu entendo
que o general Osorio , mesmo quando tivesse
recebido e ouvido a ordem transmittida pelo general em chefe, podia exprimir-se como exprimiu-se na parte que dirigiu ao general em chefe;
porquanto, desde que o general em chefe não lhe
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ordenou que se retirasse, desde que deixou isso ao
seu prudente arbítrio, elle, avançando ou retirando-se, procedia sempre de conformidade com a ordem
do general em chefe.
O Sr. Silveira da Motta : — Elle disse o contrario disto; disse que so recebesse a ordem assim,
entenderia que era para avançar.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Sr. presidente,
nada mais fácil do que algum engano, algum
equivoco na transmissão de ordens em taes circumstancias. O oflicial que transmittiu a ordem
podia enganar-se de boa fé: o general marquez
do llerval podia mesmo não ouvir bem a ordem que lhe eia transmittida no calor do combate.
Cremos, pois, e devemos todos crer que ambos os
genoraes teera razão.
O Sr. barão de S. Lourenço: — Para que explorar isto ?

O Sr. Silveira da Motta:—Eu estava
muito longe do intento de ainda tomara palavra nesta
discussão; tinha feito tençâo firme de conienlar-me
com as perguntas e protestos que fiz e com as explicações que dei para justificação das proposições que
emiiti nesta casa, e que foram objecto do contestação do nobre senador pelo llio Grande do Sul. Porém, Sr. presidente, tendo cdrrido o debate, e delle
não tendo eu colhido um só motivo que me chamasse
de novo a discussão, fiquei sorprendido, e o senado reconhecerá que com razão, pelo discurso do
nobre senador pela província de Matto-Grosso, ministro dos negocies estrangeiros.
Desconheci, Sr. presidente, as tendcncias humanitárias do honrado ministro, porque em um debate
que tem corrido placidamente sobre as explicações
que dei nesta tribuna a respeito de uma de minhas
proposições, o nobre ministro dos negocios estrangeiros, seja-me permitlido dizer, veio trazer um elemento novo a esta discussão...

O Sr. ministro de estrangeiros : — E quando
elles são ambos dignos da alta confiança do paiz,
quando teera razões para serem bons amigos, para
que insistir nesta discussão que não pode senão ciear
desconfianças entre dons amigos, que a bem do interesse publico convém que mantenham as boas relações que por sua lealdade, e por impulso proprio
do seu coração leem até hoje cultivado ? Creio pois
que não ha necessidade do proseguir neste debate;
nem ha necessidade de .conselho de guerra para saber so o transmissor da ordem enganou-se, ou se o
general Osorio o ouviu bem ou mal. Xào podemos
crôr que o general em chefe dissesse ro ajudante de
ordens o contrario do que disse em sua ordem do
dia, accrescend > que ha muitas testemunhas de
que o nobre duquo proferiu aquellas palavras.

O Sr. Zacarias Veio irritar.
O Sr. Silveira da Motta : — ... elle que nos
julga irritaveis, achou que precisávamos dc maior
estimulo, e veio dar um estimulo poderoso a justa
irritação nossa.
Senhores, eu desconheci o nobre ministro neste
debate. S. Ex. que costuma sempre compor as partes, veio justamente querer corapol-as, mas não foi
á custa do ajudante de ordens, accusando-o de ter
medo do fogo, mas á minha custa.
Sr. presidente, o senado é testemunha da razão
porque eu trouxe a este debate a caria do Sr. general Osorio. Eu tinha que justificar-mo de uma pr posição que emitti nesta casa o anuo passado, quando
se tratava das operações militares Junto a Huraaitn.
Eu tinha afíirmado qud se o Sr. general Osorio retirou-se do reconhecimento de 16 de Julho, sem Ikiver tomado Humaitá, foi em rdi tude da ordem que
teve do commando em chefe. Sendo esta minha proposição combatida e tendo me dito o nobre senador
polo Rio GrandedoSulqueéulhetinhafeilo injustiça
neste ponto, eu vim ao senado justificar-me desta imputação do injustiça. A maior justificação, que eu podia produzir está no documento que'apresentei ao
senado para provar que não tinha sido temerária
rainha proposição, para provar que ella tinha algum
fundamento. O senado viu que eu não tive em vista
aggredir a ninguém; tive cm vista justificar-me; a
prova de minhas intenções está mesmo na apreciação que creio que o nobre duque terá feito para
(isso não é preciso ser amigo) reconhecer a intenção
com que o fiz.
Porém, cahi das nuvens, fiquei sorprendido,
quando depois de todo este largo debate em que por
parto da opposição se tem querido explicar o facto
sem desar nem do nobre duque, nem do marquez do
Herval, e quando mesmo se tem querido resalvara
imputaçSo que podia resultar contra o oíTicial ajudante de ordens que transmittiu a ordem do nobre
duque; quando todos teem estado neste terreno innocente, veio o nobre ministro dos negocios estrangeiros.. Creio que tenho até o direito de exigir
que S. Ex. explique a soa proposição, porque ella
carece de uma explicação formal. S. Ex. disse que
esta discussão só podia ter por fim espalhar a sizania entre dons generaes amigos
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O Sr. Jaguaribe: —Apoiado; isto foi constante.
O Sr. ministro de estrangeiros : — Por outro
lado também não pudemos duvidar da palavra
do general marquez do llerval; creio que a ordem
não lhe foi tránsmituda tal qual, ou que elle não a
ouviu bem no calor do combate; c como é certo que
o general em chefe lhe tinha conferido p.eno arbítrio, porque ora elle o mais competente naquella situação para conhecer se devia avançar ou retirar, o
que so segue é que não ha no facto censura nem
para o marquez do llerval, nem para o general em
chefe; sendo summaraente injusto que se torne o general em chefe odioso para com o general Üsorio,
quando elle não teve para este e para os oulros generaes senão palavras da maior lealdade, senão
elogios o nunca declinou da responsabilidade que
lhe devia competir.
O ,Sr. duque de Caxias : — Apoiado, tomei toda.
O Sr. ministro de estrangeiros : —Portanto,
senhores, eu que também preso o general marquez do Horve l, assim como sou amigo do nobre
duque, entendo que não cabe censura nem a um,
nem a outro, mas que merecem ambos o nosso reconhecimento e apreço pelos relevantes serviços que
prestaram ao Brasil. (Apoiados, muito bem.)
Os Si*s.5Eacai"5as o F.Octaviano
pronunciaram discursos':quo publicaremos no «Appendice».
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O Sr. ministro de estrangeiros :—Só pode ter I O Sr. Silveira da Motta :—... e seu nome que
| podia ficar co menos nos longes da historia obscureera resultado, foi o que eu disse.
1 cido, ou susceptível de alguma má interpretação.
O Sr. Silveira da Motta:—Eu não posso adrait- I Ora, sennores, vendo eu que um homem que tem
tir que uma proposição tal não seja explicada. O j tanto direito á estima publica co no o Sr. general
meu procedimento, Sr. presidente, nesta questão ; Osorio dirigiu espontaneamente a um membro do
está acima das impulações, e da intenção que se me | parlamento, que tinha tratado desta questão uma
attribuiu.
| carta dizendo: «Pôde fazer uso desta carta como
Como é, senhores, que no parlamento, onde tem | quizer», creio que o senado reconhecerá que eu ticorrida uma discussão nos termos em que esta tem i nba o dever de aceitar a honra que o Sr. general
corrido, vem um ministro da Coro a...
Osorio me deu de íazer-me orgão de sua reclamação.
O Sr. Zacarias.—Se elle se tivesse dirigido a
O Sr. Zacarias: — O mais manso.
mim eu faria o mesmo.
O Sr. Silveira da Motta: —... e diz « Esta carta
O Sr. Silveira da Motta:—Qual dos senhores,
foi trazida aqui para produzir a sizania. »
em circumstancias iguaes, deixaria de preencher
O Sr. ministro de estrangeiros; — Eu não disse | esta missão que julgo muito honrosa?
isso.
O Sr. Souza Franco :—Apoiado.
O Sr. Silveira da Motta;—Ou que essa carta ;
O Sr. Silveira da Motta: —E depois, veja o
só pôde ter o resultado, como disse S. Ex., depiodu- | ' senado
a injusiiça da apreciação do nobre ministro
zir a sizaoia entre os generaes? O nobre ministro i de estrangeiros.' S. Ex. acha que no fundo desta
pode acreditar que eu tivesse estas vistas? ... [Pausa). \ discussão a cousa única que ficou foi algum fel,
Seu silencio é significativo...
alguma intriga, alguma sizania, só? Não, senhores,
O Sr. ministro de estrangeiros: —Já disse ao quaesquer que sejam as explicãções aqui dadas e
nobre senador que não proferi tal proposição. Se aceitas, ficou resalvado um ponto que era importauV. Ex. quer, eu explico o que disse.
tissimo para o Sr. general Osorio, o que não estava
resalvado até agora.
O Sr. Silveira da Motta :—Tenha paciência.
O Sr. Zacarias : — Apoiado.
O Sr. ministro de estrangeiros ; — V. Ex. é que
O Sr. Silveira da Motta : — Ficou resalvado
está impaciente.
debate que se acaso a ordem do Sr. general
O Sr. Silveira da Motta: —Ah 1 V. Ex. deixou neste
em
chefe
sido concebida nos termos de deixar
hoje sua tendência humanitária e cu logo fui a vic- o arbítrio tinha
an Sr general Osorio, tanto pela primeira
tima.
vez. como pela segunda quc^quollo bravo general
O Sa. ministro de estrangeiros:—Eu estou de- mandou co- sultar o Sr. general em chefe a vista do
negando, e V. Ex. quer já tirar do meu silencio não ! estado do ataque; digo se a ordem foi concebida
sei que conclusão.
i nos termos de deixar ao arbítrio do Sr. general
proseguir ou não, elle não recebeu esse arO Sr.' Silveira da Motta;—9 senado notou que | Osorio
bitrio pela segunda vez; ahi está na carta; é escueu conservei-me silencioso até o fim da sessão, sem !S sado
tornar a lel-a; o Su . general Osorio diz:
dizer uma palavra de contestação a imputação de
« Quando o combate estava travado até tal ponto,
injustiça que o nobre duque me tinha feito a res- i! mandei
um aiudante de ordens participar a
peito de minha proposição sobre á retirada de ! S. Ex., epor
elle mandõu-me dizer que eu obrasse como
Huraaitá pelo marquez do Herval, sem ordem de i como entendesse
melhor », recrudescendo o comS. Ex.; e talvez, senhores, eu não tivesse entrado ! bate o Sr. general Osorio mandou part.cipar seno debate senão houvesse recebido aquella honra ! gunda vez, que a mortalidade nossa era muita,
que me fez o Sr. marquez do Herval, escrevendo-me i que já tínhamos perdido mil e tantos homens nesse
essa carta, eni que reclamou contra asseveraçôes do i reconhecimento e o Sr. general em chefe respondeu,
Diário do ExerHto e da or lem do dia do nobre ! segundo diz o Diário do Exercito, segundo diz a
duque, asseveraçôes das
quaes resultava a conse- ordem do dia, segundo S. Ex. assevera aqui, resqüência de ter êlle de:xad ) de proseguir no assalto ! pondeu continuando a dar ao Sr. general Osorio o
de Hnrmitá, em 1(3 de Julho, tendo o nobre duquo ; arbítrio de assaltar, ou para retirar-se; mas, senhodeixado isso a seu aibitrio. Mas, senhoras, eu que ; res, o Sr. general Osorio diz na sua cafta: « Não
me conservei silencioso, que ouvi o discurso do recebi a segunda ordem neste - termos, porquo se eu
nobre duquer sem querer nem lhe dar apartes.... i tivesse recebido a ordem do Sr. general em chefe,
O Sr. Zacarias :—Apoiado, ninguém deu apartes. | dizendo que a retirada era muito mais fatal do que
j o assalto, eu teria tomado essa ordem como uma
O Sr. Silveira da Motta:—.." eu que até me insinuação para atacar, o nunca para retirar »
conservava silencioso, achando que elle queria dar
uma explicação do facto, mas que dahi não resultava : :";0 Sr. Zacarias:—Apoiado; é o que faz ura eenecompromtettimento de minha parte para entrar for- j ral valente.
O Sr. Silveira da Motta :—Já se vô, pois, que a
rnalmente na contestação já. vê o senado que fui
chamado a esta questão' porque o Sr. marquez do i apresentação da carta do Sr. general Osorio veia
Herval reclamando e dirigindo-se a um membro do 1 obliterar da historia essas lettras confusas com quo
parlamento, que havia agitado nelle esta questão, estava redigida essa ordem deixando a seu arbitrie
tinha em vista resalvar seu direito. .
: a retirada. Na historia so diria « A responsabilidado
da retirada era do Sr. general Osorio, não foi do geO Sr. Zacarias :—E seu nome.
, neralem chefe;» ora, é justamente contra este ponto
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que o Sr. general Osorio reclama, e que eu quiz reslabelecer, e ficou restabelecido pelo debate: é que o
. Sr. general Osorio quaesquer que fossem os desvios
da ordem e da sua transmissão, recebeu ordem de retirar-se ; não a recebeu nos termos cm que o Sr. general era chefe insiste que elle mandou.
lia ou não Sr. presidente, uma verdade esclarecida por este debate, uma verdade importante para
o credito militar...
O Sr. Z.vcarus:—Do um general ausente.
O Sr. Silveira da Motta;—... de um general do
Império que não devo querer ter ua sua vida uma
"ouso que seja equivoca a respeito de seu prestimo
militar e de sua bravura ? E eu folgo de ver que nas
respostas, nos apartes, em todas as explicações mutuas que tem havido, o mesmo Sr. general em chefe,
o nobre duque de Caxias, reconheceu que o Sr. general Osorio não recebeu a ordem como S. Ex. mandou. Folgo de ver que S. Ex. reconheceu que se o
Sr. genera Osorio tivesse recebido a ordem como
elle a mandou, não se teria retirado, teria avançado.
O Sr. F. Octaviano: — Ter-se-hia sacrificado
avançando só sem o apoio do exercito.
O Sn. Silveira da Motta;— Não se teria sacrificado; este facto está muito esclarecido. O nobre general em chefe só deu ordem a Argollo do retirar-se
depois que soube, como li nos telegrammas,que o ge
geral marquez do Hervat vinha já cm retirada. O telegramma do Sr. general em chefe ao Sr. Argollo,
o das T heras e alguns minutos da manhã, diz... Eu
tenho aqui o proprio original conferido pelo Sr. general Osorio o vou ler para responder á imputação
do que elle so sacrificaria (lendo): « O Sr. general
Osorio tendo chegado proximo á trincheira inimiga,
encontrando resistência invensivel dei ordem para
que voltassem as forças. » O telegramma anterior do
general em chefe c dizendo a Argollo que atacasse,
porque por aquelleOado o inimigo parecia oflerecer
pouca resistência.
Já vò, pois, o senado que as explicações que se
tem dado, tem servido para restabelecer um facto
iraportantissirao.
S< o nobre ministro julga que era de pouco preço
para o Sr. general Osorio, que ficasse esse equivoco ..
O Sr. Zacarias:—Nada,' isso não.
O Su. F. Octaviano:—Não sou dessa opinião.
O Sr. Silveira da Motta: — . . se julga que
podia se deixar passar o nome do Sr. general Osorio,
como tendo so retirado sem haver recebido ordem,
quando se deixava a seu arbítrio ir para diante; se
o nobre ministro julga isto de pouco preço, para
mim não é nem para o paiz, nem para a historia,
porque a historia não aceita equívocos.
O Sr. Zacarias:—O nobre duque não aceitaria
para si semelhante equivoco.
O-Sr. Silveira da Motta : — Portanto a apresentação dessa carta não teve a má intenção que tão
pouca humaniti riamente Ihoattribuiu onobre ministro dos negocios estrangeiros. So acaso o resultado fôr
esse que S. Ex. diz, o que lastimo, nus creio qqe
uáo será, eu lavo as mãos; não o promovi...
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O Sr. Zacarias : — Apoiado, a culpa não é sua.
O Sr. Silveira da Motta:— ... e muito menos
podia ter intenção de promover.
Não posso lucrar com a sizania entre os dons generaes, nem particular, nem politicamente; já fui
amigo de um e de outro principio a ser; politicamente não ha motivo algum que podesse sugerir a
intenção de produzir a sizania entre dous militares
illustres do meu paiz, como se a posição política
desses dous generaes não fosse muito definida, e
como se a política desses generaes podesse ler essa
conveniência particular que o nobre senador ministro de estrangeiros parece que quiz lamentar que
apparecesse...,
O Sr. Zacarias
Ao contrario, explicaram-se,
e a amizade fortificou-se.
O Sr. Silveira da Motta :—... quando eu entendo que a política desses generaes deve ser sempre
matéria extranlia ao serviço do paiz. (Apoiados).
Para que, pois, a sizania ? Por que tem o nobre
ministro tanto medo de que se perturbe essa entente?
Acha que isto pôde fazer mal politicamente ? Eu
declaro, Sr. presidente, que na verdade desconheci
o nobre raiuislro, tanto que pouco antes, quando o
meu nebre collega senador pela Bahia dizia que
S. Ex. ainda mesmo quando queria arrolhar a opposição usava da luva de pellica.
O Sr. Zacarias—Elle estava cora luva de pellica
preta.
O Sr. Silveira da Motta ; — ... apoiei o meu
nobre collega; mas dahi a pouco apresentou se o
nobre ministro com uma luva de esparto.,.
Um a voz: — Um guante.
O Sn. Silveira da M tt v :—... cheia de aspereza.
do espiiilnis. querendo explicar ura procedimento
honroso de um membro do "arlamento com uma insinuação imprópria até desti casa.
O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: — Já diSSO aO
nobre senador que não houve insinuação; nffereci-me
para explicar. V. Ex. não quiz e prosegue no mesmo
sentido.
O Sn. Silveira da Motta:—Ha certas palavras,
Sr. presidente, que é melhor até não explicar-se •
eu estou com medo da explicação do nobre ministro'
O Sr. Zacarias : —E note que as duvidas nasceram deuma explicação.
O Sr. Silveira da Motta : — Ha certas explicações que peiorara as desintelligencias. Ora, que explicações pó le nos dar S. Ex.a respeito de uma suggestão que elle fez.de que isso podia ser um meio de
indispôr os generaes entre si? Oh 1 que penraraento
pequenino que me attribuiu S. Ex., quando nunca
lhe d -i direito nenhum a isso pelo meu procedimento
nesta casa !
O Sr. ministro de estrangeiros :—Não attribuiu
semelhanto intenção ao nobro senador.
O Sr. Silveira da Motta:—Que dirá o pubiico
que ouviu, o publico que ha de ler o discurso do
nobre ministro ? S. Ex. tomando a palavra em ultimo logar parecia a todos que vinha serenar a tempestade, dissipar as nuvens que estavamnohorisonte;
mas em vez disso veio espalhar no horisonte outros
negrumes que não estavam nelle.
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Eu não sou ousado, senhores, aíDnnando que apesar das divergências que houve entre mim e o nobre
duque de Caxias, S. Ex. não era capaz de fazer este
juizo de mim...
O Sr. Zacarias :—Nem no seu discurso levou a
mal a apresentação da carta.
O Sr. Silveira da Moita:—... porque me conhece de intimidade ha muitos anncs, conhece o
meu caracter, e sabe que eu, quando quizesse ferir a
ura adversário, não precisava usar de armas desta
ordem; e se algum mento o amigo divergente pode
achar nas tradicções antigas é o reconhecimento do
caracter do divergente actual. Entretanto o anjo da
paz que é o Sr. conselheiro Paranhos, o homem dos
convênios...
O Su. Zacarias:—E das conveniências.
O Sr. Silveira da Motta:—... o homem que
acoramodou em Montevidéo todos os Apparicios e
Munoz, que achou meio de amalgaraar tudo, não
teve na sua intelligencia tão fecunda uai meio de me
amalgamar também neste convênio, sem me explicar como autor de uma sizania para dividir dous
generaesI
O Sr. Zacarias:—Foi maliciosa a explicação.
O Sr. Silveira da Motta:—Estou com medo da
explicação do nobre ministro. O que dirá o'Sr. general Osoiio quando lèr o discurso de S Ex. ?
O Sr. ministro de estrangeiros: —Que V. Ex.
não teve razão.
O Sr. Silveira da MottaDirá; « Eu fui causa
de se inverterem as intenções de um membro do
parlamento a quem reraetti essa communicaçào »,
porque o Sr. conselheiro Paranhos, a queni elle
conhece muito, faz, ou fez justiça ao Sr. general
Osorio.
Em Buenos-Ayres S. Ex. desfez-se em brindes ao
Sr. Osorio, como symbolo da alliança, como pri
raeiro general do Império; tudo que se pode dizer
de um general S. Ex. disse, quando elle voltava
ferido para o Paraguay; até nessa occasiâo esqueceu-se de todos os outros generaes; não teve um copinho paia beber á saúde delles; esqueceu-se até
do Sr. duque de Caxias.
Pois, senhores, o general Osorio, que o nobre ministro conhece tanto, avalia tão bem, tão justamente,
o que diria da maneira porque eu desempenhei a
commissão honrosa que me deu de fortificar a minha
proposição de que elle se retirara de Humaité com
ordem expressa?
O Sr. Zacarias:— Apoiado.
O Sr. Silveira da Motta:—Já se vê que não
posso explicar o que occorreu senão ^or infelicidade
minha. No caso em que o nobre ministro da guerra
pela maneira brusca cora que tratou hontem o nobre
senador pelo Pará, e hoje pela maneira porque atacou o meu honrado collega pela Bahia, era um caso
destes, o nobre ministro de estrangeiros procurou
acommodar a todos os senhores; mas sou tão infeliz
que, quando mesmo estou calado, S. Ex. bole comigo. {Riso).
Euquejestava silencioso,que não queria dizer mais
nada, que estava contente por ter rosalvado o credito do general Osorio, que não podia deixar qiie-se

dissesse que elle tinha se retirado, quando aliás tinha uma ordem que lhe dava o arbítrio para o fazer
ou não, e neste caso era incapaz de retirar-se, como
elle disse na sua carta; eu que tinha era vista unicamente resalvar o credito do general neste sentido,
estando aqui mudo e quedo,sou arrancado da cadeira
para fazer esta reclamação, porque o nobre ministro
de estrangeiros quer me tornar autor desta scena
toda, em que se tem achado alguma complicação; e
então a quem se attribuir esta mãlignidade? Áo senador por Goyaz que foi quem veio perturbar a erttcnte cordiale dos dous generaes 1
Senhores, o meu procedimento foi diclado pela
razão que expendi ao senado. Eu não podia deixar
de corresponder á honra que me foz o Sr. general
Osorio; não podia deixar de concorrer para que ficasse claro esse seu procedimento, que elle quctia
resalvar; « Não se retirou do Humaitá senão porque
teve uma ordem positiva para retirar-se; se não
fos^e essa ordem positiva, elle não se retirava. »
Eisofacto que fica estabelecido. O que se segue
dahi é que se pode explicar este faclo como todos os
senhores tem querido benevolamente explicar: ou o
Sr. duque enganou-se, quando deu a ordem, o que
podia ser, pois deu a ordem do mangrulho, eslava
muito alto, o ajudante de ordens pedia não ouvir;
ou o Sr. general Osorio podia não ouvir o ajudante
de ordens. Todas estas explicações tem-se querido
dar benevolamente; podem-se dar e aceitar, mas
fica resalvado que eu o que queria ratificar era
que o general Osorio não se retirou senão porque
recebeu ordem positiva, e não ordem facultativa.
Eu agora, Sr. presidente, devia dizer algumas
palavras ainda em resposta ao nobre ministro de
estrangeiros, visto que foi S. Ex. quem tomou a
iniciativa de dirigir-se directamente ao autor deste
incidente. Eu queria aproveitar a occasiâo para
responder também alguma cousa a S. Ex. a respeito
da conservação do nosso exercito em Assumpção,
das razões que dou S. Ex. para esse fim em opposiçào ás razões que deu o nobre ministro da
guerra. .Mas a hora está muito adiantada; eu não
pude occupar-rae da questão diplomática, de que
tratou o honrado ministro, quando se discutiu o
orçamento dos negocios estrangeiros, onde cabiam melhor as observações que hoje eu poderia
fazer sobre este assumpto, que o nobre ministio
ligou cora uma declaração muito importante a respeito do tratado da tríplice alliança, assumpto que
ainda hei de investigar, não lendo'podido fazer então, porque S. Ex. fez-me passar por um doloroso
desapontamento nesse dia ; homem tão fecundo na
tribuna, tendo recurso para poupar a um adversário a alternativa de responder em dez minutos
ou era um quarto de hora a um discurso diplomático da importância daquelle quepioferio, fez-me
passar por esse desapontamento, e por isso não pude
então occupar-me de questões que se prendem hoje
muito proxirnamente com a retirada de nossas forças, principalmente porque S. Ex. ainda hoje repetiu proposições a respeito da intelligencia do tratado
do 1° de Maio, que não podem deixar de ser objeclo
de alguma discussão, porém mais séria.
O certo é, senhores, que o nobre ministro de estrangeiros, que occupou um papel tão importante
ultimamente no Paraguay, não só como diplcmata,
mas como membro do governo, que entervinha em
todos os negocios quer paraguayos, quer militares
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brasileiros, na posição dupla em que estava de ministro de estrangeiros proprietário, o de ministro
especial no Paraguay, que se sabe era o inlus conlinens na Assumpção, pois que não se decidia negocio nenhum no governo provisorio, sem que S. Ex.
fosse ouvido,. .
O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :—Nào é CXactO.
O Sn. Silveira da Motta: —.... què o governo
provisorio considerou-se tão adstricto ao nobre ministro que não resolvia a questão mais pertinente á sua
jurisdicção como govoi no, embora fosse governicho,
como aconteceu (apenasmecitarei um exemplo) na
questão da passagem de M . Lynch pe.a Assumpção,
quando o governo provisorio exigiu a entrega de'abjectos dèpreço,de propriedades nacionaes que tinham
sido
dadas a Lopez, e que foram canir nos útspojos de
Mme. Lynch, quando o governo provisorio reclamou
essas propriedades nacionaes, o nobre ministro tomou
debaixo de sua protecçno a chamada prisioneira
M"10 Lynch, pol-a sob protecção da bandeira brasileira, assim como a propriedade roubada no Paraguay a paraguayos. Entretanto, quando o nobre
ministro tomava a si anecisão de todas estas questões
que eram da jurisdicção do governo do Paraguay,
o nobre ministro veio nos hoje dizer que na questão
sobro que o nobre senador pela B-hia pediu expl;cações a respeito dos soldadas condemnados a apanhar pancadas por terem ido alli maltratar a typographia do Pueblo, S. Ex. veio nos dizer: « neste
negocio nada fiz, não tomei parte alguma; apenas
enderecei ao governo impeiial as indagações judiciaes, as decisões do conselho de investigação e de
guerra, para quo o governo imperial podesse exercer o seu direitp de graça á vista das razões que
fizeram o objecto da nota do governo paraguayo !! »
Não posso, Sr. presidente, eu que não quero envenenar intenções do ninguém, e muito menos do honrado ministro, eu que estou tr.itando só de actos
seus, não posso crer nesta sua innocencia, quando
vejoS. Ex intervir direclamente, a descoberto, como
proteclor do governo paraguayo, em todos os negócios mais íntimos de jurisdicção prwpria.
Mas, einfim, não quero entrar nesla questão, porque o tempo está acabado; se acaso tivermos
occasiào de discutir o orçamento dos negocios estiangeiros em 3a discussão, poderei então dar as minhas ultimas explicações a respeito desses factos, e
creio queo senado me julgará cora justiça, apezar
da insinuação do honrado senador.
O Si*. I^aranlxos [ministro dos negocios
estrangeiros) : — Sr. presidente, o senado é testemunha de que o nobre senador cerrou os ouvidos a
quantas reclamações fiz no intuito de convcncel-o
de quo havia intêrpietado inexactamente as minhas
palavras, attribuindo me uma intenção.quo eu não
tivera.
Quando entrei neste debite succedi ao nobre
senador pela Bahia. Minhas observações referiam-se
á continuação do debate, e, por conseguinte, a tudo
quanto se havia dito, e que, a meu ver, não podia
ciar senão esse resultado que indiquei. Isto de certo
não importa dizer que o nobre senador suscitou a
discussão com o intuito de acender a discórdia entre
os deus generaes.
O Sr. Silveira da Motta : — Foi só para ter remorso ?
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O Sr. ministro de estrangeiros: — Pergunta-me
agora o nobre senador se foi para suscitar-lhe remorsos.
Sr. presidente, o nobre senad r por Goyaz não dá
ao senador por iilatto Grosso, já não digo ao ministro, a liberdade que elle quer terem lodosos debates.
Não me era licito enunciar um juizo, e dirigir aos nobres senadores um conselho para qtiepozcssem termo
a este debate? Pois se os nobres senadores não negavam justiça a nenhum dos generaes, se depositavam
confiança nas suas palavras, para que proseguir em
semelhante debate, quando até suggeria-se a idéa
de um conselho de guerra contra o transmissor das
ordens?
Não tendo ouvido o discurso do nobre senador,
referindo'me á continuação do debate, depois do
que se havia dito por uma e oiiln parte, podia eu
suppôr que S. Ex. viria para aqui incitar a discorria
entre os dous generaes?
O nobre senador foi, portanto, summamente injusto e menos direito tem de censurar os ministros
de falta de moderação ede tolerância, quando S. Ex.,
por mais que eu reclamasse, e me oílérecesse para
dar-lhe explicações satisfáctorias, proseguia, cerrava os ouvidos e insislia em attribuir-rne" um propósito offensivo, qual o do suppôr no nobre senador
sentimentos pequeninos!
Sr. presidente, não pr tendi negar ao nobre sernir
dor o direito de defender o Sr. general Osorio de
alguma censura que, porventura alguém lhe tivesse
dirigido: mas eu linha também o direito de enunciar o juízo que enunciei, assim como tenho o direito
de julgar da conveniência desta discussão perante o
senado.
Tiata-se de um f eto occorridohadousannos eparece-me que qualquer elucidação desse facto tinha
seu logar mais proprio èm uma correspondência
entre os dous generaes, ou pela imprensa, do que na
tribuna do senado.
O Sn. Zacarias :—Ohl
O Sn. Silveira da Motta Quem trouxe o facto
á discussão foi o nobre duque de Caxias.
O Sr. ministro de estrangeiros ;—Permittam-me
os nobres senadores que eu entenda que se quizermos
d:scutir factos desta ordem, tomaremos o tempo necessário para os debates a que o senado é chamado
pela constituição do Império. Se importava ao general
Osorio elucidar este iacto, podia fazel-o muito amigavelmente dirigindo-se ao nobre duque de Caxias...
O Sr. duque de Caxias: — Era mais natural.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Se alguém
por elle quizesse elucidar o facto, podia fazel-o
pela imprensa, sem que o senado fosse chamado a
tomar parte nesta questão. O nobre senador procedeu como julgou conveniente: está no seu direito,
assim como eu estou lambem no meu direito enunciando meu humilde parecer sobre a conveniência
da discussão que S. Ex. suscitou. Fique, porém, bem
claro que não tive intenção de offender o nobre
senador. O meu discurso foi tão pouco offensivo
que o nobre senador pela Bahia, -.espondendo-me,
elle que não tolera a menor oífensa, nem a si nem
a seus collegas...
0 Sr. Zacarias-.—Perdoe-me, tomei nota e esqueci-me.
36
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O Sr. ministro de estrangeiros:—... não deu
ao meu discurso essa interpretação.
O Sr. F. Oc.taviano:—Não dei essa intenção ao
nobre ministro; mas acho que o nobre senador teve
com razão susceptibilidades.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Eu disse que
o resultado sena levantar desconfianças...
O Sr. Zacarias ; — Não poáii ser outro senão
sizania.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Que o resultado não podia ser outro senão levantar desconfianças entre os dons generaes, que eram o deviam
ser amigos.
O nobre senador por Goyaz mostrou-se tão previnido, que até levou a mal este juizo, que os generaes devem ser amigos e que convém que o sejam.
O nobre senador perguntou: «Para qno essa amizade? Que inconveniência In de uma desmtelligencia entre
os cous generaes?» Eu, Sr.presidente,
creio que1 para » estima reciproca aue elles se devem
tributar c para os serviços que o Brasil espera desses
dous distinctos generaes, é sem duvida melhor que
vivam em harmonia. Se não houvesse essa perfeita
amizade entre elles, o Bras 1 não os veria unidos
cooperando na mesma campanha, como todos applaudiraos durante a guerra do Paiaguaj.
O Sr. Zacarias: — Amigos, amigos, negocios
a parte.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Estou lespondendo ao nobre senador por Goyaz que levou
mal o meu voto de conservação de amizade entre os
dous generaes., Eu congratulava-me porque o nobre
senador pela Bahia não tinha visto era meu discurso
semelhante insinuação; S. Ex. não alludiu á possibilidade desse resentimento que manifestou o ncbre
senador por Goyaz a tal ponto, que não queria ouvir
minhas explicações, cerrava os ouvidos, e por sua
vez lançava insinuações. Já vê V. : x. que a ilustrada opposição não" procede como nos aconselha,
como quer que procedamos, quando se mostra tão
dcsarrasoada...
O Sr. Zacarias: —Peior é essa. .
O Sr. Silveira da Motta : — Eu não disse que
a emenda havia de ser peior.
O Sr. F. Octaviano : — E' uma figura de rhstorica.
■ O Sr. ministro de estrangeiros ; — Os nobres
senadores interpretara as minhas palavras de um
modo singular 1 Offereço-tne e insisto para dar explicações; o nobre senador por Goyaz recusa, vae
por diante , e os nobres senadores acham que elle
está em seu direito e o ministro é que usa de rlietorica.
O Sr. Zacarias : — Má rhetorica desta vez . chamar-nos desarrasoadosl...
O Sr. Silveira da Motta: — Querem der. mas
que a gente nem ger ■
O Sr. Zacarias : — Não somos paragnayos.
O Sr. ministro de estrangeiros : —Não ouvi,
como já disse,o primeiro discurso do nobre senador;
não sei, portanto, se elle declarou que o general
Osorio o havia encarregado de apresentar esta reclamação ; mas o nobre senador affirmou que eu quiz

privai-o de cumprir o encargo honroso e amigavel,
que tinha recebido daquelle general.
O Sr. Zacarias — V. Ex. não leu o extracto da
discussão?
O Sr. Silveira da Motta:—Uds meus discursos
o Jornal do Cnmmercio não dá extractos.
O Sr ministro de estrangeiros;—Sahiu um extracto muito suecinto. Digo isto para que o nobre
senador seja menos injusto para comigo, porque
estou desespciando de que elle soja justo, d vista
de seu procedimento do hoje.
O Sr. Silveira da Motta:—V. Ex. está querendo
tomar o prpel de autor, mas é róo.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Ainda,
por minha infelicidade, repetiu o nobre senador
uma queixa que cutro dia articulou contra mira. O
nobre senador queixou-se de que quando pela segunda vez fallei, a respeito do orçamento dos negocios estrangeiras, deixei pouco tempo para S. Ex. a
quem tocava succeder-me na tribun.'!.
Do modo porque S. Ex se exprimiu parece que
houve da minha parte proposito de deixar ao nobre
senador...
O Sr. Silveira da Motta:—São conselhos que
V. Ex. aceita.
O Sr. ministro de estrangeiros;—... esse
pouco tempo, insufliciento pira que elle fizesse o
discurso que tinha era vista. Sr. presidente, desde a
vespera (permitta-me o nobre senador que cu seja
agora explicito) desde a vespera eu disse a S. Ex.
que talvez não tivesse matéria para preencher todo
o tempo. Entrando nesta casa, no dia em que fallei,
repeti o mesmo ao nobre senador. Sentei-me faltando meia hora para o tempo de sessão; pouco mais
me havia deixado na vespera o nobre senador pela
Bahia.
O Sr. Zacarias ;—Os ministros faliam quantas
vezes querem.
O Sr. ministro de estrangeiros •—Como, pois,
o nobre senador se queixa de que passou por uma
decepcãa de que eu o quiz deixar mal nessa occasião, obrigando-o a fallar em uma hora muito adiantada, quando podia dar ao seu discurso o desenvolvimento que pretendia, quando nà" tinha nesta
casa auditório tão numeroso como merece ?
O Sr. Silveirada .Motta :—Nessa hora se está
com vontade de jantar; não se pode fallar.
O Sn. ministro de estrangeiros :—Sr. presidente, cu passaria em silencio esta queixa do nobre
senador, se elle não a repetisse, e não visse que
S. Ex. se mostra tão injusto para commigo. Nada se
tolera ao ministro, nem se quer uma expressão, que
lhe escape no correr da discussão, t o calor do debate. Os honrados senadores vêm ofiensa era tudo
que profere o ministro.
O Sr. barão de Pirapama :—E elles teera carta
branca.
O Sr. ministro de estrangeiros ; — E mesmo
quando o ministro quer responder e dar explicações,
corram os ouvidos e proseguem om seus ataques.
Sr. presidente, parece-me que a occasião não é
opportuna para discutir com o nobro senador por
Goyaz,n,erelativamente a objectosque se diz roubados
por M Lynch, a reclamações do governo provi-
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sorio, aos deveres que cumpri no Paraguay como I ao governo provisorio o apoio moral e material a
ministro, e á posição que S.Ex. me atlribuiu naquella que estavam obrigados; que fossem espectadores
republica, suppondo-rae com ingerência em tudo impassíveis de uma luta sanguinolenta nas ruas
quanto fez o governo provisorio.
d'Assumpção.
Referindo-me agora ao nobre senador pelo Rio
O Sn. Silveita da Moita:—Nisso não ha injuria.
de Janeiro, direi que S. Ex. não me comprehendeu
O Su. ministro de estrangeiros:—Nego simples- bem. Eu não disse que estejamos obrigados a conmonte nesta occasião ao nobre senador que sejam servar força no Paraguay até á realisação dos ajustes
exactas as informações que lhe ministraram, ou o definitivos; os alliados reservarara-s°e o direito de
juizo que elle formou a respeito do que se tem pu- conservar ou retirar suas forças até essa época,
blicado. Opportunamente poderemos discutir esse segundo julgassem ccnvenienté". Informando ao seponta. Agora tenho pressa. Sr. | residente, em sa- nado que havia uma razão de impossibilidade matisfazer a uma exigência do nobre senador pela terial para retirar-se desde já toda a força, accresllahia e a urn ssrio reparo do nobre senador pelo cenlei que, pendendo os ajustes definitivos, poderia
Kio do Janeiro.
ser conveniente a conservação de alguma força no
O nobre senador pela liahia, que a principio pa- Paraguay, sendo que neAe curto período já a expereceu-mo satisfeito com a resposta que dei relati- riência demonstrara a acertada previsão dessa convamente ao facto da typograplúa, depois exigiu veniência.
mais, e disse mesmo que eu me havia conservado na
.Mas do que eu disse não se segue que estejamos
superfície do negocio, que a rainha explicação não obrigados a conservar força no Paraguay, emquanto
havia sido satisfactoria. Pelo que toca á intervenção não se celebrarem os ajustes definitivos. A conserque se me attribuiu no processo, e intenção de vação ou retirada da força está dependente da apreaggravar a pena a que estivessem sujeitos os indi
ciação do governo imperial e de seus alliados O
ciados, creio que já expliquei; mas S. F.x. quiz nobre senador suppoz que havia desde já um plano
saber como se deu o facto e qual a sua causa.
assentado de não retirar-se a força do Paraguay até
Isto mesmo parece-me que estava respondido pela que se eífectíiaspcra os ajustes definitivos. ,lá deimprensa e pelo pouco que eu disse quando fallei a clarei ao nobre senador que não ha semelhante
primeira vez.
plano.
O peiiodico de Assumpção, a que já me referi, e
Quer, porém, o nobre senador indicar desde já e
que hostilisava o governo provisorio, dirigia-nos de modo absoluto outra norma de procedimento?
também censuras, chegando ao ponto de accusar as
O Sr. F. Octaviano: —E' querer crear castello;
forças brasileiras do um saque naquella capital, renovando uma antiga, injusta e muito oflerisiva ac- não emitti opinião; apenas protestei contra a opicusação. Qualquer facto insignificiute que occorria, nião que me pareceu absoluta de V. Ex.
e em que figurava alguma praça do exercito brasileiro,
O Sr. ministro de estrangeiros:,—Então esta
era Ibgo exagerado o desfigurado. Dahi nasceu que explicação ratisfaz ao nobre senador...
um olíicial nosso, entendendo que devia tomar um
O Sr. F. Octaviano: — Até certo ponto; em occadestorço, foi com algumas praças ã casa onde existia sião conveniente direi o que entendo.
a typographia.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Por causa
Não enconlrando a typographia, que ficava em
reserva, devo também previnir a opinão que
um dos lanços da casa, commelteram alguns ex- desta
enxergar no discurso do nobre senador, e é
cessos contra as pessoas que alli residiam; O ge- pensei
que elle entende que devíamos ter já retira Jo todas
neral, te;,do denuncia do facto, mandou proceder ás as forças; que não convém que os ajustes definitivos
averiguações necessárias, instaurar o conselho de se façam em presença dei Ias. Não posso concordar
investigação, ao qual seguiu-se o conselho de guera. com esta opinião; julgo que o direito não exige que
A causa, pois, foram as hostilidades que esse perió- o vencedor retire suas forças, para que então se
dico não cessava de fazer, e a imprudência com que firme a paz, quando a paz deve firmar-se o mais
algumas vezes injuriou ao nosso exercito.
M.mve da nossa parto a maior moderação, e mes- breve possível. .
mo tolerância; tínhamos direito de reclamar contra
O Sr. F. Octaviano: — Contra nossas tradico procedimento da Vos do Povo, porque'a Republica ções.
'
não se achava om circumstancias norraaes, não esO Sr. ministro de estrangeiros: — Não,
távamos alli por gosto, mas em conseqüência da
O Sr. F. Octaviano: — Abi está o tratado de
guerra, e em laes circumstancias não era permittido
que uma gazeta do Paraguay aggredisse a alliança, Montevidéu.
ou a qualquer dos alliados.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Não se reMas mostramo-nos sempre toleranf-s. Lssa tole- conheceu o principio absoluto; não letiramos as
rância, porém, e Ioda a cautela da parte do general nossas forças, reliramol-as da capital... Mas em fim
em chefe não pude evitar o mencionado excesso creio que já satisfiz aos escrúpulos do nobre sepraticado a horas adiantadas da noute, com preme- nador, e sobretn 'o já lhe manifestei que o governo
ditaçào que escapou inteiramente á vigilância dos imperial não tinha a opinião qne lhe attribuiu. As
chefes.
nossas forças continuarão no Paraguay emquanto
Sr. presidente, já disso que não interviemos no julgarmos conveniente; não estamos obrigados a
processo eleitoral ilo Paraguay; guardamos a devida
abstenção; não se poderá provar o contrario; os conserval-as.
nobres senadores não podem achar om contrario
Um Sr. senador ;—Até áproclamação da paz.
senão as censuras desse periódico, orgão de uma
O Sr. ministro de estrangeiros; — Taes circumparcialidade que teve o arrojo de pretender que os
alliados faltassem a seus compromissos, nagassem stancias podem occ rrer que o governo imperial jul-

UG

SESSÃO EM (3 DE SETEMBRO DE 1870

<SíDa sessüo.
guo conveniente retirar todas, antes mesmo de firmada a paz.
EM 13 ÜE SETEMBRO DE 1810.
Ficou adiada a discussão pela hora.
PRESIDEXCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
O Sr. presidente disse que ia se offlciar ao Sr. mi- Summario:—Expediente.—Ofíicio do ministério da
agricultura, remettendo um autographo sanccionistro do Império para saber-se o dia, hora e logar
r.ado.—OITicios do 1° secretario da camara dos
em que Sua Magestade o Imperador se dignará
Srs. deputa ios lemetlendn seis proposições.—
receber uma deputação do senado que tem de
Parecer da mesa n. 320.—Parecer da commissâo
pedir-lhe o logar, dia e hora para o encerramento
de constituição.—Parecer da commissâo de emda presente sessão legislativa.
prezas privilegiadas.—Parecer da commissâo de
O mesmo Sr, presidente deu para ordem do
orçamento. —Discurso e indicação do Sr Silveira
dia 13;
da" Motta.—Orctem do dia : — Discussão de uma
í.* pnrte {até o meio-dia).—3.a discussão da proproposição da camara dos Srs. deputados sobro
vosição da camara dos Srs. deputados sobre o augvencimentos de empregados.—Discussão de pro
mento de vencimento do secretario do supremo triposições da mesma camara sobre pensões. — Disbunal
de justiça.
cussão de proposições da mesma camara sobre
a
2 dita das proposições da mesma camara menmatricula ue estudantes.—Observações do Sr. bacionadas
no
parecer
da
mesa
n.
319
sobre
pensões.
rão de S. Lourenço.—Votação do art. 6° do pro2a dita das seguintes proposições da mesma cajecto do lei do orçamento.—Discussão do art. 7°.
mara:
—Discursos dos Srs. Souza Franco, visconde de
Concedendo dispensa para matricula aos estudanItaborahy e Zacarias.—Decreto n. 4õ9'-.
tes Henrique de Almeida Regadas Filho.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e achaCaetano Luiz Machado do Magalhães.
ram-se presentes 30 Srs. senadores, a saber; visConstantino Machado Coelho.
conde do Abaelé, Almeida e Albuquerque, Jobim,
Matheus Chaves de Magalhães.
barão do Mamanguape, viscondo de Sapucahy,
Frederico fosé Paranhos de Moraes.
i-ayão Lobato, Chichorro, Torres Homem, FernanCom os pareceres da commis-ão de instrucção des Braga, Antão, Leitão da Cunha, barão do S.
publica.
'
. .
. • Lourenço, Paranhos, figueira de Mello, visconde
Idem ao estudante do 1° anno d>' medicina João de Itaborahy, Ribeiro da Luz, barão de Pirapama,
Chrysostomo Drummond Franklin.
barão do Rio-Grande, barão do Cotegipe, visconde
Idem an alurano Carlos Pereira llego.
de Camaragibe, barão de Muntiba, Jagnaribe, Dias
Idem ao estudante Antonio Joaquim Borges de de Carvalho, duque, de Caxias, Cunii* Figueiredo,
Barros.
barão das Três Barras, visconde de S.Vicente, F.
Concedendo privilegio ao engenheiro Paulo José Octaviano, Sinimbú eTeixeira de Souza.
de Oliveira e outro.
Compareceram depois da chamada os Srs. ParaIdem a Antonio Ferreira Ramos e outro, afim de naguá, barão do Bom Retiro, Silveira da Motla,
construírem diques fluctuantes e planos inclinados Zacarias, Nabuco e Souza Franco.
na província de S. Pedro do Rio-Grande do Sul.
Deixaram de comparecer com causa participada
Revogando o art. 3° do decreto n. 1391 de 30 de os Srs. Diniz. barão de Antonina, barão do Itauna,
Junho de 1869, com o parecer da coraraissão de ma- Paula Pessoa, barão de Maroim, Carneiro de Camrinha e guerra.
pos, Mendes dos Santos, Firmino, Silveira Lobo,
Approvando a aposeutaioria do secretario da rela- Dias Vieira, Fonseca e Maíra.
ção de Pernambuco, com o parecer da mesa n. 315.
Deixaram de comparecer sem causa participada
Concedendo vinte loterias para as obras do Hospí- os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Souza
cio de Pedro II, com o parecer da commissâo de Queiroz, Saraiva, visconde do Suassuna e Ppmpeu.
. O Sr. presidente abriu a sessão.
fazenda.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não haAutorisando o governo para conceder á companhia Ituana os favores concedidos á companhia vendo quem sobre eüa fizesse observação, foi approingleza da estrada de ferro de S. Paulo, com o pare- vada.
cer da commissâo de fazenda.
O Sr. 1» secretario deu conta do seguinte
Sobre licença ao inspector da alfandega da Bahia
EXPEDIENTE.
Bernardino José Borges.
Officios,
um
de
12
do corrente, do -ministério da
Idem ao vigário Luiz Gonçalves de Aragão.
Idem ao escripturatio da alfandega do Maranhão agricultura, commercio e obras publicas remettendo
um autographo sanccionado da resolução da assemJoão Raymun ;o de Souza.
Idem ao lente, da faculdade de direito José An- bléa geral, que concede isençãode direitos em favor
da obra do encanamento d'a'gua potável na cidade
tonio de Figueiredo.
Concedendo isenção de direitos o favor da empreza de Olinda.—Ao archivo, communicando-se á outra
camara.
d? trilhos urbanos na cidade do Recife.
Dons, de 9 e de 12 do corrente, do 1° secretario da
Idem para cs trilhos urbanos do Recife para
camara dos Srs. deputados, participando ter sido
Olinda.
.
Idem para a excavação du barra do no S. Gonçalo sanccionada a resolução que approva as pensões
concedidas ao soldado Joaquim Francisco Ribeiro, e
no Rio Grande do Sul.
e ter a dita camara adoptado a emenda do
2a parte. — Continuação da 23 discussão do pro- outros;
senado
á
resolução relativa á obra «Atlas do Impéjecto de lei do orçamento na parte da despeza e da rio do Brasil»
publicada pelo_ Dr. Cândido Mendes
receita.
de Almeida, e que ia dirigir á saneção imperial.—
Levantou-se a sessão ás 3 1/2 horas da tarde.
Inteirado.

SESSÃO EM 15 ÜE SETEMBRO DE 1870
Sois de 9, 10 o Í5 do corrente do mesmo Sr. se
cretario, remelteudo as seguintes proposições:
Augustos e dignissimus EMENDA FEITA E APPROSrs. representantes da VADA PELA GAMARA DOS
nação.
DEPUTADOS 4 PROPOSTA
DO PODER EXECUTIVO Aü1
Sendo de urgente ne- TORISASDO O GOVERNO A
cessidade fazer cunhar DESPENDER, POR CONTA
moedas subsidiárias de DA RECEITA DO EXERCÍCIO
nickol nos termos da lei, CORRENTE, A QUANTIA DE
cujo autogrupho já tive a 450:000$! PARA FAZER
honra de enviar á esta CUNHAR E PÔR EM CIRaugusta cantara, e deven- CULAÇÃO 100,000 KILOdo calcular-se que cadai GRAMMOS DE MOEDA DE
kilogrammo da dita moeda NICKEL.
custará, posto no Bio de
Janeiro, de 4$ ã 4^500,
recebi ordem do Sua Magestade o Imperador para
apresentar-vos a seguinte
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« A assembléa geral resolve;
Art. I.0 Ficam approvadas as seguintes pensões,
concedidas por decreto de 10 de Agosto de 1870,
a saber;
ü 1.° Pensão mensal dc 84$000 ao major bonorario do exercito Fortunato de Campos Freire, invalidado por moléstias adquiridas em campaidia.
§ 2." Pensões diarias: de 500 reis ao cabo do esquadra do 40° corpo de voluntários da patria Sabino
Roque de Jesus; de 400 reis aos soldados, José Vicente dos Anjos do 80° corpo de voluntários da patria, Dornardino Gonçalves dos Santos do 36° dito,
Paulino Yictorino do Rego ao 3° de infanteria, José
Domingos Pereira do 9° dito, Francisco Moniz Alves
do 16° dito, Manoel Lopes Rodrigues do 6» corpo de
cavallaria da guarda nacional do Rio Grande do Sul,
Ponciano Pereira da Silva soldado leformado do 12°
batalhão de infanteria, todos invalidados em combate.
Ari. 2.° Estas pensões serão pagas da datados
respectivos decretos.
Art. 3.° Revogam-so as disposições em contrario..
Accrescente-se no logar
Paço da camara dos deputados, em 9 de Setemproprio:
bro dê 1870.—Conde de Baependy,o presidente.—JoaPROPOSTA.
A assembléa geral re- quim Pires Machado Portella, I secretario.—José
Maria da Silva Paranhos Júnior, 2o ecretario.»
solve:
A' commissâo de pensões e ordenados.
Artigo único. O governo Artigo único. (O artigo
« A assembléa geral resolve;
é autorisado a despender, único da proposta).
Art. I.0 E' o governo autorisado para mandar
por conta da receita do
admittir
á defeza de theses em qualquer das faculexercício corrente a quandades de direito do Império, ao conde Antonio Latia do quatrocentos o cindisláo de Magno Rozwadpw Rozwadowscki, a fim. de
coenta contos de réis
ser-lhe conferido o grão de doutor.
(AõfhOOOjJOOO) para fazer
Ari. 2.° Revogara-se as disposições em contrario.
cunhar o pôr em circulaPaço da ermara dos deputados, ém 10 de Setembro
ção 100,000 kilogrammos
de 1870.—Conde dc Baependy,
presidente.—Joaquim
do moeda do nickel, dePires Machado Portella, Io secretario,—/ose
Maria
vendo a sorama que ollos
o
da Silva Paranhos Júnior, 2 secretario. »
produzirem ser escripturada em verba especial na
« A assembléa geral resolve:
receita do Estado.
Art. 1° E' o 'governo autorisado para mandar
desde já matricular no 1° anno da faculdade de diRio de Janeiro, í! de Paço da camara dos de- reito do Recife o alupino Francisco Marques Camaputados, em 12 de Se- cho, o qual não poderá ser adraitticlo a exame das
Setembro de 1870.
Visconde dc Itaborahy. tembro de 1870. —- Vis- matérias do Io anno lectivo sem mostrar-se habilitado
condo de Bctependy, pre- no exame de pbilosophia.
sidente. — Joaçuuní Pires
Art. 2o SSo revogadas as disposições em contrario.
Machado Porlelht, Io sePaço da camara dos deputados, em 10 de Setemcretario.'—Josc Maria da bro dê 1870. — Conde de Baependy, presidente.
Silva Paranhos Junto;, Joaquim Pires Machado Portella, Io secretario.
2o secretario.
José Maria da Silva Paranhos Júnior, 2o secretario. »—A' commissâo de inslrucção publica.
A' comraissão do orça
« A assembléa geral resolve:
mento.
« A assembléa geral resolve:
Art. 1.» Os vencimentos dos secretários das rela*
Art. l." Fica approvada a pensão animal de600$), ções da Bahia, Pernambuco e Maranhão são elevaoricedída por decreto de 17 dc Agosto de 1870, ao dos a 2:400j}; sendo LOOOjJ de ordenado e 800| de
padre Joso Maria Cardoso de Vasconcellos, vigerio gratificação.
collado da freguezia de Mogymirim, da diocese e
Art. 2.° Da mesma sorte são elevados os venciprovíncia de S. Paulo.
mentos do secretario da relação da Côrte a 3:600$!,•
, Art, 2.° Esta pensão será paga da data da renun- sendo 2:400$! de ordenado e l;200f5 de gratificação.
cia do beneficio, em que o referido padre se acha
Art. 3.° Os vencimentos dos contínuos e porteiros
collado.
das relações do Império sao igualados aos dos conArt. ti." Revogam-se as disposições em contrario
tínuos e porteiros dos respectivos tribunaes do comPaço da camara dos deputados, em 9 de Setembro raercio.
de 1810.—Conde de Haependy, o presidente. — JoaArt. 4.° Revogam-se ns disposições em contrario.
quim Pires Machado Portella, I secretario.
— José
Paço da camara dos deputados," em 12 de Setemo
Maria da Silva Paranhos Júnior, 2 secretario. »
bro de 1870.—Conde de Baependy, presidente.—Joax
57
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(juim Pires Machndi Portella, Io secretario.— José
Mana da Silva Paranhas Júnior, 2° secretario. »—
A' coramissão de fazenda.
O Sr. 2° secretario' leu os seguintes
PARECER DA MESA N. 320 DE 13 DE SEPXEJIBRO
DE 1870.
Expõe a matéria de uma proposição da Gamara dos
Srs. Deputados, approvando a pensão annual de um
conto de réis concedida a I). Isabel Herculano
Ferreira Gomes, filha legitima do Senador do
Império Herculano Ferreira Penna.
I
Objecto do parecer.—Proposição da Gamara dos Srs.
Deputados approvando uma pensão.
Está sobre a Mesa, afim de entrar na ordem do
dia, uma proposição que a Gamara dos Srs. Deputados enviou no Senado na fôrma do art. 57 da
Constituição.
A proposição lera a data de 18 de Agosto de 1870,
e o seu objecto é npprovara pensão annual de um
conto de reis concedida pelo Poder Executivo por
Decreto de 30 de Julho do mesmoanno a D. Isabel
Herculano Ferreira Gomes, filha legitima do Senador do Império Herculano Ferreira Penna.
II
Motivos justificativos.—Serviços prestados pelo pae
da pensionista.
Os motivos justificativos desta pensão vêm a ser,
como se declara no Decreto que a concedeu, os relevantes serviços que prestou ao Estado o pae da agraciada.
• ■
0 Senador Herculano Ferreira Penna nasceu na
■ idade Diamantina, na província de Mtnas-Geraes
em 14 de Janeiro de 1811, e falleceu nesta Corte no
dia 27 deSeptembro de 1867.
Applicando-se com fervor ao estudo das lettras,
nam tardou o pae da agraci da em recommendar-se
pelos conhecimentos que adqueriu, pela sua constância no trabalho, pela sua prudência, e moderação, e por um admirave'. tino administrativo.
Tendo prestado ao overno legal da província de
Minas-Geraes, durante a sedição militar de-23 do
Maiço do 1833, importantes serviços, o pae da agraciada foi chapna io pelo Presidente da província,
que era entam o S nador Barão do Pontal, para
exercer o logar de Secretario da presidência, para o
quai foi depois nomeado por Carta Imperial de 14
de Janeiro de 1844.
Serviu na alta administração os logares de Director Geral das Rendas Publicas, e ode Inspector da
Caixa da Amortisação, sendo nomeado para aquelle
por Decreto de 2â de Novembro dq^lSSO, e para
este por Decreto de 2 de Junho de 1855.
Serviu oulrosim como Presidente nas seguintes
províncias:
Do Espirito Santo, de 6 de Septembro de 1845 a
10 de Septembro de 1846, em que foi exonerado do
emprego;
Do Para, sendo nomeado em 14 de Septembro
de 1846, e exonerado em Março de 1848:
De Pernambuco, sendo nomeado por Carta Imperial de 5 de Octubro de 1848, e exonerado em 10 de
Dezembro do mesmo anno;

Do Maranhão, sendo nomeado por Carta Imperial
de 12 de Dezembro de 1848, e exonerado em 9 de
Octubro de 1849:
Do Amazonas, sendo nomeado por Carta Imperial de 16 de Dezembro de 1852, e exonerado por
Decreto de 16 de Junho de 1855.
Dr Mina:- Geraes, sendo nomeado per Carta ImÊerial de 12 de Novembro de 1855, o exonerado por
ecreto de 26 de Septembro de 1857.
Da Bahia, sendo nomeado por Carta Imperial de 3
de Septembro de 1859, e exonerado por Decreto de
16 de Abril de 1860.
De Matto Grosso, sendo nomeado por Carta Imperial de 2 de Octubro de 1861, e exonerado por
Decreto de 21 de Maio de 1863.
Em lodosos empregos, que exerceu, desempenhou
o pae da agraciada com zelo, e dedicação os seus
deveres ofliciaes, merecendo justos louvores do
Governo.
Na província de Pernambuco empregou em 1848
todos os meios, e esforços que estavam ao seu alcance
para evitar as perturbações que infelizmente a confia garam depois.
Cofno Presidente de Matto-Grosso procurou com a
maior solicitude promover os melhoramentos materiaes da província, como se vô do relatório por olle
apresentado á Asserabléa Provincial, em 3 do Maio
de 1862.
Os offlcios que dirigiu ao Ministério dos Nogocios
Estrangeiros em 29 e 30 de Septembro do mesmo
anno, m stram também a previsão, e o acerto com
que o pae da agraciada expoz ao Governo Imperial as
suas idéas acerca das nossas relaçõos internacionaes
com o Paraguay, antevendo a possibilidade de um
conflicto entre os dous Estados, e deu as mais exactas informações á respeito da questão de limites, e
sobre a policia, e defeza das fronteira^, e da província.
Nam sendo bem cabido neste logar o desinvolvimento deste assumpto, a Mesa refere-se aos documentos olTiciaes, de que tem feito menção, alguns
dos quaes, firam aiblicados, com o discurso proferido pelo pae da agraciada em
sessão de 17 de Junho
de 1865, no Appendice do Io Volume do^ Annaes do
Senado concernentes á sessão legislativa de 1865 de
paginas 70 a 81.
Além dos cargos que exerceu por nomeação do
Governo, o pae da agraciada foi em mais d"e uma
Legislatura eleito Deputado á Assembléa Geral pela
província de Minas, onde ora geralmente estimado,
e também pela do Maranhão em uma Legislatura.
A província do Amazonas incluiu o seu nome em
uma lista tríplice para Senador, e delia foi o pae da
agraciada escolhido para este logar por Caria Imperial de 19 de Abril de 1853, tendo prestado juramento, e tomado assento em 2 de Maio de 1855.
III.
Consideranda do parecer. —Conclusões do parecer.
Assim que, como resumo, e conelusão das observações que precedem, a Mesa ;
Considerando que, conforme o artigo 102 § 11 da
Constituição, as mercês pecuniárias concedidas pelo
Poder Executivo dependem da approvação da Assembléa Geral:
Considerando que a concessão de mercê?'pecuniárias augmenta a despeza do Estado, e que á Assembléa Geral compete, era beneficio do trabalho, e
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da industria, zelar e fisçalisar essa despeza, protegendo por este modo o direito dos contribuintes:
Considerando que a proposição da Gamara dos
Svs, Deputados actualmente subjeita á deliberação
do Senado, foi concedida pelo Poder Executivo pára
remunerar serviços que,constam de documentos ofTiciaes, e além disto estara na sdencia, e consciência
publica:
Considerando que serviços, como os de que se
trata, sam dignos de remuneração, ou esta recaia
na própria pessoa que os, prestou," ou era pessoas de
sua família que se mostrem com direito a haver a
remuneração:
Offerece o, seguinte
parecer:
1.° Que a Proposição da Gamara dos Srs. Deputados devo eptrarera discussão o ser approvada-,
2.° Que o parecer.,da Mesi seja impresso, e distribuído na fôrma do estylo.
Paço do Senado, em 13 de Septembro de 1870.—
Visconde de Abade, Presidente.—Frederico de A lmeida e Albuquerque, 1® Sem etário.—J sé Martins
da Cru: Jobi g0 Secretario.—Barão de Mamangaape,. 4° Secretario.
PARECER DA C051MI3SÃ0 I)E CONSTITUIÇÃO
«A comraissão do constituição examinou a proposição da camara dos deputados, datada era 30 de
Agosto proximo passado, queautorisa o governo para
conceder carta de naturalisaçâo de cidadão brasileiro
a 97 estrangeiros existentes °na Côrte e nas províncias do Império, dos quaes 75 se dizem portuguezes
o 22 de outras nações, com declaração dos nomes de
todos, das profissões de alguns o dós lugares de sua
residência.
A esta proposição acompanham somente 14 requerimentos de 13 subdilos portuguezes e de 1
norte-americano. A commissão vae dar conta do
que nollos encontrou.
.lacmtho Theodoro Pessoa apresenta doeuraontos de ter satisfeito as exigências da lei de 23
do Outubro de 1832, faltando apenas a residência
posterior á declaração feita na cmiara municipal
era 16 do Novembro do anno passado, tendo aliás
residência anterior de mais de 10 annos.
Felisberto de Barros Nascentes oíTerece attestados
passados pelo cortimandante superior da guaria nacional de S. Fidolis e do juiz do paz do districto, em
abono do seu procedimento civil e moral, durante
a residência de mais de doze annos nas fazendas do
cidadão João Manoel de Souza. Ajunta certidão da
declaração feita na camara municipal.
João Macieira da Fonseci mostra pela respectiva
fé de olíicio que ó machinista de Ia classe e bem serviu por espaço de 4 annos na armada nacional.
José Lopes da Motta allega residir nesta Corte ha
mais de vinte annos, ter de idade 38 e ser casado.
Ajunta carti iâo do consulado p rtuguez datada de
1806 em prova da nacionalidade.
João Bodriguos dos Santos, residente na província
de S. Pedro do Bio-Grando do Sul, pede somente ser
natnralisado,
Júlio Cezar Ramos, residente em Minas, faz apenas
o mesmo podido.
Manoel Rodrigues de Medeiros allega ter servido
cinco annos no corpo policial desta corte e residir
ha 14 annos no Império.
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José Marques Neves allega que é casado, reside
no Brasil lia 30 annos e tem de idade 43 annos.
João Gomes de Paiva allega ser machinista extraordinário de 3a classe e servir ha 4 annos nos
navios nacionaes."
Manoel Tbomaz Moreira do Couto allega que reside
no Império ha mais de 41 annos, tem filhos natnraes
reconhecidos, é negociante, morador á rua do Rosário n. 111 e no becco da Lapa n. õ.
Joaquim Gomes Vinha diz que ó negociante e
proprietário nesta Côrte.
Florencio de Almeida diz que é machinista de
2a classe, e serve na armada desde 4 de Julho de
1865 e reside no Brasil desde 3 de Outubro de 1863.
João Manoel Rodrigues allega ser machinista de
3a classe, ter servido na armada desde Dezembro
de 1858 até 12 de Março de 1807 e estar nq Brasil
desde Dezembro do 18d6..
James Southier diz que serve na armada desde
Outubro de 1865 e reside no Brasil desde 6 de
Março de 1861.
Dos mais indivíduos de que faz menção a proposição, nenhum requerimento foi remettido á commissão. Em taes termos não pôde ella enunciar opinião
favorável, senão a respeito de Jacintho Theodoro
Pessoa, Felisberto de Barros Nascentes e do Io
machinista João Madeira da Fonseca, cujas petições
acham-se em seu conceito sufficientemente documentadas. A'cerca deste e dos outros quatro machinistasde que trataa proposição, observa a commissão
que não,havia necessidade de recorrer ao poder
legislativo, á vista da disposição do art. 3° da lei
n.'1689 de 28 de Agosto de 1869 por eiles mesmos
citada;
« O governo fica autorisado (resa o artigo) a con■ ceder carta de cidadão brasileiro aos estrangeiros
que requererem, e se acharem ao serviço daarmada
nos corpos de raachinistas e oíiiciaes marinheiros,
uma vez que contem dous annos de praça ou um
anno do campanha. Estas carlas serão expedidas
livres de toda a despeza para os agraciados. »
No que toca aos quo não requereram ou roquereram
sem exhibirem provas do allegado, a commissão não
acha base que sustente parecer favorável, salvo o
recurso aos precedentes do senado que tem sido propicio em casos semelhantes.
A ccmraissão não offerece emendas, limita-se a
estas informações, cora as quaes lhe parece ter habilitado a casa para deliberar e cumprido o preceito
do regimento.
Paço do senado, em 12 de Setembro de 1870.
Visconde de Sapucahy. — Barão das Tres Barras.
—Cunha Figueiredo. »
PARECERES DA COMMISSÃO DE EMPREZAS PRIVILEGIADAS.
«A commissão do eraprezas privilegiadas examinou
a proposição da camara dos deputados, que apprbva
o decreto u. 4580 de 24 de Agosto de 1870, que concedeu privilegio por 15 annos aos engenheiros Paulo
Jose de Oliveira e Joaquim Pires Carneiro Monteiro
para introdncção nas províncias do Pernambuco,
rarahyba, Rio Grande do Norte o Ceará, das machinas de vapor e vehic.ulos de transporte de invenção do engenheiro R. \V. Thomson: e entende
que, em vista das vantagens, que se poderá obter
do melhoramento de que se trata, é de
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PARECER
Que a proposição entre na ordem dos trabalhos
para obter a approvação do senado.
Sala das commissòês, 10 de Setembro de 1870.—
Cunha Figueiredo.—J. Del[%n« Ribeiro da Luz.»
« A commissão de emr rezas privilegiadas examinou
com deligencia a proposição da caraara dos deputados, na qual se concede a Antonio Ferreira Ramos
e Bernardino José Coelho, ou a quem melhores
vantagens oíTerecer, privilegio exclusivo até 30 aunos, afim de construir diques íluctuanles e planos
inclinados na província de S. Pedro do Rio Grande
do Suf
E attendendo não só á informação dada sobre tal
assumpto pelo ministério dos negocios da agrieul
tura, commercio e obras publicas, declarando ser
de primeira intuição a utilidade e con euiencia desse
raelhoramc 1110,00 porto da cidade do Rio-Grande,
que presentemente nenhum recurso proporciona á
extensa navegação que já possue: eattendendo a que
iguaes favores já se ha concedido a emprezas desta
ordem, com as quaes muito terão de lucrar os legitimes inteiesses dopaiz, é de
PARECER
Que a mesma proposição entre na ordem dos trabalhos para merecer a approvação do senado.
Sala das commissões, 9 de Setembro de 1870. —
Cunha Figueiredo.—J. D. Ribeiro da Luz. »
PARECER DA COMMISSÃO DO ORÇAMENTO.
«Foi presente á commissão do orçamento a proposta
do poder executivo conver ida em projecto de lei
pela camara dos Srs. deputados, pelo qual é o governo autorisado a despender no exercício de 1870
3 1871 a quantia de 450:000$ para fazer cunhar e
pôr em circulação 100,000 kilogrammos de moeda
de nickel, escr:plurando a somma que produzirem
em verba especial na receita geral do Estado.
Sendo urgente dar cumprimento á lei novíssima,
que autorisou a cunhagem das moedas subsidiárias
de nickel, está justificado o pedido de fundos para
realisar a despeza que deve trazer sua execução.
Entende, portanto, a commissão, que merece a approvação do senado a proposta.
Sala das conimissões do senado, 13 de Setembro
de 1870. — J. Antão.—Barão de S. Lnurenço.—
Barão do Bom Retiro.—Sinimbú. — B. de Souza
Franco.—F. de Salles Torres Homem,. »
Ficaram sobre a mesa para serem tomados em
consideração cora as proposições a que se referem.
INDICAÇÃO.
O Si*. Sllveirí» <la Motta:—Sr. presidente, tenho de fazer uma indicação pedindo á
mesa que dô providencias contra o abuso que está
praticando o Jornal do Commercio na publicação do
que elle chama extractos das sessões do senado.
.•Não desconheço que o Jornal do Commercio, não
séndo folha official desta camara, não estando contratado por ella, acha se até certo ponto fora da
alçada da mesa do senado; a propriedade é sua, pode
publicar os discursos que quizer, porém não como
quizer, porque nós temos uma lei que qualifica como
crime a publicação dos discursos das camaras legislativas alterados na substancia.

O Sr. barão de S. Lourenço:—Então não é só o
Jornal do Commercio; a Reforma tem publicado alguns pedaços bem desnaturados.
O Sr. presidente:—Atlençào.
O Sr. Silveira da Motta:—Sim, senhor. Não
desconheço, pois, o direito da industria, c tanto não
desconheço que ha muito tempo o Jornal do Commercio publica seus extractos discricionariamente,
ora publicando os discursos de uns oradores, ora
não publicando os de ^utros, sendo eu muitas vezes
contemplado nestas omissões; não tenho reclamado porque não me importo com as omissões
do Jornai do Commercio; porém, Sr. presidente,
este direito de publicação de extractos de camaras
legislativas tem um limite.
Se acaso V. Ex. permitte aos empregados do Jornal do Cpmmercio o ingresso no recinto do senado
para tomar extractos, sc acaso o governo toma a
'coraplicidade deste abuso, permittindo que empregados seus sejam assalariadcs pelo Jornal do Commercio para virem ao senado tomar discursos a seu
paladar, a questão é outra. Nunca se viu esses empregados terem entrada no recinto do senado, isso
dá um certo caracter de ofilcialidade á publicação
que faz o Jornal do Commercio, em primeiro logar.
Em segundo logar, vem aqui um offlciai de secretaria de Estado, vem o director do Diário Official,
que é o meu amigo o Sr. Souto; ambos são dispensados, pelo governo, das suas occupaçõos para virem
ganhar dinheiro do Jornal do Commercio, quando
os empregados públicos teriam todos o direito de
pedir dispensa das suas occupações paia irem ganhar dinheiro cm outras industrias. Eu conheço
empregados puJicos habilissimos, por exeraplô:
o nobre ministro da fazenda porque não dá licença
a alguns contadores muito hábeis que lá tem para
exercerem as funeções de guarda-livros em casas
commerciaes? Entretanto S. Ex. consente que o
director do Diário Olftcial, o Sr. Souto, perca todos
os dias suas occupações vindo tomar aqui extractos
para o Jornal do Commercio. Está tão entrelaçado
o Diário Offcial com o Jornal do Commercio que
este vae procurar o director da gazeta offici:;! para
assalarial-o afim de tomar extractos no senado. Outro o olficial da secretaria de Estado dos negocios
da agricultura ; este olficial tem occupações na sua
repartição, entretanto o governo diz: «Dou-lho licença para ir tomar extractos no senado.» Se tra^o
isto é para demonstrar que o facto de dar o Jornal
do Commercio extractos dos nossos debates com esta
solidariedade, cora este conhecimento do governo,
empresta aos extractos um certo caracter official.
Pois bem, se o governo quer ajudara publicidade
dos debates, eu o auxilio também, quero toda a publicidade, porque estou convencido, Sr. presidente,
que neste paiz a razão única porque o governo tem
mystificaco a constituição e substituído o governo
representativo pelo governo absoluto, é porque não
ha meios de publicidade sulficientes para que o
publico saiba o que se passa de escândalos nesta
terra; é porque não se lè, Sr. presidente, que tudo
está assim. 0 governo até pôde pôr osseus empregados á disposição do Jornal do Commercio para elle publicar aquillo que lhe faz conta, e então já vê V. Ex.
que se acaso esta é que c a regra que se segue, um
dia o Jornal do Commercio deixa de publicar um
discurso de um orador porque não lhe agrada, em
outro dia deixa de publicar o de outro orador por-
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quo lhe desagrada e assim temos desvirtuado o direito de publicação do debates. Vou especificar o
facto para V. Ex. convencer- se de que tenho razão
paru fazer esta indicação. Não quero referir factos
passados; não me queixo, repito, de que o Jornal do
Cornmerào não publique os meus discursos; isso me
é inteiramente indiffcronlo; eu despiezo soberanamente u prulecção do Jornal do Commercio, porque
não quero passar por protegido po- uma empreza de
cobre: alli tudo e mercantil, tudo c negocio, e eu
não quero protecção de folhas dessas. Ambiciono
nnito a protecção das folhas publicas; ambiciono a
protecção düs°jornaes escriptos com o espirito da
nacionalidade e do patriotismo; mas não estou nem
quero estar subordinado a protecção de um jornal
que não tem outra côr que os seus interesses pecuniários.
Vou justificar-me para com Y. Ex.,Sr. presidente,
cuja protecção invoco a este respeito.
Eu não tenho reclamado contra a omissão do discursos, porque não me importo com isso. Se o Jornal pensa quo mo prega alguma peça, está enganado,
porque eu rio-me de suas peças. Quando muito,
para o publico poderá isso ser considerado uma
tolice do tornai do Commercio.
Um jornal, cujo interesse é a publicidade, é dar
conta de tudo, en onde que pode fazer destas uecedades ! Isto é miséria que eu desprezo. Não posso
porém deixar passar o facto que me trouxe ú tribuna.
O senado c testemunha de que houve nesta casa
uma discussão importante para verificação do umfacto histórico da nossa ultima guerra. IVssoit se o
debate, o não me queixei de que o Jornal do Commerdo publicasse, resumido era meia dúzia de linhas,
o meu discurso que foi de tres horas: « O Sr F. do
tal, failou e apresentou uma carta do Sr. marquez
do Ilerval; » o logo em seguida um discurso extenso
do nobre duque de Caxias, quando o senado presenciou que S. Ex. apenas deu algumas explicações
que.levaram cinco a dez minutos: nao me queixei,
não me queixo disto.
Hpntem, porém, Sr. presidente, foi proferido um
importante discurso pelo nobre ministro do; negócios estrangeiros, que se intrometteu nessa questão
para dar uma explicação dos resultados que poderia .
ter a disc ssão quo eu trouxe ao senado. \. Ex. e o
senado são testemunhas de que eu nao me acommodei com a explicação que S. Ex. deu do facto Ueclamei; S. Ex. depois explicou-se, e eu dei-me por
satisfeito porque vi quo podia ter sido uma espansão
pouco diplomática do S. Ex., eemfim porque, entro
homens de honra, ainda quando proventura appareça
uma proposição que possa ou deva mesmo parecer
offonsiva, desde quo o autor dessa proposição declara quo não teve intenção de oífender, deve-s;
aceitar a explicação, e foi o que fiz ao nobre sodador
por Matto-Grossó, ministro dos negocios estrangeiros. O incidente, pois, do nobre ministro fm que
me obrigou a fazer uma reclamação contra a intenção quo me parecia poder descobrir-se nas suas palavras. Já vô, portanto, V. Ex. que a minha reclamação ó uma cousa essencial nesta discussão. S. Ex.
fallou varias vezes em resultados de desconfian-a e
io sizania, quo foi o quo me susceptibilisou; vim,
pois, á tribuna e reclamei. Ora, eu creio que. para
este debate não ficar essencialmente alterado na
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substancia, devia apparecer a declaração do que eu
reclamei...
Os Sas. Zacarias e Nabuco ; — Apoiado.
O Sr. Silveira da Moita ; —... de que não subsôreviás insinuações que S. Ex. fez.
0 Sr. Zacarias : — Os discursos dos nobres ministros saem inteiros, são-lhes mandados para os corrigir, e os da, opposiçào saem assim; isto c muito
feio.
O Sr. Silveira da Moita : —Entretanto o discurso
do nobre ministro dos negocios estrangeiros sahiu
quasi por extenso, optimamente toma-lo, o do meu
apenas se nisso : « O Sr. Silveira da Motta fez algumas observações em resposta ao Sr. ministro dos
negocios ostrangeiios.»
Ora, isto, Sr. presidente, póde-se considerar nos
limites do direito que tem 0 Jornal do Commercio
de publicar os debates do senado ? Não de certo.
O Sr. F. Octaviano :—Apoiado.
O Sr. Silveira da Moita: —Está alterado na
substancia, e se o senado não me fizer justiça hei de
appellar para os t ibunaes. O Jornal do Commercio
não tem o direito do fazer destes desaforos; isto é
um desafon.
O Sr. presidente -. — Peço ao nobre senador que
não uso de certas palavras, que não me parecem
pi riamentai es.
O Sr. Silveira da Motta: — Tomo a responsabilidade da consa como quizerem. Peço ainda ao
senado i ue r.ttenda a que nunca reclamch esperei
que chegasse uma oceasião em que a minha honra
estivesse envolvida, para reclamar a protecção da
mesa.
O Sr. Zacarias:—O Jornal do Commercio para
o govvrno sempre tem espaço, mas para oppesição
nunca.
O Sn. Silveira da Motta;—Eu não mo queixo
de quo não tenha espaço para os meus discursos,
não quero mesmo quo os publique ; porém quando
apparecer o meu nome, ou do qualquer membro do
senado, deve, em substancia, dizer o que foi expondido, e não dizer sómento: « Fez observação sobro
o discurso do nobre ministro dos negocios estrangeiros » quando não fiz observações, fiz uma reclamação contra uma exprissão do nobre ministro,
que precisava tanto de explicações, Sr. presidente,
que até S. Ex. bencvoiamonle se quiz prestar a
dal-as immeriiatamenle, apezar de ser então já
3 li2 horas. Logo, o negocio era grave; entretanto
o Jornal do Commercio publica o discurso co
nobre ministro que deu logar á minha reclamação,
e a meu respeito diz que fiz observações, o o que
é mais, Sr. presidente, ó quo em seguida vem o
segundo discurso do nobre ministro refutando a
rainha reclamação, sem se conhecer aquillo que
S. Ex. refuta, de maneira que se estas publicações
teem por (im dar ao paiz conhecimento db quo se
passa aqui, o paiz não põdo fazer idéa alguma do
fundamento que tinha o nobre ministro dos negocios
estrangeiros para dizer o que disse, porque não sabe
o que eu havia dito, e então o nobre ministro pôde
por na minha boc. o que quizer, tem a protecção do
jorntií do Commercio, é um dos protegidos desse
jornal. E desgraçadamente no nosso paiz ainda ha

152

SESSÃO EM iõ DE SETEMBRO DE 1870

homens públicos que se importam com a protecção
Uo Surncíl do Ommtrcio, porque esta folha tira oito
ou dez mil exemplares para publicar leilões eannuncios de negros fugidos.
Portanto, Sr. presidente, nada mais quero accrescentar; entrego este negocio á consideração do senado; o senado que diga se acaso o Jornal do
Cnmmercio tem o direito de continuar a publicar
extractos por este teor, alterando a substancia dos
debates. Não quero, que "lie publique os meus discursos, que. o que publique a substancia deiles, e
senão publicar assim, entendo que a mesa tem o
direito de' fazer o que fizeram as camaras francezas
probibindo os extracíos dos seus debates; pelo
menos é preciso expellir desta sala os empregados
do Jornaí do Commerci i, porque quando o senado
lhes dá licença para aqui entrar [de-ignando o logar
onde trabiilham os tachygruphos) é para que as
pub icações dos debates se façam nos devidos e
conveuiéntos termos, e desde quê elles entrara neste
recinto estão sujeitos á policia da casa, e V. Ex.
pôde reprimir h so.
Quando chegarmos ao orçamento do ministério
dos negocios da fazenda, mostrarei quaes são as
relações cio governo com o Jornal do Commercii,
os favores e o dinheiro imraenso que sae do thesouro para essa folha.
O Sr. presidente:—Deve reservar isso para essa
cccasião.
O Sr. Silveira da Moita :—Sim, senhor, por ernquauto só estou dizendo o que eu hei de mostrar:
agora vou mandar á mesa a mi dia indicação.
Foi lida a seguinte •
INDICAÇÃO.
«Indico cjue a mesa tome algaraa providencia, que
evite o abuso que está commette: do o Jornal do
O mmemo, de publicar ('.xm dos de debates do senado com alteração ou omis ão de verdade. —S. R.
—Silveira da Moita.»
Sendo apoiada, foi remettidi á mesa.
ORDEM DO DIA.
VENCIMENTOS DE EMPREGADOS.
Entrou em oa discussão, e foi approvada para
ser dirigida á sau. ção imperial, .. proposição da caraura dos Srs. deputados sob.e o aiigmento dos vencimentos do secretario do supremo tribunal de justiça.
PENSÕES.
Seguiu-se a 2' discussão das proposições da mesma
camara com o parecer da mesa n. 319 sobre pensões
concedinas aos vigários eouego Cândido Affonso
Santos Lage e padre Francisco Uuniz de Mello.
Passaram paia a 3a discussão,
,
MATRICULA DK ESTUDANTES.
Entraram successivamente em2a e passaram paraa
3» discussão com os paieceres da comraissão de instrucção publica as seguintes proposições da mesma
camara, concedendo dispensa-para matricula aos
estudantes; Henrique de Almeida Regades Filho,
Caetano Luiz Machado de Magalhães, Constantino
Machado Coelho, Matheus Chaves de Magalhães,
Frederico José Paranhos de Moraes, e João ÇhTysostomo Drumond Francklin.

O Sr. 1° secretario pediu verbalmente dispensa,
do interstício para a dita discussão e assim svenceu.
ORÇAMENTO DA GUERRA,
Continuou a discussão do projecto de lei do orçamento no art. 6'relativo ao ministério da guerra.
Postas a votos foram approvadas as emendas da
camara dos Srs. deputados, e os paragraphos não
emendados.
_ Ficaram prejudicadas as emendas do Sr. Souza
Franco.
Ficou do mesmo modo prejudicada a emenda do
mesmo Sr. ao art. 1".
ORÇAMENTO DA FAZENDA.
Seguiu-se a discussão do art. ~0 do projecto de lei
dõ orçamento
O Si*. S^ouzín S^raneo:—À despeza do
ministério da fazenda é tão import.nte quo a nação
não veria com bons olhos que o votássemos s°em
algum exame. Creio mesmo que o nobre ministro da
fazenda não se da, ia p- r satisfeito com esse. falta de
attenção aos serviços a seu cargo.
ü ísr. presidente acaba de ler a, grande verba que a
repartição da fazenda pede para as despezas .Io exercício de ISll-lg; mas S. Ex não leu o augmenlo
que Ibe fez a camara dos deputados, do sorte que o
podido é elevado, sommn redonda, a 40,000:00d^p00.
Façamos um ligeiro retrospecto sobre as despezas dessa repartição. Ainda em 1848-49. ha apenas
vinte e deus ann ig, a repartição da fazenda despendeu apenas 9,649.000)5!; era menos quo a quarta
parte do que agora se pede, era talvez uma quinta
parte da despeza que durante o exercHo de 1871-72
se ha de reaüsar. Ainda em 1852-53, ha apenas dezesete annos, a despeza'era do 10,356:000$; hoje pedem-se 40,000:000$ e se hão de gastar 45,00 ):000$
pelo menos, como terei a honra de demonst ar.
Quand > uma repartição do Estado eleva suas despezas tão consideravelmente, que quasi esgota metade das rendas public is, dessas rendas que ou. lambem terei occasião, quando so tratar do exame da
receita, de mostrar que excedem ás forças productivas do paiz, que excedera aos lucros líquidos ou
áquella ; artn dos lucros que o possível quo uma população inteira entregue ao Estado para suas despezas: qinudo uma repartição publi a chegi a esse
ponto, é preciso examinar muito cuidadosamente os
motívos de tão exo-siva despeza.
O Sr. ministro da fazenda ó o presidente do conselho, a f izen Ia é a repartição mais importante do
Estado, a S. Ex. está ii.cumbido por lei de coarctar
as despezas publicas, por isso quo ura artigo de lei
do orçamento, não me lembro açora se de 1862, lhe
prohibe satisfazer pedidos, pagar despezas dos outros ministérios que estejam fóra do credito. Ora,
eu perguntaria ainda a S. Ex., se quando u lei lhe
diz despez is que estão fóra do credito, S. Ex. não
compiehende como fóra do credito todas as despezas
illeg.ies, que são contrarias á constituição e ás ieis,
como essa despez: que o ministério da guerra quer
realisar elevando o quadro do exercito a quasi 50 %
mais da força decretada? Taes despezas não podem
estar dentro do credito, estando fóra da lei da fixação de forcas.
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Fiquei admirado da nova theoria do nobre ministro da guerra; referir mo hei a ella ainda na parte
relativa a despeza. Presuadiá-me até hoje que o derreto de quadro do exercito não era senão um dos
decretos, para que a constituição autorisa o puder
executivo, isto é, expedidos para execução.da lei respectiva. Mas S. Ex. diz. que não: não quer comprehender que um decreto de quadro do exercito está
obrigado a acompanhar a respectiva lei annua ; que
poderá haver um decreto de quadro annualmente
se a lei annua que lixa ás forças variar de soite que
não possa servir o quadro de um armo para o seguinte. Pela sua nova theoria entende o nobre ministro que pódo executar uma lei, que o autorisa
para ler em armas 10,030 brasileiros, lendo cm vez
deste numero o de 23,316. Esta theoria é a m is
cereorina quo 6 possivo! imaginar.
Entrando mais do frente no ministério da fazenda,
vâ-se a enorme dilT uenca que esta repartição tem
feito; gaslaua 9,649:000$; pede agora 10,000:000$,
e vae gastar45 pelo monos: pede 2/5 de toda a receita publica, o vae gastar quasi metade desta receita.
Ora, nestas circumstancíàs púde se deixar passar
desapercebida esta parte doorçiment ? Póde-se
deixar de examinar o orçamento da despeza deste
ministério? Creio que ninguém dirá que sim.
Eu disse, que S. Ex. vae g .star 45,000:003$. S. Ex.
deveria ter pedido ainda ur is do q..;; pede; porém
pedindo mais, faria di.sappaiecer e>se saldo de cerca
de Í0,003:000$ figurado pelo nobre ministro, o que
não f,iz\:onta ao governo.
Senhores, .este costumo de apresentar orçamento
em que figurem serapíO saldos, não ósómolesti i
nossa; lembra me ler lido a respeito do ultimo orçamento da Itulia urna especie do m. tejo, em que o
esciiptor se d..va parabéns de ver o seu collega, es
criplor íinauceiro da ftalia, livro de estar lodosos
aimos figurando aquello paiz com orçamento c ..
grandede/ici',. Mas,.accrosccntavaelle, •*é verdade quo
agora o orçamento figura os saldos do oitenta e um
tos milhões de franci s, na receita ordinária, e outros
tantos u . extraordinária. Estão com effoito escr.pt s
estos saldos, mas dosapparecerâo na execução do orça
meu to.» E do f cto assim acontece na Ítala assim
acontece na Fiança o no Brasil.
Eu fico admirado ao vêr os esforços que os financeiros frau ezes fizeram nestes últimos tempos pan
regular melhor sua, imposições, para trazer o orça
incuto a algum equilíbrio; mas quo valem estes esforços, se o liei tem o direito do declarar a guerra?
Ello a declarou, e ois os pobres financeiros que estavam a catar francos, o centiraos, para vôrse equilibravam o orçamento, attonilos cora os gastos em
cada dia ou semana, não de milhões de francos,
mas do centenas de milhões.
0uo vaiem todos os nossos esforços para regulurisar o orçamento, se de um dia para outro diz o
u bre ministro da guerra ; «O nosso futuro está em
risco, precisamos preparar-nos. » E eis que nos
lança no estado de paz armada, preparando-nos
para a gnorra. Ora, a paz armada é qno tem estragado a Europa, consumindo seus capitães, o pondo
um rivalidade as potoncias que afinal lançaram-se
nessa luta de gigantes, da qual não sabemos o que
virá: do certo que grandes calàmiaades.
Que importa, nois, que nos esforcemos para trazer os orçamentos a riivol razoavel. Para sustentar
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esto paiz em algum gráo de prosperidade; para lhe
dar certa importância no mundo político; para fazel-o
respeitado das outras nacoes, o que valera nossos esforços, se de um dia para outro o ministro da
guerra, entendendo que no estado de paz armada o
paiz se acha óastaiiíe forte, quer provar suas forças
na guerra? Lá se vão as despezas por ahi fóra; ríão
ha mais respeito ao orçame ito; não ha mais meio
do coaretar despezas, cujos excessos nos fizeram
cahir no estado em quo estamos, de uma divida d#
600,000:000$, quo então augmentaria, Deus sabe,
até que somma.
Mas eu dizia que o nobre ministro pede menos
para figurar o orçamento com saldo. Vejamos.
Quanto pede o nobre ministro para o serviço
da divida?
Eu
sommei
todas
as verbas, a Ia, 2% 3a, 16a,
3
a
a
a
a
l" , 18 , 21 , 22 e 2o , e o pedido deS. Ex., addicion ndo se-lhe as emendas da camara das deputados, é de 31.654:õl8$000.
O sen ado sabe, sabe o paiz inteiro, que a divida
augmentou-se muito de 1868 para cã; sabe que
maior numero de apólices foram emittidas, que empréstimos foram contrahidos, entre os quaes esses que
M-coniia iuannualmente com os cofresdos orphàos,
dos usentes e dos mais depósitos, e : inda o emprest mo interno de 30,000:033$, capital a encargos
pagaveis em ouro, de Setembro de 1868.
E, pois, os encargos da divida augmenlarcm de
então para cã... Mas eu. que me tinha esquecido
de uma circurastancia, volto a cila; será um parenthi sis.
Eu tinha conparado o anuo íiiianceiro de 1848 a
1849 e de 1852—1853 com este de ISTI—1852, mas
faltou me uma observação. Nesses exer icios inda
se contava como despeza o pagamento d; divida de
ausent»s, da divida de orphàos é m .is depo.-itos, e
incluindo-se estes pagamentos, a despeza total de
éSití—.649 apenas se elevava a 9,640:000$; mas
■ • ag ri incluirmos o pagamento a ausentes, a orphão e a outros depósitos na despez i do anno financeiro do qce tratamos, el:a subira
a mais 4,030:000$
ou 5.000.000$; será,' portão!o, dospeze lotai de
44,0 :0:000$ a 45,000;000$000. Esta e a comparaçã exicta, porque tomamos todos
os dados m cessarios para ella, e assim a despi1/.:: será o quinluplo
do que eia em 1848—1849. Porém contimu mos a
demonstração de que se pede menos, pedindo-se
31,604:000$ para encargos da divida.
Eu disse que a divida tem augmentado de
1868 —1863 para cá; como é, portanto, que, augmentando-se a divida, augraentando-se seus encargos,
que todos os dias crescem, quando não tosse por
outra causa, com a conversão da divida llucluante
em divida fundada, porque a fundada paga muito
maiores juros, quando digo todos os dias os encargos
augraentam, como é que se pede 31,654:000$,
tendo-se despendido no exercício de 1868-1869
verbas
de encargos com a divida publica)
36,681:998$844?
Deduas uma: ou hoje que se tem de gastar mais,
pedindo-se somente 31,654:000$, fica-se muito
aquém das precisões do serviço da divid i, contando se talvez com a autorisnçâô para abrir credito:
ou no exercício de 4868—1869 se deitou o dinheiro
fora o isto durante a administração dos nobres ministros, porque a,despeza de que"trato, é a do 1868
a 1869, o o ministério assumiu o poder no principio
c.slo exercicio. Foi entãe durante sua administração
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que, ou se deitou dinheiro fora, ou então pede-se compral-o muito mais caro, em conseqüência da
agora scienteraente muito menos do que se deve baixa do cambio, e ainda mais caro, porque o ouro
pedir, porque a despeza não pode ser inferior á como mercadoria, não tendo quasi uso dentro do
de 1868 a 1869.
paiz, é raro hoje. üahi esse phenomeno de ver-se
Deste meio indirecto de provar que o pedido é a £ vendida por maior preço do que a cotação que
inferior, e de proposito para figurar orçamento com lhe, corresponde em conseqüência do cambio; se o
saldo, quando tal saldo não existe, nao é possível cambio está a 20, a £ vale 11$999, ou 12$, entrecontar com elle; o que tem-se de concluir? Que já tanto os soberanos estão se vendendo a 12$500,
os arguraeuios indirectos mostram a inexactidâc do 12$600 e 12$700.
Ora, o governo tendo precisão de ouro para fazer
orçamemo e do pedido. Mas não me contentando
com argumentos indirectos, que aliás são da mais o p gamento dos encargos dessa divida, o comprará
a preços elevados, o que augmenta a verba da desevidente foiça, vou aos directos.
O nobre ministro pede para pagamento dos encar- peza. Não acredite ninguém que ella esteja reduzida
gos da divida externa 8,056:010$; pede depois no que diz respeito aos encargos: teda a divida requantia para diff rençado cambio; mascomoa pede? duz-se pela nmortisação no que respeita no seu
Calculando o cambio a 22. Mas se o cambio desceu a qunntum; mas a amorlisacão é decretada de sorte
20, se é inegável que está nesta cotação, porque não que o pagamento do juro da divida total é exigivel
fazer logo o augmento no pedido, segundo o cambio até o ultimo dia, o da oxtineção da mesma divida.
do dia? Dir-se-ha que o cambio de 1871—72 é in- Do forma que embora se possa dizer que dessa divida
certo; mas então nãj se faça o calculo nem a 22 e não se devem mais 300:000$, ou 600:000$ que já
nem a 20, porém ao pir e deixe-se a differença para foram pagos, ou amortisados, ha os juros a pagar
dos 30:000$, por inteiro. Contimia a pagar-se os
ser supjiride por abertura de credito.
Se alguma base pode servir ao calculo, é a do encargos dos 30,000:000$ por inteiro, porque assim
cambio do dia ; se alguma consideração deve influir é preciso, para que a divida se extinga era 33 annos,
nes e calculo, é a da probalilidade da alta ou baixa. sem o que não se extinguiria senão em 100 annos,
E quaes são as probabilidades naactual dade? bãoda se fosse o pagamento dos juros feito somente da
baixa o não da alta; logo o calculo desêra ser feito quantia reduzida pela amortisação.
Ora, para haver a somma precisa para o pagaa 20, porque é o actual, do tempo era que se faz o
mesmo calculo, porque suppõe-se que ello se está mento dos encargos da divida interna cm ouro ,
fazen io a ora, quando se vae votara despeza. Entre o thesouro necessitará de 735:000$ se o cambio
o calculo de 22 pences e do 20 pences por 1$. vae a estiver a 20. Esta divida, entretanto, foi incluída
differença do 13 % : a differença, portanto, a pedir ou vem sempre incluída, na divida em apólices, de
de mais era de 2,809:790$. Ila por c onsequencia esta sorte que faz-se o cálcio como divida pagavel em
quantia a acerescentar ao pedid' do nobie ministro. papel. E', portanto, preciso accrcscentár mais cerca
Mas não é só esta quantia; o empréstimo em de 735:OCO$000.
ouro
Eu sei bem que estou cansando o senado
Ha ainda a acerescentar para 1871 a 1872 uma
{não apoiados); digo isto, attendendo para os rar s somma equivalente, maior ou menor, á da divida
ouvintes que vejo nas cadeiras.... Mas estas ma- fluctuanle, convertida era apólices. O governo é
térias não agradam: estas altas questões do Estado, autorisado para a ir convertendo, e sem duvida os
porque o Esta o púde durar ou dissolver-se em con- diversos ministros a hão de converter, sen interesso
seqüência de suas finanças, não interessam a certos ha de leval-os a amortisar esta divida, que além do
membros do senado. Quo importa a discussão ? O perigo de corridas que traz ao thesouro, tem ainda o
voto está combinado; a disenssão é inútil. Eu, inconveniente, e grave inconveniente, do privar o
porém, que tenho deveres a cumprir, contando com o mercado, de privar as industrias desse capital, que
a bondade de alguns collegas que tomam ao sério o thesouro chama a si, o gasta improduetivamente.
estas altas questões, vou continuando n s minhas Restituido elle ás industúas.restituido ao merendo,
apreciações. (Apoiados.) O paiz ha de fazer justiça vae servir para . ugmenlar a producção, para elevar
áquelles que comprehendem que governar não é di- as rendas publicas, no que também o thesouro inrigir os negocips públicos a capricho, é dirigil-os no teressa. Portanto, o governo ha de fazer esforços
sentido da maior prosperidade do paiz; no sentido para converter em apólices a divida lluctuante q*ue
dos interesses da nação, e os interesses da nação regula por cincoenta e tantos mil contos. Não seiexacestão principalmente hioje na questão financeira.
tamente o algarismo, porque não temos informação
O Sr. Cansansão de Sinimbu':—E muitas outras, de se i quanlum-, e para sabermos em quanto monta
a somma dos bilhetes do thesouro, precisamos
que não se quer resolver.
O Sr. Souza Franco: — Mefiro-me á financeira, aproveitar-nos da informação de algum amigo, emporque delia estou tratando. Conheço que também o piegado da repartição, que nos possa dizer ; e eu
interesse do paiz está em muitas outçis, como diz o não costumo fazer dessas indagações, porque não
meu honrado amigo e collega; mas de que outras quero comprometter ninguém.
trata o ministério? De nenhuma; só trata de susMas ha cincoenta e tantos mil contos cm divida
tentar-se, de durar mais alguns dias ou mezes: de fluctuanle que con vertida em a poiices, os j uros sobem
attendor a tudo quanto tem relação com a sustenta- do termo médio de 5 %. Para 7 0/o, cmittidns as
ção da política actual: o mais nâe merece a menor apólices ao preço que teem de 86 a 88. Ha, pois, a
attenção dos senhores ministros.
differença e de 2 0/0 a pagar e essa differença, toEu dizia que havia 2,809:000$ a acerescentar; e mando um numero redondo, é de 1,000:000$.Tia, por
mais o pagamento dos encargos da divida contra- tanto, ainda esta quantia a acerescentar á que o
hida dentro do paiz em ouro, que soffre augmento thesouro terá de pagar por encargos da divida pu. ou diminuição conforme a alta ou baixa do cambio, blica durante o exercício de 1871—1872, o isto na
porque o governo, tendo de pagar em curo, tem de hypolhese de que circumstancias irapievistas não
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venham augmentar ainda esses encargos, e contando
com os actuaes, com aquelles que provém dos actos
anteriormente praticados.
D'aiu se segue que haverá qerca de 4.500:000j) a
augmeiilar aos ;51,6õ4;518ji;090. Irão, portanto os encargos além de dti.090:000^, o ainda assim inferiores
aos 3(5,081:909$, despendidos no exercício da
1868—1809.
Eu poderia dizer que em logar de augmentados
em 4,500:000$ o serão em 5,500 ou 0,000:000$, para
acompanh avm o precedente do 1808—1869.
Ora, accres.entadas estas somrnas, pouco mais ou
menos porque são cálculos aproximados ao pedido,
tomos em logar do 40,000:000$, a somma de cerca
de 45,000 090$; tomos a despeza elevada de
85,746:262$ que se votou nu camara dos deputados,
•; 90,000:000$ e isto só pelo augmento na repartição
da fazenda, poique contando-so comas maiores despezas da guorra o da marinha, que agora quer também compi ar navios, e comasmaisdespezas votadas
fóra do orçamento, a despeza total ha de ir muito
além, ha de tocar ou exceder a receita, mesmo realisando se as previsões mais favoráveis que se possa
ler a seu respeito.
Como é, pois, que o nobre ministro não deu ao senado explicações exactas dos meios e encargos dos
cofres públicos ? Como é que dormeã borda do abismo? Isto é, podo ser proprio de mão pagador, que,
não tendo com que pagar suus dividas, descansa, e
diz que o credor tem mais a pensar do que eu. .Mas
o devedor que entende dever pagar, o Estado que
necessita zelar o seu credito, os Srs. ministros que
devem ser os primeiros zeladores do credito publico,
não podem ' abandonar estas questões ao acaso, á
sorte, para que as resolva.
As informações, o a discussão são indispensáveis.
Som ellas o senado que figura faz na votação do oi
cumento ? O que dirá o senado no povo contribuinte?
O que diiá qualquer dos honrados senadores aos
seus amigos, aos seus comprovincianos ? A'quelles
que lhes perguntarem «como votaram tantas despezas em orçamento, que quasi não foi discutido ? »
Dirão que à câmara dos deputados mandou ao senado tão tarde que não havendo tempo para o examinar, foram obrigados a deixar passar como veio ?
Que resposta, senhores 1 Eila não escusa da responsabilidade áquelles que consentem neste abandono
dos direitos do senado o do seus deveres sagrados.
Não fallo d'a responsabilidade jurídica ou penal, por
que não a lemos, e a mesma responsabilidade moral
ou política não a exercem as nações que, como nós,
não teem governo representativo.
O Sn. Silveira da Motta:—Apoiado.
O Sn. Souza Franco:—Eu digo todos os dias, senhores, quando ouçu fallar da fé que devemos ter
nas instituições do Daiz: «Não ha qnem tenha
mais fé nas instiluições, do que eu; » mas em que
instituições? Nas do art. 3o da constituição do imporio, Ôoverno monarchico. heredilario, constitucional e representativo. E sinto muita vez que o
« representativo» foi lançado fóra, como uma especie de contrapeso estragado.
O Sn. Silveira da Motta:—Um trambolho
O Sn.pSouzA Franco:—Servir me-hei de uma
comparação vulgar o ordinária: os cosinheiros
deitam fóra ò contrapeso da carne, que os açou-
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gueiros lhes impingem em osso ou carne derrancada,
para ncudir ao peso, mas sem proposilo de uso.
Assim o governo poz logo fóra este contrapeso ao
monarchico, e hereditário que temos, e ao constitucional que está escripto em papel. A panellada ministerial parece não lhes ter sabor com este heterogeneo ingrediente.
E quando r; edito nesta perversão das instituições
que todos os dias se aggrava, leceio muito que so
force a desfalecer de toda essa fé nas instituições,
que em mim ó sentimento de sempre, no qual desejo que me consintam morrer.
Não sj trata agora das instituições, se me dira.
porém sim das finanças do Estado, e ru sou do numero dos que pensam que nem a este respeito estão
perdidas as esperanças. Direi que sim. so continuarem os desmandos políticos e linanceires; direi que
não, se, por milagre, viesse a ter o Império administração publica dotada de tino, e do mais ncrisolario zelo.
,
,
Resulta do que disse, comparando a receita que
ameaça deçrescer, com a despeza, que corre, que vrta
para o seu zenitb, que o saldo lia de não se verificar na execução da lei; e que, pcis « divida, não
terá reducção, e nem retirada a parte do papel moeda,
da qual se tira, ou se diz haver o proposito de alliviar os mercados. E o allivio aos ci atribuintes, que
Deus mantenha no proposito.de continuar no pagamento dos pes .dos impostos, como saciificio ás necessidades do Estado? Tudo parece ter do ficar em
promessas do governo.
A nossa situação é, portanto, desfavorável; entretanto nesta situação ainda se augmentam despezas;
aind.i o nobre ministro pede, para obras publicas,
só do ministério da fazenda, 600:000$. Perguntarei ao
nobre ministro;em que tem de gastiresses 690:000$
que pede? Até agora a fazenda tinha as obras d alfândega da Curte, que'passaram para a companhia
dasdocas... Estou com vontade de dizer algumas
palavra, sobre a companhia das docas...
Fui daquelles que applandi a idéa do Gr. ministro;
fui daquelles que, seguindo muito attento o« actos
de S. Ex., apreciei o tino de que deu provas, decretando que o juro do 12 "/o seria das quantias entradas. A maioria de população encarou es.ta
questão como uma grandiosa especulação. A especulação estava aqui: pago o juro, não"das quantias
entradas, mas na razão do capital inteiro, as ncçõos,
tinirão, não 12 %, mas 48, no primeiro divide°ndo,
trinta e tantos no segundo; era especulação magnifica
a venda das acções á aquelles que não" coraprchendessem que, á proporção que o capital h.sfG entrando, e despendendo-se o0 dividendo, havia de ir
baixando, até chegar a 12 /0, ou talvez a menos.
Porém esse tino ezelo desappaiecerara completamente. quando se entrou na exccucão. E' uma infelicidade nossa que leis o decretos, ás vezes bem combinados, próprios para produzirem bons elTeitos,
quando chegam á execução produzem máos resultados, como esses do Sr. ministro da gueira: a lei
disse 16,000 praças, e elle marcou 23 346. E' a
maldita execução que destróe todos os effeilos das
melhores concepções !
Chogou-se á execução dos decretos da companhia
da coca, c clamou-se, com razão, contra o augmento
das taxas no serviço interior da alfandega, c
então houve quem dissesse : « A companhia ganha
milhares e milhares de contos. » Não era exacto,
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estava fixado que toda a renda que excedesse de 12 %
entrava para a ainortisaçào do capital, e que, amortisado o capital, o Estado teria grande parte nesses
lucros; e a companhia, em logar de 12 % só passava
a ter 14 %.
A hypothese era esta: feito o ser-viço regularmente, o capital estaria amortisado dentro de 18 p 24
mezes, porque as taxas eram elevcdissitpas; e depois
dos 24 mezes, a companhia ficava com 14 %, que
não é lá um dividendo de espantar; os commercimtes não se contentara com menores lucros dos
seus capitães, porque contam
que seu dinheiro no
commercio lhes dará 12 0/o, o quasi sempre rnais.
O que se fez na execução? Dominou o patronato,
o que é regra nos negoexos em que o governo entra.
As taxas que accrescidas não eram senão uma especie deaugmento da imposição sobre aquelle serviço,
para empregar-se uma parte na conclusão da doca
da alfandega e outra parte recolher-se ao thesouro
que g.mhava, que tinha todo o excesso,de 14 % em
nma renda que pr mettia dar 20 ou 30, e quem sabe
quanto, bem dirrg da... Digo, que dominou o patronato, dividindo se desde log a renda . om os amigos,
efazondo-sc para isso uma repartição á grande, uma
voiTladeira secretaria de Estado em que se admittiu
quantos parentes, quantos amigos ainda havia des
empregados. E aind; sem se conhecer suas habilitações, deu-se lhes logo ordenados exagerados,
«• nem ao menos esperou se que mostrassem capacidade especial, habilitações próprias, para então so
lhes dar maior vencimento, porque um serviço melhor feito ueve ser melhor pago.
Esto augmenio de vencimentos o duplicata de empregados que entraram de novo, e outros quo ficaram na alfindegu, como vigias, vigias dq vigias,
esgotara quasi a rtnda fi n lo o -o mordo onerado
<le mais, sem que o l ieso iro aufira os lucres com
que contava. £'assim que a política conservadora
mantém semprea sua tal ou qu 1 .opularidade entre
os amigos: reparte á grande, com largueza, os dinheitos publicose os que te m alguma relação com
o Estado. Dahi a nbundancia oe amigos, porque em
tempo de figos ha amidos.
A obra d is docas está entregue a-uma companhia,
esta companhia não rcalisa nenhuma das esperanças
de seus participantes, as acções que se venderam a
30%. ao formar a companhia, baixar m a 8, baixaram a nada, mas a obra; faz-se, o^governo não tem
que agastar dinheiro alli; a companhia é que ha de
pag -u, e ouço uizer que já se pensa em novas entradas, em augmento d-capital de 2,000:000j;0o0.
Km que p.etende, pois. gastar o nobre ministro
da 1'azedda os 600:000$ que são principalmente
para despezas com as obns publicas? A conslrurçào
da doca do S. nlos está concedida a particulares,
que a farão; a da Bahia pedido, a do Maranhão
dada, o a do Pará já á foi envi ido um ftdiz protegido
que, naturalmente qnando vier cdtn a pl nta e os
cálculos, será o escolhido para a construir. A fa
zenda não tendo senão muito poucas obras a fazer,
para que 600:000$000?
Sem duvida cão é p.ua fazer a ponte da alfandega
do Pará, que ha bem lõ ou 16 annos não a tem, e
pede um. ponte de descarga. Apparecen no ministério um Souza Franco, em 1857 e tóõ8, e mandou
construir a ponte; mas como, em regra, os empiegados de cortas repartições, obedecem mais ás ordens
occuitas daquelles que são sempre seus directores,

daquelles que os patrocinam, do que ás ordens dos
ministros liberaes, a ponte não se contratou ; levantaram-se duvidas durante o meu tempo, e retirado o
ministério de 4 de Maio continuou sem ponte de
descarga a alfandega do Pará. que está rendendo
perto de 6,000:000$ para as rendas geraes.Ella a pedia qnandoasua alfandega rendia apenas 600:000$ :
sua renda decuplou, o nem por isso se lhe deu ainda
uma ponie !
Mas, para que lembrar esses serviços e fallar perante o ministério que não me ouve? E qce se me
ouvisse diria; « Nada disso mo interessa.» Não sei
se faço injustiça; como não vejo ae longe, não sei
se há na casa algum ministro.
O Sr. Cvnsansão de Simmbu'; — Estão na casa
tres ministros.
OSr.Souz v Franco Que se importa o ministério com estas cousas? O ministério fio que cuida é
das questões políticas municipaes, parorhiaes. Ainda
ante-hontem publicou-se uma resolução de consulta. pera decidir que ura cidadão morador na cidade do Par i não é domiciliario da fregaezia da Sé,
mas na freguezia de Naznreth. Um decreto do resolução de consulta, veio decidir uma questão que é
da competfiicia das autoridade locaes e que em
questões politices é das juntas que regulam a qualificação para votar e ser votado. Essas questões
teem só recurso para os conselhos municipaes, e
para a relação eo districto; .o governo nada tem
cora oIIjs. São sei que figura farão governo, quando,
tendo declarado que o I)r. José da Gama Malcher,
não mora na fieguezia da Sé do Pará, mas em outra,
vier do; ois uma lista do qualificação em que seja
qualificado n i freguezia era que o govefno, por um
decreto, decidiu que não morava.
A qualificação só tem recurso para o conselho
municipal e reiação do districto Se a relação approvar a d visão, ficará a do governo sem valor nenhum. Se esse cidadão tiver uma questão jndi daria
em que vi nha ao caso decidir ojuiz que o seu domicilio não é o que El Supremo GMerno decidiu, e
a sentença passar em julgado, o que fará o governo
para sustentar sua decisão caprichosa?E então, com esta parcialidade, senhores: a questão é, se o cidadão que tem casa de moradia dentro
da cidade, que occupa ha mais de 25 annos um prédio inteiro, de que paga aluguel vultado e habita
com a família parte do tempo na sua chacara, tem
na casa ou não seu domicilio. A representação foi de
um deput do que. como vice-presidente dá província, havia decidido a questão contra oDr Malcher, o,
porque é deputado e tinhta um voto á dispos-ção do
governo, expediu este um decieto para fazer-lhe a
vontade ! uemais esta questão, que é decidida assim
no t ará, o tem sido em contrario no Rio de Janeiro
onde não ha um negociante da freguezia da Cande'aria que more dentro delia; entretanto dão abi seu
domicilio, votam e são votados. Para o Pará o governo
decide 9 contrario por ura decreto que desqualifica
o Dr José da Gama Malcher, influencia legitima da
freguezia da Sé, só cera o nífastar das eleições em
que esto benemento brasileiro se alfasta sempre dos
presidentes violentos, ou conuptoros, que o governo
central envia para desorganisar, para retardar os
progressos da proviunia.
Eu chamarei o Sr. ministro para suas questões;
diga-nos exactamento quanto precisa para despezas,
afim de se votar sóraento o necessário. Não se pre-
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paie para abrir eruditos, porque a abertura de créditos
é somente tolerável quando se procuroulodos os meios
de haver uma fixação da dospeza regular, e ella
falhou. Mas, fixar °as despezas irregularmente já
fiado em que pode abrir créditos, não é permittido.
E, se S. Ex. entende quo os 3l,C34;OOOg lhe bastam,
então cxpliquo-nos cora:- gastou 3fi,681;000S no
anuo financeiro de 1868 a 1869 em que a despezas
eram inferiores, e se teem auginentado nesta verba
encargos da divida publica.
Eu poderia ainda, lançando os olhos sobre as diversas verbas do orçamento do Sr. ministro da fazenda, mostrar aígumas reducções que ellas podem
soffrer; mas não o faço por duas razões. A primeira
é porque não desejo tomar tempo á casa; apezar de
incommodado eu poderia fallar ainda por mais ma
hora, ou por mais duas horas ; o o não faço para
poupar tempo.
A segunda razão ó porque ouço dizer que o nobre
ministro da fazenda ó muito fiscalisador, que procura reduzir as despezas: S. Ex. dirá quaes as verbas cm que podo reduzir as dospezas, e se o nobre
ministro ostá persuadido que as pôde reduzir, não
as conservo excessivamente votadas para a transferencia de sobras. E'saindo quo tudo quantoóvotado
de mais em uma verba, o ministro pode, como sobra,
gastar nas outras; eu não admitlo este manejo.
' O transporto de sobras de umas verbas ; ara outras
tem provado mal: empregue-no outros ministros,
mrs o ministro fiscal dos din .otrus públicos, o Sr.
actual presidente do conselho, homem de tanto conceito, não ádrnitto quo tal idéa lhe occrra; e que
como outros peça mais do preciso em umas verbas
para ter sobras para outras.
O nobre ministro foz roducçóes, ,.lguns outrotambém; não prconcheuulguns logaresquo vão vagando; algumas dasreparliçõos estão por ahi mal servi'as;
ha repartições o;ide não'se faz oser içobem e em tempo. A secretaria do Império tem alguns moços muito
hábeis, muito trabalhadores; mas são poucos, são,
por exemplo, tios ou quatro: o actual director geral e algmi- outros. Dos habilitados um estí secretario do governo, oulro está na camara dos deputados, etc., privado o serviço do sua co iper,.cão. Esta
especío do economia é muito prejudicial o serviço.
O nobre ministro ria fazenda tome cobro nestes
abusos: compenetre se dc que S. Ex. é o responsável | or todos os vicios da administração publica, e
do grande augmenlo das dospezas, supertor-s as
fo.cas do paiz, do que lhe ha de tomar severas contas a postei idade. A historia, Sr. m nistro, ha de
nosjulgar a todos. Aquelles que entyr.dem^quc vivemos só para hoje, para os eb gios de emigos inloressoiros, estão engíinfidos; o luturojoscondeninara
e o que eu pedirei é que se lembrem em qua do e
temuiTc governem o paiz do modo que e.le precisa
eó da obrigação dos Srs. ministros, porque dles sao
nomaados para dirigirem bem o paiz.(.)/«.ifo bem.[
ílt Si*, viscoaíd© <1© Itaborahy
(presidenlf do oonsel o): —Vou, Sr. presidente, fazer
algumas observações em resposta ao nobre senador
pelo Pará.
Disse S. Ex. que a verba dc despeza com ditTerenças do câmbios ira de sor insufficienle, porque os
cálculos foram feitos ao cambio ie 22, entretanto
quo o camibo ostá a 20, e que só esta baixa imporia
uma diflerenoa ..o 13%.
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Devo a este respeito not r que quando apresentei
o orçamento achava-se o cambio entre 22 e 'Sá, com
tendenciar para subir; eu não podia, porlanto, fazer
o orçamento a menos de 22. Por circurnstancias
quedepoisoccorreram.e que seguramente não hão de
durar até o exercicio de 1871 a 1872, baixou o cambio a 20. Mas em que pode o nobre senador basearse para assegurar que no exercicio de 1871 a 1872
este será ainda o cambio, e pretender que a verba
da respectiva despeza deve ser augmenlada na razao
da difierença ? Não sei; o não me animo a propor o
augmento dessa verba, desde que não posso provar
a necessidade de semelhante alteração.
Mas ainda que assim fosso, Sr. "presidente, ainda
que os cálculos devessem tomar por base o cambio
de 20, a diíTere.xa nunca'chegaria ao que o nobre
sen.dor figurou; não seria, mesmo nesse caso, de
13 %. Entre o cambio de 22 o o de 20 a diíTeiença
é de dous pence por mil róis; a difierença do cada
penny imporia era 3,7 %; logo a baix°a dc dous
pence importa em 7,4 %, e não em 13 % como se
figurou ao nobre senador.
Sustentou tamcem o nobre senador que se devia
augmentar com 750;000jJ a verba de difierença de
câmbios, para acudir á difierença entre o serviço do
empréstimo dc,1868, que deve ser pago era ouro, e
a moeda-papel em que foi pedida quantia para essa
despeza. Ainda aqui o nobre senador enganou se;
essa dificr- nça ds cambio, calculada a 22, é verdade,
e r.ào a 20, já foi incluida na verba respectiva, que
é o § 16; portanto não ha necessidade do accrescimo lembiado por S. Ex.
Disse também o nobre senador que e de mister
augmenl r 1,000:0008 na verba destinada ao pagamento dos juros a divida interna fundada, prevendo se que esta lia do angmenlar muito com a conversa da dividi íluctuantè, isto é, dos bilhetes do
thesouro, em apólices.
Sr. --residente, eu não acredito qie no exercicio
d- 1871 a 1872 tenhamos já convertido em divid fundada todos os bilhetes do thesouio ora
emittiuos; mas, arnda quo assim acontecesse, não
hevia necessidade do augmento de verba indicado
pelo nobre senador, porquanto, contando-se com a
eventualidade dessa conversão, j/i os juros dos bilhetes Io thesouro foram calculados a 7 %, e não a 6 %,
como S. Ex suppoz.
Do mesmo modo não tem o nobre senador razão
para susten'af quo no orçamento não estão contempla ios os juros de toda a divida fundada interna que
existe. A proposta que apresentei em Meio contou
co todas as apólices emlltidas até Abril; mas posteriormente foram feitas as seguintes emissões :
Apólices negociadas cora o lianco
Rural e Hypothecario
. . 14,285.6008000
Permutadas por accões da estrada
de feiro de D. Pedro II. . .
400:000^000
Dadas em pagamento da ilha das
Enxadas
1,705:8008000
Vendidas nas províncias . . .
1,680:4008000
De 5 % dadas em pagamento por
divida anterior a 1827. . .
19:8008000
Ds juros destas apólices importara em 1,061:5388>
deduzidos 545:6788, pedidos no orçamento para os
juros de operações de credito que ainda se tinham
de fazer, vinham a faltar 515:8608 que foram augmonta los pela camara dos Srs. deputados. Assim,
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ia parte, {até o meio-dia.)—3a discussão das pro
Sr. presidente, esta verba do orçamento, como veio
emendada da outra camara, contém exactamente os posições da camaia dos deputados mencionadas no
fundos precisos para o pagamento dos juros de todas parecer da mesa n. 319 sobre pensões.
as apólices até o presente emittidas.
I
O orçamento contempla também os juros de 7 "/o
Dita das proposições da mesma camara sobre dispara os" bilhetes do thescuro que estão na circulação. pensas a diversos estudantes, que foram approvadas
Não vejo, portanto, necessidade de augraentar-se em 2a discussão, dispensado o interstício.
a despeza do orçamento para estes ramos do serviço
publico Empenharei todos os esforços para que no
2a discussão da proposição da mesma camara sobre
ministério a meu cargo não seja preciso a abertura uma pensão, mencionada no parecer da mesa n.320.
de créditos supplementares; se novas occurrencias
Dita, mandando passar carta de naturalisação a
não tiverem logar, se as rendas publicas não diminuirera, se o cambio não baixar, estou persuadido diversos estrangeiros, com o parecer da coramissão
de constituição.
de que não terei de soccorrer-me a este meio.
Desejou o nobre senador saber qual é a somma
Dita, com os pareceres da commissão de instrucdos bilhetes do thesouro que existem na circulação.
publica, das proposições sobre dispensas aos esQuando tive a honra de apresentar á assembléa ção
tudantes, Antonio Joaquim Borges de Barros e Cargeral o relatório deste anno, existiam na circulação los
Pereira Regocincoenta o oito mil e tantos contos de réis; depois
houve nessa quantia diminuição que os reduziu a
Dita, cora os respectivos pareceres, das proposipouco mais do 53,000:000$; mas ultimamente, ape- ções seguintes:
,
zar de ter baixado o juro dos bilhetes do thesuro
e de se terem empregado meios indirectos para se
Concedendo vinte loterias para as obras do hospínãorecerer dinheiro a juros, todavia ftouve um pe- cio de Pedro 11.
queno augmento; deserte que ao presente devem
Concedendo privilegio ao engenheiro Paulo José
existir na circulação perto de 55,000;000$ desses bide Oliveiia e outro, para inlroducçào de machinas e
lhetes.
Tendo sido estes os pontos de que tratou o nobre vehiculos a R. W. Tomson.
senador p. Io Pará, com relação ao orçamento da faIdera. a Antonio Ferreira Ramos e outro, afim de
zenda propri iraente, limito-me ás explicações que construírem diques lluctuantes e planos inclinados
ficam dadas, declarando a S. Ex. que de muito boa na província de 8. Pedro do Rio-Grande do Sul.
vontade prestarei quaesquer outras que deseje.
Revogando o art. '0° do decreto n. 1391 de 30 de
O Sr. Zacarias pronunciou um discurso Junho de 1869, com o parecer da commissão de maque publicaremos no Appendice».
rinha e guerra.
Depois de orar o Sr- Zacarias, o Sr. presidente
Approvando a aposentadoria do secretario do reladisse que se achava sebre a mesa o parecer da com- ção de Pernambuco, com o parecer da mesa n. 315.
missã:; de orçamento sobre a proposta do poder
executivo convertida em projecto de lei, autori
Autorisando o governo para conceder a compasando o governo a despender a quantia do 450:0001 nhia Ituaua os favores concedidos a companhia inpara fazer cunhar moedas de nickel, e que ia a im- gleza da estrada de ferro de S. Paulo, com o pareprimir.
cer da commissão de fazenda.
Em seguida foi lido o officio de hoje do miSobre licença ao inspector da alfandega da Bahia
nistério do Império, remettendo o seguinte;
Bernardino José Borges.
DECRETO N. 4596 DE 13 DE SETEMBRO DE 1870.
Idem, ao vigário Luiz Gonçalves de Aragão.
Idem, ao escriptuiario da alfandega do Maranhão
Proroga novamente a presente sessão da assembléa
João Raymundo de Souza.
geral legislativa :
«Hei por bem prorogar novamente a presente sessão da assembléa geral legislativa até o dia 22 do
corrente mez.
Paulino José Soares de Souza, do meu conselho,
ministro e secretario de Estado dos negocios do Império,,assim o tenha entendido e Lça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 13 cfó Setembro de
1870, 49° da independência e do Império. Com a
rubrica de Sua Magestade o Imperador. — Paulino
José Soares de Souza. — Conforme, José Bonifácio
Nascentes de Ãzambuja, directsr geral interino. »
O Sr. presidente disse que o decreto da prorogação era recebido com muito especial agrado.
O mesmo Sr. presidente deu para ordem do
dia 14;

Idem, ao lente da faculdade de direito José Antonio de Figueiredo.
Concedendo isenção de direitos a favor da empreza
de trilhos urbanos na cidade do Recife.
Idem, para os trilhos urbanos do Recife para
Olinda.
Idem, para a exeavação da barrado rio S. Gonçalo,
no Rio Grande do Sul*
2.' parte.—Ao meio dia. Continuação da discussão
da lei do orçamento na parte da despeza e receita.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos da
tarde.

SESSÍO EM 14 DE SETEMBRO DE 1870
/ a

<>. 5 sessão
EM 14 DE SETEMBRO DE 1870
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE*
As 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acharam se presentes 31 r-rs. senadores, a saber : vis on
de Abaelc, Almeida o Albuquerque, . ohira, barão de
Man anguape, Dias de Carvalho, Chichorro, Teixeira
de Souza, visconde do Sapucahy, Carneiro de Campos. Anlão, visconde de Camaragibe, Cunha Figueiredo, Jaguanbe, Ribeiro da Luz, barão de Cotegipe,
Paranhos, Leilão da Cunha, barà > do Ilio-Gran le,
Sayão Lobato, visconde de Itaborahy, burao de
S. Lourenço. Fernandes Draga, b .rào das Tres Barras, barão de Muritiba, Torres Homem, Figueira de
M 11o, ba ao do Dom Retiro, duque de Caxias, visconde de S. Vicente, F. Octaviano e Souza Francc.
Compareceram depois da ch mada os Sr-c Sinimbú, Paranaguá, barão do Piiapama, Silveira
da Moita o Zacu-iis.
Deixaram'do cora arecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão do Antouiria, barão de Itaúna,
Paula Pessoa, barão do Maroim, Firmino Silveira
L' bo, Mendes dos Santos, Dias Vieira, Fonseca
e Mafra.
Deixaram do coraparecar sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Souza
Queiroz, Pompeu, bãraiva, Nabuco e visconde de
Suassuna.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a aet i da sessão antecedente, e, não havendo quem sobro cila fizosso observações, f i approvada. o
O Sr. I secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE
Dez ofQcios, sondo troz do 12 e sete do 13 do corrente rnoz ao 1° secretario da « mura dos Srs. deputados, remettendo as seguintes proposições:
« A assemblèa geral icsolvo:
Art. I.0 E' o governo autorisado para mand.ir
que sejam válidos na faculdade do medicina da
Côrto os exames preparatórios leitos na escola central pelo aluinno Polydor > Olavo do S íhiago,
Art. 2.° Revogam se as disposições em contrario.
Paço da camaru dos deputados, em 12 do Setembro do 1870.— Conde de Haepcndy, piesidente.—
ioaqiiítn Pires Machado PoTlvll1° secretario.
José Maria da Silva Paranhos Júnior, 2° secretario.
A assemblèa geral resolve:
Art. I.0 E' o governo autorisado para mandar
considerar validos, desde já, para a matricula na
escola central da Côrto, os exames de pieparatorios
feitos na faculdade do direito de S. Paulo pelos
estudantes Francisco Luiz Osorio o Arthur Augusto
Maciel,
Art. 2.° Revogara-se as disposições era contrario.
Paco da camara dos deputados, em 12 de Setembro de 1870.—Conde de Baependy,o presidente.—
Joaquim Pires Machado Portdla, I secretario.—
Jose Maria da Silva Paranhos Júnior, 2" secretario.
A assemblèa geral resolvo:
Art. I.0 E' o governo
autorisado para mandar
desde já matricular no Io anno medico da faculdade
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do Rio de Janeiro e alumnoLuiz Pereira dos Santos,
o qual não poderá ser admittido a exame das matérias do anno lectivo sem mostrar se primeiro habilitado no exame de algebra e gei metria.
Paço da camara dos deputados, em 12 de Setembro de 1870.—Condr de Baependy,o presidente.—Joaquim Pires Machado Porlella I secretario.—Jose
Maria da Silva Paranhos Júnior, 2o secretario.
A rssembléa geral resolve:
Art. I.0 E' o governo autorisado para mandar desde
já n atncular no Io anno medico da faculdade da
Cô le o alumho José t-eirauo .Moreira da Silva, o
qual não poderá ser admittido a exame do coros
leciivo sem mestrar-se habilitado no preparatório
de historia.
Art. 2 0 Revogam sc as disposições em contrarioP ico da camara dos deputados,' em 13 de Setembro dc L-i70 -Conde de Baep ndy,
presidente.—Jonr
quim Pires Macha lo PorUUa, Io secretario.—Jose
JJuria da Silvo Paranhos Júnior,2' secretario.
A assemblèa geral resolve:
Art. 1.° E' o governo autorisado para mandar admitiu a exame do i° anno do curso medico, de que
é ouvint •, o estudando do mesmo anuo de pharmacia Pediü d" Azevedo e Souza Netlo, depois de aprovado em latim, imúo preparatório que lhe falta
e de pagas is taxas legaes.
Art. 2.° Rovogam-se as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados' era 13 de Setembro de 1870.—Conde de flarpeníb/,
presidente.—Jouquim l ires Machado P rlel a, Io secretario,—
Josi;
Maria da Silva Paranhos Júnior, 2o secretario.
A assemblèa geral resolve;
Art. I.0 E' o governo autorisado para mandar
desde já matricular no primeiro anno» medico da
Côrte o alumno Martinh - Alvares da Silva, não
podendo o mesmo sei admittido a exame das matérias do anno lectivo sem mostrar-se habilitado no
ex.irao de geographiã.
Art. 2." Revogam se as disposições om contraiio.
Paço da camara dos deputados, em 13 de Setembro de 1870. — Conde de Baependy, presidente.
—
Joaquim Pires Machado Porlella. — Io secretario.
o
— José Maria da S Iva Paranhos Junwr, 2 secretario.
A assemblèa geral resolve:
Art. 1.0E' o governo autorisado para mandardesdo
já matricular no l" atino medico da Côite o alumno
pharmaceutico José Alves Machado Júnior, o qual
não poderá ser admittido a exame das matérias do
anno lectivo sem mostrar-se habilitado no exame de
historia e geographia.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da camara dos depuladosj em 13 de Setembro de 1870.—Conde de Baependy, presidente.—Jooquim Pires Machado Porlella, 1° secretario. — Jose
Maria da Silva Paranhos Júnior, 2° secretario.
A assemblèa geral resolve :
Art. I.0 E' o governo auterisado para mandarque
o alumno do 1° anno medico da faculdade da Côrte
Avelino Pereira de Freitas seja dispensado de fazer
exame de physica e de chimica, em que já foi approvado, como alumno de pharmacia na mesma faculdade.
40
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Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço,ia ca mira dos deputados, em 13 do Setembro
de 1870. -Conde de Baependy,vvesiáen\.e.—íoaquim
Pires Machado Portella, Io secietário.—dosé Maria
da Silva Paranhos ívnior, 2° secretario.
A assembléa geral resolve :
Art. I.0 E' o governo oautorisado para mandar
desde já matricular no I anno da faculdade do
Recife o alumno Henr'que de Miranda, o qual não
poderá ser adraittido a exame das matérias do anno
lectivo sem mostrar-se primeiro habilitado em historia e rhetorica.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em 13 de Setembro de 1870.— Conde de Baependy,0 presidente. —
ioaq lim Pires M"chado Pnrlella, 1 secretario.—
José Maria da Silva Paranhos Júnior, 2 o secietario.
A assembléa gera! resolve :
Art. 1.' E' o governo autorisado para mandar
admittir á matricula na academia de bellas artes o
ouvinte Sebastião Mendes de Souza, depois de pagas
as taxas legaes.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da camar-i dos deputados, em 13 de Setembro de 1870.—Conde de B iependy, presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella, Io secretario.
—José Maria da Silva Paranhos Júnior. 2o secretario. »
A' Ci.mmíssão de instrucção publica.
O Sr. 2o secretario leu o parecer da mesa n. 321
de 14 de Setembro de 1870, rexp.mdo matéria de
uma proposiç o da camara d s Srs. deputados, approvaudo a pensão de 42$ mensaes,
concedida repartida mente a sete irmãs do 2o tenente da armada
Jnli') Olympio felles de Menezes, D. Clrnstina Júlio
de Menezes e outros; concluindo:
1.° Que a proposição da camara dos Srs. deputados deve entrar em discussão e ser approvada.
2." Que o parecer da mesa seja impresso e distribui lo na forma do estylo.
Ficou sobre a mesa para entrar em discussão com
a proposição a que se refere.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entraram successi/am ntc em 3a discussão e fo
rain approva as para serem dirigidas á sancção ira
perialas oroposiçõcs da camara dos Srs. deputados;
Duas concedendo pensões ao conego Can üdo Affooso dos Santos Lage e padre Francisco Muniz de
Mello, e seis sobre
dispensas a diversos estudantes.
Seguiu-se era 2a discussão com o parecer da mesa
n. 320, passou para a S" a proposicap da mesma camara concedendo pensão a D. fsabel Herculano
Ferreira Gomes.
NATÜRALISAÇÃO.
a
Entrou em 2 discussão, com o parecer da com
missão de constituição e passou paia a 3a a propo
sição da mesma camara, concedendo carta de naturalisação aos subditos estrangeiros JacinthoTheodoro Pessoa e outros.

O Sr. 1° secretario requereu verbalmente dispensa
do interstício para a dita discussão, e assim se venceu.
MATRICULA DE ESTUDANTES.
Seguiram-se em 2a discussão e passaram para a
3a. com os parece es da commissào de instrucção
publica as proposições da mesma camara, sobre dispensa aos estudantes Antonio Joaquim Borges de
Barros e Carlos Pereira Begq.
O mesmo Sr. secretario pediu verbalmente dispensa do interstício para a dila discussão, e assim se
venceu.
LOTERIAS.
a
Entrou em 2 discussão e passou para a 3a com o
parecer da commissào de fazenda a proposição da
mesma camara, concedendo vinte loterias para as
ooiiis do hospício do Pedro II.
O Sr. 1° secretario requereu ainda dispensa do
interslicio fara a dita discussão, e assim se venceu.
PRIVILEGIO.
Segiu-se a 2a discussão da proposição da mesma
cama a com o parecer da commissào de em uezas
privilegiadas concedendo privilegio ao engenheiro
Paulo José de Oliveira para introducçào de machinas
e vehiculos em diversas províncias.
O Sr. 47í»ii»*aii8i»o tle Sliiimbú :
—Sr. oiesidente, trata-se de approvar um pr.vilegio '
concedido pelo governo a alguns cidadãos a provincia de Pernambuco para importarem vehiculos de
certa inve ição,dfira de facilitarem o-i transport s era
algumas provi.icias do Império. O exame desta matéria pe tence á comm ssào de em prezas privilegiadas: eu faço parte desta commi são, e não tendo
assignado este parecer,é par dar a lazâo desta falta
de ; ssign itura que pedi a palavia.
Não ussignei, Sr. presidente, c parecer, por
que , arece me que ha nesta matéria lim piincipio
que convém elucidar. Segundo a constituição do Império, não se podem conceder privilégios senão
qu mdo desta concessão pode resultar beneficio ao
publico e não somente por interesse dos indivíduos
que os solicitam. Eu desejara que algum dos membros
d i casa me dissesse onde es.á o p incipio de utilidade publica na con essào desta rivilegio.
Tiata-sede importar vehiculos de uma nova invenção, que se diz tenderem a facilitar os transportes; m..s, Sr. presidente, além de que não ha neste
caso invento nenhum i articular, cuja propriedade
possa ser garantida visto que o invent é de paiz
estrangeiro, accrosce que a.is proprietários no Brasil
seria raós conveniente que aque les que se achassam
convencidos das vantagens desses vehiculos os mandassem comprar directamento para seu uso nos
mercados onde são produzidos, ou podessera compral-os no paiz mediante o preço que fosse regulado
pela livre concunencia.
Com a concessão deste privilegio o que vae acontecer? Vae acontecer que, por exemplo, naqnelles
lugares, cuja zona está traçada no decreto, qualquer
in üviduo que se queira aproveitar desses novos carros, não o poderá fazer senão por intervenção dos
p ivilegiados, isto e pagando mais caro do que se a
todos fosse livre essa importação. Vê,pois,V. Ex. que
esses indivíduos seriara obrigados a pagar comrais-
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são aos privilegiados, que neste caso deveriam ser
considerados como simples corretores do inventor.
Alei de 18 do Agosto do ISSO.que regula a matéria
dos privilégios, só foz extensivo o principio de privilegio aos invent tos. A estes, Sr. presidente, é
claro que se deve garantir, porque uma invenção é
propriedade daquidle que descobre ; mas quanto á
importação de processos descobertos em outros
paizes, a lei o que ordena ó que se estipule uma
gratificação pecuniária.
Concebe-se com eíleito que ao indivíduo que
ijueira mandar busci r um produeto de invento estrangeiro para ãpplical-p ao Brasil, seja concedidi
uma gratificação, poi ser aquelle que se arrisca a
demonstrar as vantagens do invento, mas que se
lhe 'oncoda privilegio exclusivo para importação
desse produeto, não destinado ao seu proprio uso,
mas para vendel-o a outros,creio que não 6 àdmittido
pela nossa legislação.
Quàes são os sacrifícios, senhores, que teem do
fazer os privilegiados com a importação desses
objectos? Não sómente elles toem o privilegio,senão
também um favor que não é da m a nenhum outro
particular, porque pelo decreto se concede isenção
dos direitos do importação sobre todo o material
necessário ao uso dessi-s vehi ulos, e isso da maneira a mais vaga e indefinida.
Vê, pois, V. Ex. que elles ficam em condições só
de vantagens para si, sem nenhuma vantagem p. ra
o publico,
Supponhatnos que assim como se q ler estabelecer
privilegio para o systoma de carro® Tomson se quizesse privilegio para um >vstema de'eslrada de ferro,
por exemplo, o systema Eel , que começa a ser applica o cm nosso paiz, certame ite a previncia do
Rio de Janeiro estaria hoj- privada do grande beneficio que se lhe está ff zendo çorn a construcçào da
estrada d;' Cantagallo,quec rtimenle não podia sem
custo muito mais oavultado transpor a serra, senão
fosso adopinndo-s esse systema.
O Sn. Souza Franco : —O conselho de Esiado
consn tou contra esse privilegio.
O Sn. CansvnsJo nEStNiMB'-':—-Aproveito o aparte
do me i nobre amigo: como membro do conselho de
Esta Io, por onde > orrem estes negocies, acaba ellc
.de dizer que o conselho de Est-do consultou centra
este privilegio.
O Sr. Sonzi Franco: — Relativamente ao systema Fell; esto, não.
() Su Cansan âo de Sinimbu':— Ainda assim
'V. Ex. vê que tonho razão nas observações que faço
ao senado; se o systema Fell tivesse sido privilêgiaoo para alguém, digo ou que não se faria uma
obra de tanto alcance, como a que se está fazendo
na previncia do líio de Jane ro, que assim ficaria
privada dos grandes benefícios, que deve cora razão
csper.r dess.i utilissima.empreza, ou então para
obtel-a seria necessário empregar o duplo do capit i que lhe tem destinad >; porquanto não sómente
ter-so-hia do pagar o ônus que é devido r.o inventor
originário na Europa, como ao que fosse privilegiado no Brasil. Portanto não vejo vantagem publica
na Cpncessao destes privilégios.
Pois, é justamente, senhores, quando nós procuramos melhorai a situação da lavoura, pondo ao seu
alcance os meios de facilitar o transporte de seus
produetos, ó quando na Europa se annuncia um sys-
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tema que pôde ser adaptado ás estradas do paiz, que
se vae conceder privilegio a certos indivíduos, ficando prjvados todos os mais cidadãos brasileiros de
poderem fazer por si mesmo essa importação, ou
serem obrigados a fazerem-n'a com sacrifícios maiores. pagando uma comraissào a esses privilegiados?
Entendo que a questão não é tão simples como
parece á primeira vista; não perque eu dê demasiado alcance ao invento em si mesmo, porque, segundo
as informações que tenho, o systema não será de
grande applicaçào, m is é sobre tudo perque deseje
que o principio fique firmado, afim de que não se
continue de ora em diante na mesma nr itica.
Se devemos zelar os interesses da industria, se
devemos acautelarus interesses da lavoura, que tanto
soffre por falta ne vias de communicação, é certo
que não devemos conceder privilégios "a qualquer
indivíduo, mas que devemos deixar a cada um o
livre arbítrio de mandar procurar esses inventos o
melhoramentos onde for mais coramodo e conveniente.
Foi por estas razões que eu não puz minha assignatura no parecer que se ach a em discussão fundando-rae no principio da constituição que consagra
a liberdade das industrias, modilicando-se apenas
em limitados termos prescripios p ia utilidade
publica.
Além desta razão teoho também era o meu apoio
a lei de Agosto de 18 0, que manda concedei privilegio somente aos inventores, e ans importadores
de inventos estrangeiros apon.is uma rerau.ieração
pecuniária. Se o governo iraperi 1 jul jar que deve
pronrar por qualquer maueira a ess— peticiunarios
para que importem os primeiros vehiculns do systerau Tomson e queira delles fazer applicaçào, eu
nno me opporei, porque emfim quem Começa a pôr
cm pratica um inve to arrisca se de alguma maneira
á perda de algum capit I; mas nus termos da resolução que se disculó, não posso dar lhe o meu voto.
O Sr barão nas I res Barr s pediu vi rbalmente o
adiamento da disc issàodesia preposiçã para quando
estiver presente o relator da commissão.
Consultado o senado, resolveu este affirmativamente.
DIQUES FLUCTUANTES.
Entrou em 2" discussão, com o parecr da mesma
corarnissào, a prop siçào d- mesma camara, concedendo privilegio a Antonio Ferreira Bainos e outro,
para construírem diques fluetiantes e panos inclinados na província de S. Pedro do Bin-Graride do
Sul.
O Sr. oJolíim: —-Sr. p esidente, este projecto concede privilegio exclusivo a du is pessoas,
que pretendem estabelecer diques (luetuantese planos inclinrdos em to os os portos que possa haver na
província do Rio-Grande do Sul; parei e-me ura favor extr >mamente lato, e illimitado, acho que é um
privilegio excessivo.
Se elles o requeressem para estabelecer um dique
nuctuante, ou- uma doca era porto d terminado,
ainda bem ; mas um piivilegio para toda a provincia, para Porto Alegre, S. José do Norte, e a cidade
do Rio Grande parece-me muito querer; nem também sei se este privilegio se podt rá conceder assim
com real vantagem publica ; e se o poi to da cidade
do mo Grande, por exemplo, cujas praias não são
muito extensas, não ficará tomado, ou se a estadia
dos navios naquelle porto não solífrerá com o es-
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tabelecimento das docas, conforme forem colocadas alli a arbítrio dos indivíduos que as querem
construir.
Portanto, parece-me que esta concessão não poderá ser conferida sem serem ouvidas as camaras dos
municípios em que se queiram collocar semelhantes
estabelecimentos. Parece-me, pois, conveniente que
o governo mande consultar as camaras municipaes do
Rio-Grando, de S. José do Norte e de Porto-Alegre,
afim de versoellas consideram estefivor vantajoso;
parece-me mesmo que essas obras não se deverão
fazer sem audiência das camaras.
Vou, pois, mandar á mesa um requerimento neste
seniido.
Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte
REQUERIMEXTO
« Requeiro que s*1 peça ao governo que mande
informar as camaras iniínicipaes da cidade do Rio
Grau le, do S.José do Norte, e de Poito Alegre,
. sobre a conveniência publica destas obras e o privilegio requerido. Paço do senado, li de Setembro
de 187 c—Jobim.»
O Se* fiansansão de Sinimbú:—
Eu tinha pedido a palavra s bie a res dnção; mas
crei que posso combater o adiamento sustentando a
resolução.
Infelizmente, senhores, tenh • me achado sempre
era divergência com o nobre senador pelo EspiritoSanto quan Io aqui se trata dos i iteres-es da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Sinto
profundamente essa divergência, p. rque meudescjo
era achar-me sempre de ac ordo com o illustre representante do Espirito-Santo; mas cada nm de nós
é levado pelas suas próprias ins órações, e eu sigo
as minhas quando penso poder sustentar aqui os
interesses daquella importantis-ima província.
Cr io, Sr. presidente, que o notue senador não
deu bastante attenção ao espirito da lesolução que
se discute. S. Ex. fallou de docas, suppondo talvez
que são esses logares onde se recolhem navios
quando effectuam suas descargas, das quaes nestes
últimos tempos tanto se tem fallado nesta casa; mas
na resolução não ha uma só pdavra aceica de docas;
trata-se unicamente de diques fluetuantes e planos
inclinados conhecidos pelo termo inglez Paíení Sli >;
quer isso dizer estaleiros, onde os navios possam ser
construídos ou concertados (4 poiadns) 111 uma ditT» rença enorme entre docas, onde se recolhem navios
para pagarem direitos de alfaudega, e diques que
são apenas estaleiros de construcção naval e para
reparos dos navios, comquanto era sua natural asserçào os termos sejam os mesmos. Acho, pois, que
o nobre senaador partiu de uma base falsa quando
qniz dar a resolução uma importância que ella não
tem.
Senhores, trata-se de estabelecer diques fluet iantes em nma proviucia que, como sabe o nobre senador perfeitamente, não oflerece nenhum meio de
serem reparados os navios qne para alli se encaminham, e é nm beneficio iramenso que se fazá província do Rio Grande para facilitar se alli a construcção naval, ou reparos de seus navios feitos.
O Sr. Jobim:—E' em toda a província.
O Sr. CiNSOtsÃo de StMMBu';—Que seja em toda
ella não pode haver maior beneficio do que a cidade

do Rio Grande, a cidade de Porto Alegro, a cidade
de Pelotas mesmo, se se quizer, terem um dique
fluetuante, onde os navios que se empregam em sua
navegação interna e externa possam com facilidade
eífectuar sens reparos. (Apoiados.)
Pois o navio que entra desarvorado no Rio Grande, ou que soílre transtornos pela sua longa viagem,
ha de ser obrigado a desmanchar-se alli, ou, cem
grande dilficuldade e risco, vir demandar os diques
do Rio de Janeiro para ser reparado? (Apoindns.)
Não sei, portanto, qual éo fundamenlo da opposiçào que o nobre senado!1 faz a esta resolução, que
de certo não esta no mesmo caso da proposição de
que lia pouco raeoccupei; aqui é urna obra conhecida,
é uma obra qui já se tem procurado reali ar em uiversas partes do Império, mas para construcçà da
qual é necessuio o emprego de avultado capital.
Lembro-me especialmente que igual previlegio foi já
concedido para . Bahia, onde infelizmente não chegou a efTecticr-se a obia com grande desvantagem
para seu commertio. Aqui mesmo já exi te uma espécie de .ique iluciname na ilha de Mocanguêi Não
é uma nova invenção, é veidade, mas é uma empieza
que demanda emprego 'e capitães, e que uma vez
redisada servirá de grande proveito ao cenimercío
facilitando os meios de icparar os navios que ne le
se empregam.
Não vejo razão para que seja preciso ouvir as camaras mimicip es foinu propõe o nobre senado) ; a
obra não é m micipal. O que vejo pela própria re
solução éqne o minisierio la - obias publicas já foi
ouvido sobiea mateili, e i "ircpinião favoiavel. Crê,
porventura, o nobre sen. dor que o ministério fosse
tão leviano, niie,traiandn-st do nma rn teria tão importante, lhe piesias?" seu apoio indevidaine.iio ?
Vã ise tr-ta de uma questão política, que envolve
matéria de confiança,nas quaes acha-se quasisempre
infiltrado o espirito de desconfiança; trata se de ura
melhoramento rn b rial que a todos é communi, e
que cabe particularmente na inspecção e depcnJencia do minist rio, que se occupa do estade da navegação. (A/mados.)
Sendo ássim, não acho fnnd.imanto no roquerimento do nobie -en olor, e entendo que o senado
procederá com ac rto votando immedi. timentp esta
resolução, pois que já estamos nos últimos dias da
sessão,e assim far sc-ha uni beneficio a província do
Rio-Grande do Sul.
Ficou adiada a discussão pela hora.
Passou-seá segunda parte da ordem do dia.
orçamento.
Continuou a discussão da lei do orçamento na
parte relativa á receita e despeza.
O Si*. Souza Í-Vaocos—Eu precisava
lazer mui poucas reflexões sobre o discurso do nobre ministro da fazenda em resposta ao meu na
sessão de hontera, mui breves reflexões, porque
estou no proposito de não embaraçar de sorte aiguma a discussão da lei do orçamento; o qne desejo é
que ella seja disenlida. Sabendo, porém, ha poucos
momentos que a taxa do juro do Banco de Londres
que já tinha baixado de 5 1/2 a 5 e a 4 1/2, agora
baixara a 4 %, esta circurastancia suggere-mc icflexões, que, entendendo muito applicnveis ao estado
do paiz, não me posso esquivar ao deseje do as comraunicar ao senado.
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E' questão importante merecedora de ser tratada
por pessoa mais habilitada, e mais attendida do
que eu.
Eu tinha feito algumas objecções ao nobre ministro da fazenda sobre o seu pedido no oroàmento.
S. Ex. deu algumas explicações, parte das quaes é
satisfactona, e outra náo. S. Ex. disse-me particularmente, e creio poder declaral-c, que em parte a
diminuição que eu suppunha haver no pedido é
conseqüência da passagem da diíferença de cambio
para os outros rainislerios nas respectivas despezas.
O Su. raEsiDF.NTC no conselho : — Dá-me licença
para um aparte.
O Sn. Souza Franco; — Pois cão;
O Sn. presidente do conselho : —Eu esqueci-me,
quando falb-i,de tocar oeste ponto; pretendia fazei o
agora, e portanto darei a V. Ex. explicações completas.
O -ni. Souza Franco : — Se uma circurastancia
secreta altera o orçam o to, eu não o podia examinar
sem conhecimento dessa circurnstancia,embora fosse
eu quem asugger em uma das sessões do .nino próximo passado. Agradeço ao nobre ministro s;ia explicação , e aceito do tanto mais bo. vontade o seu
pedido de menor quantia, quanto lenho sempre pugnado pela reducção nas despezãs. Não se ia ex di
cavei que eu, que pugno pela reducção de desezas,
quizesse, coicu que ã força, . brigar ô nobre ministro
a pedir mais d que é ne essario.
Não me pers i ido que desta piovi.le.xi t ha de iesullar elfectiva diminuição da desp z >. total; mas ha
uma verba para diíferença de cambies na repai lição
de fezend , pelo que náo iusi-to nas objecções a est"
respeito.
Ha, porém, outro ponto em que S. Ex ha de perrait ir que aind. repbqua. Eu não foi muito exacto,
e conf ssOf sempre que o cão s u, com a maior franqueza, qu n io disso que a differeuça do cambio de
22 para 20 era do 13o/#. Procedeu meu equívoo. de
que lançando as vistas sobre uma nota, tomei a dií
férença entre 22 e li) e tanto,que são 13 %: porém,
S. Ex'., notando o meu engano, commettçu outro
maior, o õ isto que me faz repetir observações sobre
esta matéria, para que não seja só eu que confesse
o engar.o, seja também S. Ex.
De facto. a diíferença entre 22 e 20 c a que vae
da X a 11® que c a quanto cila fica a 22, isto e
10®9.)9.9:), (i pois para facilidade ao calculo 11®, o a
X a 12®, que e a qu, nlo ir .. ao cambio de 20 Era,
a porcentagem entre 11® e 12® é de 10. Enganei me,
portanto, elevando a 13, e S. Ex. enganou-se baixando a 7,4.
O Sn. presidente do conselho dá um u|i. rte.
O Su. Souza-Franco:—Mão, perdôe m»; abi éque
oslá o grave erro de V. Ex.; o meu c apenas o de 'er
tomado para o calculo um algarismo menos exacto ; o de S. Ex. está a base do seu Calculo, o que e
tanto mais de admirar, quanto eu não sou senão um
arithmetico muito ordinário, o S Ex. é excellente.
O Su. F. Octaviano : —Mathemalico.
O Su. Souza Franco :—S. Ex. incorre em ura
orro'ç[uo ou já fiz notar ua sessão da anno passado,
quo ó tomar um só termo de diíferença entre os
pence da £ em t das as taxas do cambio, suppondo
que a perda de 27 para 20 é igual á de 20 para 25,

de 25 para 24, de 24 para 23, etc., por isso diz
S. Ex.; aqui estão suas palavras como as cxtractou
o Jornal do Onimercio de hoje {lê) « Mas ainda que
assim tosse, ainda que os cálculos devessem tomar
por base o cambio de 20, a diíferença nunca chegaria a que o nobre senador figurou; não seria,
mesmo nesse caso, d ■ 13 %. Entre o cambio de 22
e o de 20 a diíferença é de 2 pences por 1®000: a
differ nça de cada peny imporia em 5,7 % ; logo a
baixa de 2 perves importa em 7,4 %, e não em
13 % como se figurou ao nobre senador. »
A base de um sõ valor dos pences em baixa é errônea; o peny perde tamo mais quanto o cambio
baixa. Eu não tenho aqui uma tabella que fiz a este
resp.lto, tenho apenas um esboço; deste eu vejo o
seguinte {lê)-.
«Da £ a 27 no valor do8®S88 para 9®230 ao c mbio
de 26 dá-se a perda de 341,C rs. em moeda brasileira;
porem, baixa, do de 26 a 25. isto é 9®599 per £ «m
lugar de 9®230 já a perda é de 369 rs. e assim em
pio/ressão cre-cenle. Já a perd; entre 10$909, valor
da X au cambio de22 paia 11® 129 ao cambiu de 21,
a perda é de 520 ,s., e de 21 jara 20, £ a 11®429:
12®000, a pi r.ia ó de 571 rs.»
A base de 3,7 % que S Ex. tomou, não pode, pois,
servir, porque senhu a dilíerença variável, S. Ex. a
sup .uz fixa, e dalii resulta que se engana na ciífeiença entre 22 e 20, que é de 10,9 %. quasi 1 r %'e
nem 13 coma eu d sse enganado, nem 7,4 c. mo'
disse S. Ex. t mando por base um íacior errado,
O ngano de S. Ex. é mu.to mais grave do que o
meu.
S. Ex. diz que não acredita que a divida fluetuante possa estar toda aroortisada durante o exercido de lb71 a 1872, e explicou-nos que lendo feito
tcuos os esforços para arre lar do thesouro o- depos-los, tendo até lançado mão de meios guavi di.petos, os deprsitos augineniar on. Tiotiam esia <> a
38,000:0 .0® e d , ois das providencias para diminuir desceram a 53,000:000®; porém subiram e e-tão
em ..3,000.1 )ü0$ii00. Ora senhores, não ha ,,ecl,nação mais impo: tante, porque ella re onhece o estado decad-nte do credito e em prezas no farto .o se
verem os capiL.lisias obagad. p a aceitar 4 e 5% de
juro por seis ca pit, es, entregues-ao theí curo em
mn p. iz cm que o juro da praça é 9 % e dos p rticulares é 10 12 % e mais.
Mão ha confiança üeahuma; faltam meios de emprego ao d nbeiro; os capitalistas correra ru ihesouro que os repelle, que lhes di 4a 5%, quando
elles podiim ter 7 e 8 % em differentes bancos e
casas banca ias, e quando empregando o em íiccões
e negocios poderiam ter 10, 12% o mais.
O que se segue é que não ha co,.fi ,nca no estado
di paiz, nem no dos bancos, e nem "ainda no do
líunco do Brasil. E' o resultado da lei de 1860 que
matou a concurrencia de bancas que se íiscalisando
uns aos outros contriuuiam para que cada um se
legulas-e melhor. Essa lei deu em resultado lançar
a desconfiança sobre os bancos existentes.
Entretanto devo dizer que acredit ndo que o
Banco do Brasil não está em boas circumstancias,
não acredito que haja risco em se lhe confiar capitães em deposito. Não acredito que todos os embaraços do oanco deem em resultado senão a perda de
parte do caoital dos accionistas, na hypothese do
má direcçuo, que agoia p rece não ter. E seria
demasiado que essa perda podesse chegar até aos
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depósitos que tem garantia no cnpitai do banco,
além dos títulos em que são empregados. A desconfiança, portanto, não tem todo o fundamento, nem a
respeito do Banco do Brasil, nem dos outros.
Mas, ella existe, e é muito de admirar que era um
paiz novo, falto de capities, era um paiz cujo
campo de exploração é tão vasto, em um paiz onde
as emprézãs bem "dirigidas poderiam tirar grandes
vantagens, poucos se atrevam a tantal-as, e destes
o maior numero sem auxilio de>a; itaes próprios. O
espirito de iniciativa; o espirito de empr za está
rnort i pela lei de 1860, está morto pela politica do
governo; o paiz não póle marchar desta maneira.
0 Sr. Siíveira da Mott.a Apoiado.
O Sr. Souza Franco:—Senhores, eu li que
quando na Inglaterra, em 1844, se passou do systema de responsabilidade illimitada para a responisabíli lade limitada, foram imm -nso- os projectos de
novas craprezas; e o governo não tendo de conhecer
deBes no p imeiro anno, o espirito pubho regedou
muitas.
Ainda depois dessas, grande numero de omprezas se projectam, nus grande p rte dellas nao tem
andamento ; o publico de Ingliterra, o coinm.icio
e os capitalistas, costumados a apreciar por si mes
rho os lucros que lhes podem vir de emorezas, nào
acolhem bem a todas e menos as que.pmnuUetn ;
mundos e fundos, como se diz vulgar mente, (.roje;
tos de companhias com o capita! do milaões de libras stertinas, e grandes promessas de 1 .uros.
Entre nós matou-se o espir.to e inici tiva: o governo é quem oxuninu 'odas as questões bancar.as,
todas as companhias, srja de que genero fora i dicar ao publico suas vantagens, ou desvantag ns e em
verdade levo dizer que, eu que trabalho n. s cçào
do conselho de Estado dos negocies do Império e
da agricultura, teuh > lido em mios differentes projecms que indic m inteira f Ita de cnhecimonlo da
matéria e que nào seriam senão mais urna imposição ao publico se alguém cahissc em os assig lar.
A intervenção do g .verno parece até certo ponto
necessária, visto que tantos projectos se apresentam
sem o menor res uiicio í.e hora senso ou boa fé; entretanto a educação que devi. resultar dos par-ceres
não tem feito progressos porque as o lis rv. cóes nào
são publicadas, e a le. do 1860 perde esse resultado
que podei ia tr zor. tendo aliás produzido torb s os
seus fíuiios damnosos, responsav. is áq elles que
enienderam que a deviam apresentar e sustentar
contra as m.nhás voz s, contra as vozes de muitos
Srs. senadores que estavam no caso de poder contribuir para melhoramento dessa lei.
10o que eu disse a respeito do pedido do Sr. ministro dã fazen ia e ria minha não opposição a elle
não se'segue que eu aeredite que o «rçauiento é regular só porque não traz cauda; é irregu.ar por ser
muito rhal feito, porque englobou muita? verbas, de
sorte qué não se podem bem avaliar: lembra-me as
de hospitaes e corpos de sau e, casa da moeda, nflicina de estamparia, etc. etc., e poderia citar outras
se abrisse o orçartiento para notar englobamentos
que prfcjddicam o exame das questões. lambem a
minha admissão das verbas do orç rnento de 8. Ex.
mão dá era resultado acreditar era que a despeza ha
de ser a pedida e que ha de haver saldos; pelo contrario. me persuado que taós saldos não se hão de
fealiáar.

Mas eu prometti, aocomaçar o meu discurso, que
faria algumas retlexões sobre a baixa da taxa do juro
do Ba co da Inglaterra, de que acabo de ter noticia.
Faço ^stas reflexões, porque essa baixa podo dar
logar a opinião de qüo é prennncio de um grande
melhoramento no estado da Europa, no estado do
commercio, que ha de- influir também multo para
o melhoramento do nosso estado financeiro. Dahi
quererá tirar o ministério a conclusão de que não
são precisas mais as economias, que podo continuar
a gist.ir largamente porque a tormenta está passada, pois que baixar o Banco da Inglaterra a taxa
do juro lhe parece prova ds que a tormeula vae
passando.
Senh ues.essabaixada taxa do juro ha de ter algum
resultado favorável ao Brasil se ella sustentar se . o
commercio terá algum desenvolvimento; os nossos
generos serão mais procurados, hão de ter alguma
afia de preço, alt i de preço que não será considerável;
porque não é só a barateza do dinheiro em Londres,
ainda influin Io algum pou o sobre os outros paizes,
que ; óde fazer elevar o preço dos generos, mas a
capacidade de seus h.bitantes para o consumo. Se o
cons mio pó le ter augmento em consequenria do
melhoramento do estado da Europa, também depende muilo dos capitães disponíveis e os ca itaes
estão sen lo e-4iagados na guerra, e hão de continuar
a ser ainda nuis estrag.idus porque a luta melhora
em favor dos francezes, que de certo nào se hão de
sujeitar a condições vergonhosas.
Agor,. algumas leflexões de outro genoro. A' que
ron ideraçòes se pode a tribuir abaixa da tna do
juro n. Banco da Inglaterra? Primeiramente o
banco gui -se para elevar ou baixar a taxa dos seus
descontos por uma razão que chamar i material.
Eleva-se o seu fundo raeta.ico em ouro ? Elle baixa
a taxa de juro
Se, erern, o fundo metálico vae redirzimio-se, o
banco acmn, anha areducçào com a elevação da taxa
dos jur..s para as>im diminuir a emissão do notas e
sãhida do ouro da caixa do haucoe do paiz. Nenhuma
outra consid ração além desta e das notas em disponibi.iade o impressiona ; emm mesmo e numeiode
f.illeucias comtherciaes, que afiás não teriam pnrase também deiro, o banco viesse a sus; enuer seus
pagamentos de deposito, ou o troco de suas notas.
Na ypothese ãemal é certo que o deposito metálico do Banco da Inglaterra tem se au montado, o
prom ite augmentar-se com a remessa de fundos
que procuram a Inglaterra como o paiz mais seguro
contra as i venluAidados da guerra. Por óutro lado,
sen o em ouro que se faz a maior parle das riespezas
da guerra, e a Inglaterra o deposito melhor fornecido, corre este grande risco . e desfalque com a
çi nlinjaçâo da guerra. Havia na Inglaterra a convicção de que a guerra eslá próxima a seu termo?
0 contra io se deduz dos grandes armamentos que
prepara o governo britar nico, e das uHimas noticias
mais favoráveis á França, que jiaréce levantar-se em
mas-a contra o estrangeiro quo 'ala seus camros,
e as-Dlta o paiz. Assim a França não se sujoitará a
uma paz vergonhosa; a guerra, parece, tem de durar
ainda.
Dahi concluo éu que ã baixa do juro a 4 „/e não
tem por fundamento a subida do fundo metálico,
nàó menos considerável, ém uma época em que
tantos motives se reuném para o fazer brixar óom
mais presteza do qué Se tem elevado. A razão da
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baixa devo ser outra, c o deve acreditar queiji tos e trinta milhões de pesos em papel moeda equiconhece o espirito inglCz, que sabe sahir da rotina valente a mais de 800,000:000$ situação que contriquando seus interesses o exigem, diflerento nistodei bue para o esraoreçiraento da industria; mas puzenós, ou antes do nosso governo, que se mantém na ram mãos á obra do melhoramento das suas finanrotina velha e cóga em circumstancias diffices que ças começa pela reducçào da divida.
Entre nós não lenho esperança nenhuma da repedem medidas enérgicas e apropiiadas á situação.
Veem os inglezes que a luta travada entre a ducçào da nossa divida, sendo" ella muito menor
França e a Prússia afTasla do commercio estas potên- que a dos Estados-ünidos, em proporção á populacias o a Allernanha toda, cujos portos estão blo- ção numericamente tomada, porém maior, quando
queados. A França o a Allêmanhi eram os princijiaes se attenda á população e á riqueza. Dada a popularivaes da Inglaterra no commercio. Os EsUdos- ção de 40,000,' 00 de habitantes dos Estados-Cniiios,
Unidos o eram tnmbem antes da guerra de successão: a sua divida dedous bil iõese setecentos e tantos mil
hoje muito decroscido o numero de seus navios doliars. que estava no fim de Maio ultimo reduzida
morcantós, o a producçSo compromeltida pelo sys- a 2,306,000,000, não é cila maior do que a nossa,
tema prutector, que algumas classes industri. es guardada a proporção cnm a sua riqueza, com seus
inlluenles no parlamento teera conseguido sustentar, hábitos de trabalho aperfeiçoado e bem dirigido.
n rivalidade da grau lo republi a não pode por
F. rtanto, se se não red izir a divida tmblica no
Brasil, se, levado pela especarça de que as cousas
algum tempo dar cuidados á Inglaterra.
Aff stadaatc certo ponto a concnrrencia, procisa a melhorarão, o Sr. ministro da fazenda alargar ainda
Inglaterra de maiores esforços para suparir os fre- niais os cordões da bolsa do ihesouto, nós iremos
muito mal; S. Ex. deve ter muito cuidado a este
guezés seus e das outras poten nas, e pois i e pôi
barátc o dinheiro para que as fabricas augrnenu-ra respeito, não obstante a baixa dos juros no Inglaseus trabalhos, so construam navios; se armem, e terra.
os exportadores encontiem facilidades para suas reO í^r. visconde do Itíibocnhy
me=sns, e esperanç s de lucros mais certos e avul- (presi 'm/f do conmdhn): Começarei >r. presidente,
tados. Eis na miníia opini. o o principal movei d" tratando de dous pontos do discurso do nobre seprocedimento deste povo industrioso. que se sab
nador pelo Pari, que me escapa ara quando homem
diíigir e tirar partido de eventualidades, que p.u
respondi a -v Ex.
outros seriara perdidas, e mais ainda para o Brasil,
O primeiro é a demonstração indirecta queo nobre
que se governa pela rotina, e pelo capricho.
Esta ba xa de juro aproveitará muito á Inglaterra; senador eoténdeú ter dado, a respeito ou da insuffiieui ia dos pedidos feitos para . Igumcs vért as de
porém pouco ou nada aos outros paizes e ao Brasil
espeza da repartição de fazenda do exercicip de
Existia já e ha do dosenValver se a cruzada contra
'empréstimos estrangeiros, e os embaraças a estes '871 a 1872, em vista do que com cilas despendeu-se
lião do proteger os dopositos de ourO c 'os c pitaes no exercício de 1868 ã 1860, ou de disp-rdidos de
1 nheiros do Estado neste ultimo ex' rcicio.
inglezes, o os conservar para a industria ingl za, e
ninguém tem razão para a ceasurar. Ti nham juizo
O nobre senadorfeza addiçãode diferentes verbas
as outras nações, tenha-o o Brasil, que bmii govero despeza rcalisada no exercício de 1808 a 1809,
nado estaria ém posição de também se aproveitar da com os juros e araorttsação da divida publica, e
isse: se então, quando a divida era menor, desoccasião.
oendeu-se com estos serviços 36.681:000$ , como é
Assim, a baixa (Ia taxa do jtiro não so pode dai
cohlò symp oma percursor de proximo melhoia- quo para o exetcicio de 1871 a .872, com a divida
•rbé.ilo da situação da Europa com a cessação da muito anamentada. só se pede para esses mesmos
guerra; não se podo dar como symptoma percur- setviços 31,654.000$■' E irn aquella conclusão; ou
iede-se a mia de menos, on ga-ton-sc enlaode mais.
sor de facilidades no commercio, e agrjcuilura i do
Brasil: não se pode dar como annun io de raedhoi
Sr. presidenta, as explicações que já dei em parépoca entre nós, na qual o governo tenha ra .is es- ticulai ao nobre senador e agora j Ico dever tiazer
perança, e abuso delia para alargar seus hábitos des
ao conheciraenio do senã o são que, em primeiro
pendiosos.
ogar, as despezas eventuaps que no balarço proviPortanto, os meus bfàdos em favor.de econortras sório de 1868 a 1869 montaram ,■ mais de 7,000:000$,
da redncçào da divida, da réducção das desp. zas não figurara nesta proposta do orçamento senão na
continuam cm li do o seu vigor, continuam tão fun- importância de dous mil e tantos contos.
dament dos como ant s da baixa da taxa do juro na
Esses 7,000-000$000 foram despendidos naquellé
Inglaterra. Eu insisto em pedira attençàodo Sr. mi- •xe cicio, não já somente cura diflerenças de amhistro da f .zenda para estas questões, porque abi luos n.-ira pagamentos dns juros e amoitúação da diestá o nosso futuro. Com economias e rcditcção da
ida externa, senão também para despezas com modivida, nos po lèmos ir melhorando; sem isto hão, o iinientu de funoos destinadps ao pagamento de ennosso estado flnabceiro continuará a aggtãvar—o
cpmmendas feitas na Eumpa pore Conta das repartiAttenda o nobie ministro para o que fazem os Es
ções de guerra e marinha, despeza essas levadas não
tados-Unidos onde nem iim só tnoz, desde Abtil de
ms orçamentos daquellas repartições, mas ao da ía1865 em que findou a guerra, deixou-se de amnrti- zenaa.
sar 18, E), 20 o mais milhões de doliars, equiva
or
çamento para 1871 a 1872 deu se para menos
lentes a 40,000:000$, termo médio da reducçao
este
encargo.
da divida por mdz, o quequerdizerdSO,000:000$ cada
Ha ainda, Sr. presidente, outra verba de despeza
anno. Eis abi um po/o que tom juizo; eis abi estadistas que sabem cumprir o seu dever para com a que no exercicio de 1868 a 1869 excedeu de
nação. Tem uma grande divida, mas a reduz com 7,000:000$, e para a qual pede-se agora apenas
dresteza. Ainda hoje estão na circillação quatrocen- 2;800;000$ ; é a verba de prêmios dos bilhetes do
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thesouro, primeiramente porque então a importância da divida fluctuaute era muito mais considerável
do que se calcula para 1871 a 1872: e em segundo
legar porque então pagava o governo o ágio da
moeda de ouro que tinha de mandar para o Para
guay afim de fazer-se alli o pagamento de nossas
tropas, despeza esta com que ja não se conta no orçamento do exei cicio de 1871 a 1872.
Acredite, pois, Sr. presidente, que com estes esclarecimentos tenho tranquillisado ao nobre senador;
nem houve desperdício dos dinheiros públicos no
exeicicio de 1868 a 1869, nem peço de menos do
que é preciso para o serviço publico no exercício do
1871 a 1872.
O outro ponto cm que deixei hontem de tocar foi
o relativo aos 600:000^ pedidos para obi; s da repartição da fazenda; acredita o nobre senador que,
ficando a cargo da Companhia das docas a obra do
cáes da alfandega da Côrle, não ha era que empre
gar aquella quantia. Knsa-.ou-se S. Ex.; só a ponte
de desembarque re que precisa a alfandega do Pará
está orçôda em 500:000$.
Pensa o nobre sí na dor que, se se contratar a
obra da doca naquelle porto, virá a ser desnecessária essa pont'\ Assim seria, se tal contrato estivesse
feito; mas não está demonstrado qu se fará, nem
se sabe qurado se contratará; e emquauto isto se
não decide e a obra se não realiza é indispeusavi 1
se não construir a ponte, pelo meios tomar providencias que facilitem a lescarga do> navios.
Para o Maranhão ha também projecio de docas :
mas a este respeito direi o mesmo qiíe disse a respi ito de Pará : tenho poucas esperanças de que se
realize a empieza. Ainda, porem que me engane,
Sr. pres.de te, nem por isso deixa de haver necessidade immediata de despender qua tia não pequena c m o edifício da alfandega, que ameaça desabar,
e com o au^mento do reparo-da ponte de desembarque. que também está arruinada.
A alfandega a. Rio Grande dp Sul precisa de ura ■
cáes ; a .18 1 Pernambuco exige obras; e para tudo
isto lon a s preciso sommas e não fequena- Já S.
Ex. vê que ha em que empiegar não so os 600:000$
como mais, se fosse possível decretar maior verba.
Dadas estas expli açòes ao nobre senador pelo
Pará, passo a re-p uider ás perguntas c arguicões
quo hontem me dirigiu o nobre secadorj ela B .hia.
Perguntou o nobre senador se o ministro da fazenda continuava ainda no plano de r correr so á
emissão de apólices da divida p blica interna, par.
acudir ás grandes necessid; desdo lhesouru. Emuma
das'primeiras sessões deste anno, s n ;oeu censurado
por não ter lançado mão de em rostiraoscontrahidos
em paizes estrangeiros, para pagar s despezas da
guerra, dei o-motivos porque
usei cesse meio
de crediti, declarando que eu não havia feito, nem
faria empréstimos externos para liquidar as despezas
da guerra. E apezar do que no meu lelatorio eu
havia dito que precisava de 28.000:000$, sendo
7,000:000$ a 8,000:000$ para occorrer ao defid/do
exercido de 1869 a 1870, e 20,000:000$ para Oquidação das despezas Jagueira do Paraguiy; masque
não iria buscar esta somma ao estrangeiro; com tudo
não precisei emütir, por ora, senão 13,600:000$000.
Foi por isso, Sr. presidente, que depois vendi
12,000:000$ de apólices ao Banco Rural e Hypnthecario, e 1,600:000$ de apólices nas províncias. Estes
13,600:000$ augmentaram a divida publica e a ver-

oa de pagamento de juros e amortisação; mas com
tnes recursos lera o thesouro feito a liquidação das
despezas da guerra. O pagamento das outras despezas do thesouro está era dia; na Europa e em caminho para lá existem os fundos precisos para o pagamento dos juros e amortisação da divida externa
que tem de fazer se no fim do corrente anno : já
tenho as quantias precisos para o pagamento cos
juros e amortização uo empréstimo
do 1868, em ouro
que ha te aorir-se no Io Ce Outubro proximo; além
de tudo isto, no thesouro ha um saldo de alguma
importaneij.
Não vejo pois, Sr. presidente, que iiaja poroia
necessid de de operações de e edito nem fora, m m
dentro dopaiz.para despezas do Estado. Assim, não
precisando poi or.. de taes meios, torna-se desnecessário que eu diga ao nobre senador se prefiro
emprest mos interne s ou externos.
Voltou o noine senador á questão, aliás.já muito
debilioa e talvez esgo ada, da venda de apoi ces
em grandes porções uu a retalho. Já tive occasião de
observar que 8. Ex. podia esperar que as apólices
fossem sendo vendidas nas provinems em pequi nas
porções. ; oique tinha auloi'isaç..o para emitli mais
ile 80,001:000$ de papel moeda ; eu, porém, não dispunha de taes recu sos, e cumpria-me ter o thesouro
apercebido . aia pagar os ssquis avu tacos i;ue couti uemento chegavam do Bio da Prata e do Paraguay; ora esta grande neces da.le exigia que a
vend das apólices se fizesse por outro m di .
Disse o nobre senador, lia dias, qm o ihi s uro
tem emittido papel moeda á formiga ou á sur ina.
M. (resident esta- expressões ■ e S Ex. piecisam
de explicação: declarei no meu relateriu que. use do
credit, ; nu.s a impo tancia do p pel n e ia e hoje
a mesma que era'quando fui li to o r. iãloiio.
Eaih u também o nobre senador na legalidade das
tiaiis.ceòes. feitas com os Bancos limai e llypotuecario e do Brasil. Osestitutos do Banco Bural e
Hypoiheeaiiu | ermitlem-lho a compra de fundos
public s de conta própria : assim, Sr. presidente, a
respeito ia open.çâo fei.a com este estabelecimento,
i.âo pódo haver a raeno;' duvida.
Quanto ao Banco do 1 rasii, é innegavel que seus
estatutos vedam-lhe comprar fundos pub'icos de
coma própria: mas o ceitoé que já no ministério
do not.re senador aquelle Banco havia Cempr -dy
a. lices ao thesouro; e eu tení o uma proposta vantajosa do Bai co do Brasil, não havia de sacrificar os
inteiesses do thesouro, nem me cabia indagar se o
Banco as queria comprar de couta própria, ou por
or:em de seus commitientes; não havia do prejudicar os interesses do Estado, escru; ulisando em realizar cjiii o Banco uma oparaçâo que a elle estave
no uso de íazer.
lloferiu se o nobre senador também ao topico do
meu relatório acerca .ia necessidade de nugmentar
os vencimentos dos empregados do thesouro e das
repartições fiscaes, aim a insisto nesta opinião Sr.
presidente; é indispensável melhorar a sorte de empregados que vivem mesquinhamente, ou como aqui
se disse; estão na triste posição de escravos da miséria. Se alguns não cumprem bem seus deveres, não é menos certo que no thesouro e mais repartições de fazenda ha empregai!, s que prestam
grandes e importantes serviços, com o maior zelo,
dedicação e intelligencia.
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E' verdade que oslão todos equiparados em vencimontos, bons e mãos; mas posso eu diminuir a esmo
o numero desses empregados, lançando fóra os que
sobrarem, ou não tiverem habilitações, e reduzindo-os assim á miséria ?...
O Sn. Zacarias Não. Não foi isso o que se fez
em 1868.
O Sr. presidente do conselho : — Não digo o
contrario; (nas qual foi o resultado? A reforma tornou-se, quasi nominal.
O Sr. Zacarias; - Mas o quadro ficou reduzido.
O Sr. presidente do conselho ;—Pretendo propòr quo assim se faça; no que não posso concordar
é que o auginenlo dos vencimenlus limite se ao que
so poupar com a reducção de empregados: isso é
tão pouco, tão mesquinho, que de nada valerá se
dahi não passar o melhoramento da sorte dos empregados.
E' preciso partir de outra base. Sr. presiJente: é
preciso decretar o augmonto de vencimentos que for
razoavel, o deixar ao governo o arbítrio de ir redu
zindo o numero do empregados á proporção que a
occasião se for apresentando. O thesouro com dous
terços dos empregados que tem .o lia fazer melhor
o serviço; mas era preciso que to ios fossem hábeis.
Posso eu, porém, expel ir is que não são aptos,
e ir husc<r (,s in is capazes onde estiverem? tNão.
E', pois, pmeiso usar de outros meios.
Ha muitos serviços quo noiem ser simtdificados;
o da tomada do cont .s, por exemplo, é ura delles.
O processo actual é intermioavel; oda conta é tom.idi, vista o revis a por muitos emp.egadcs; b .stava quo fosse tomidu por ura empregado, erevi-ta
polo contador.
uiha simplificação do serviço está em cortar a
muliiplici 1 ide do informações quo os regulamentos
exigem, aí ida mesmo n nego i ts quis simples...
O Sr. ZrCAniAs:— E nhms resuraidores, que em
logar de diminuir augrneutara.
O Sr. visconde de Itaboraby;—Ha poucos
dias observei que sobre um negocio insignific.-n is
simo o que não' exigia informação alguma, foram
ouvi Ios e tiveram de informar quatro empregados.
Isto, porém, não ó objecto de lei...
O Sn. Zacarus: —V. Ex. podia dar bases para
um melhor serviço.
O Sr. visconde de Itaboraht: — E' o que pretendo fazer, .lá na alfândega mandei pôr em pratica
algumas experiências; vi quo davam bons resultados e expedi os regulamentos; o mesmo pretendo
fazer no thesouro o outras repartições.
Reparou o nobre senador que eu quzesse equiparar os vencimentos da secretaria de Estalo dos
negoctos da fazenda aos das outras sec.etarias de
Estado ; acha S. Ex. que não estão no mesmo caso.
Não vejo. Sr. presidente, que o nobre senador tenha
razão para assim pensar; em quo diflere o serviço
por exemplo, des empregados da secção de expediente da secretaria de agricultura, commercio e
obras publicas, do serviço dos empregados da secretaria da fazenda? em cousa nenhuma. Então
porque hão de os empregados da secretaria do fazenda termenos vencimentos do que aquelles?
Sr. presidente o resultado do todas estas desigualdades injustificáveis é que muitos empregados dos
mais habilitados da secretaria da fazenda e do the-
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souro assim que acham meio de passar-se para outras
repartições vam se embora, procurando maiores vantagens; ora, isto é um grande inconveniente para o
serviço do thesouro.
Fatiou o nobre senador em muitos empregados que
eu conservo addidos ao thesouro, fazendo falta nas
suas repartições. Creio que apenas ura ou dous empregados de outras repartições ficaram no thesouro;
mas não eram precisos nas suas thesourarias, ao
passo que no thesouro estão empregados na tomada
de contas, para a qual ha falta de pessoal.
isto é tão exacto, que a lei de orçamento consigna
00:000$ para pagar tomadas de contas feitas fóra do
horas do serviço da repartição; a asssjm ha de continuar, por iiisufficiencia do numero de empregados,
emquanto este serviço não fôr simplificado.
Demais, br. presidente, ha 10 ou 12 empregados
do thesouro em serviço de düTerentes commissões,
como i. spectores de thesourarias e exames de diversas repartições: portanto, não é do estranhar quo
estejam m thesouro como addidos ura ou dous empregados de thesourarias que lá não fazem falta ; e.
para que se reconheça que assim é, hasta pergnntiique serviço presta em uma thesouraria um oíTicin!
maior de secretaria?
,
O nobre sm dor attribuiu a motivos eleitoraes a
existenca de>tes addidos no tliesonro: eu nem os
conheço, tão longe estou de merecer essa increpação; m-s infelizmente t raos chegado a ura estado
que não ha a to de ministio que não se attiibua a
in eiesse eleitoral ou illegilimo.
Achou o nubre senador que o ministro da fazenda
tem cainde. em tal apathia, quo até esqueceu-se,
quando apresentou o proje- to para cunhagem da
nova moeda de oickei, de pedir a quantia precisa
para levar a elfrito essa operaçà ; ao avesso do que
o nobie senado praiicou em'1867, que pediu logo
os fundos preci-os para executar a lei.
Sr. presidente, eu proeufo sempre seguir os exemplos do nol re senador : faço até disso ura estudo
espeeia.; mas n sle pomo não posso obedecera tal
desi ju.
Tratava se de .uma alteração do svstema monetan>; não era assuinpto proprio ; de uma lei aiinua
como a lei de orçamento; exig a uma lei permanente. 1 endo de propôr o projecto no senado, entendi que não devia iniciar aqui um augmento de
despeza.
Demais, eu não pedi a quantia precisa para cunhar toda a moeda de niekel de que precisaremos:
m is só uma certa quantidade. Outros créditos terão
de ser votados para este fim nus annos seguintes, o
então poderão e Arar nas leis d : orçamento. Este
anno não pôde acontecer assim ; quando o projecto
passou no senado já o orçamento estava adoptado
pela outra camara em 3a discussão e não houve, reracdjo senão offerecer uma proposta.
Não foi, p, rtanto, por apathia que procedi do
modo que mereceu os reparos do nobre senador; fui
por entender que esse era o meio mais rogular de
proceder.
O nobre senador não me parece seguir muito os
exemplos do parlamento inglez, de que aliás mostra-so tão apaixonado, quando chamou á discussão,
na tnhuna do senado, os debates da outra camara :
ainda hontem, r Terindo-se ao que disse na vespera
o br. ministro do Império, exprimiu-se o nobre senador nes tes termos: « A razão allegade gelo no-
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Ore ministro é a conveniência de não continuar a
Corôa a tirar de seu bolsiufío, para libertar escravos
da nação, como tem feito até agora. Semelhante
razão narece-lhe uma injuria á Corda. » Entendo,
Sr. presidente, que o nobre senador poderia ter sido
mais generoso deixando de lançar este estigma sobre
as idéas do Sr. ministre do Império em uma occasião em que elle não eslava presente, e esperar para
isso que elle não estivesse ausente afim de que podesse explicar seu pensamento.
A verdade é que o Sr. ministro do Império allegou
diversas razões ; fez ver que os sentimentos de caridade levam o Imperador a mandar fazer a custa do
seu bolsinho muitas msnumissôes de escravos da
nação ; mas que isto não e:a conveniente, Onde está
aqrri a injuria á Corôa? Não exisie tal iniuria; o que
isio quer, sem duvida, dizer, é que o poder iegisl. tivo
não devia consentir
que taes actos de caridade fossem
feitos á custa ;fi d tnrãu desCmda ao esplendor e
representação da alta posição em que a constituição
colloccm o monarcha.
O nob e senaior poderia ter escrúpulos de proferir as palavras que pronunciou o Sr. ministro do
fmporio; mas dizer que S. Ex. proferiu palavras
injuriosas â C rôa, éaccusação muito grave; e então
era melhor pue não fosse feita senão em presença do
Sr. ministro do Império, para qu ■ melhor podess.
explicar-se.
Também procurou o nobre senador estabelecer
divergência entre as doei n ações feitas pelo nobre
ministro dos negocies es trangeiros no senado, o o
Sr. ministro do Império na c.ir..ara dos deputados,
acerca do elemeoio servil. E' verdade Sr pr sidente
que onoTiro ministro dos negócios estrangeiros aisse
que no principio da próxima sessão legislativa o
governo enimci ri i seu pensamento sobre esse assumpto e qu o Sr. ministro do império não fixou
ura praso; porém disse porventura S. Ex. que, desde
que o governo tivess ' reunido os eiem ntes que
considera indispensáveis,-não trataria dessa quês?
tão? Não; pelo contrario afErmou que o faria logo
que -a a isso tivesse esses dados. Não ha, pois, coutradicçâo alguma; a les estão de accordo as declarações dos npbies ministros.
È seja me lícito, Sr. oresidente, prevalecer-me
desta occasião pari explicar um pensamento meu.
Tem-se pietendido que eu declare que o governo
não faiia enusa alguma para a solução lesta gravíssima questão, que deixava a câmara ..rocedpícomo
melhor lhe paieces-e sobre semelhante ,ssumpto;
mas isto é muito difTerente o pensamento quo eu
enunciei; portanto, repetirei as palavras que então
proferi, para que toda a duvida desappareça, «Se a
questão, pois, é de ta magnitude, se envolve uma
transformação social, o governo não pode, nãod ve
enunciar pensamento, n m indicar medidas quo não
seja maduramente refleclida, que não seja firmada
em dados estatísticos, que ainda ffos fallecem, sem
estar convenci lo de qu exprime a genuína vontade
na ional.»
Mas, còrao alguns illustrados membros ,da camara
mostravam-se açodados e desejosos de que se desse
uma solução prompta, accrescentei; « Aquelles
porém, quo se julgam habilitados, com a força necessária para resolverem este problema de uma mineira mais prompta, a esses é licito apresentarem
seus planos, subinetterem-nes á deliberação desta
augusta camara.»

Já se vê que eu não disse que o governo nada
faria, e que a camara procedesse como melhor ihe
parecesse; o que fiz. Sr. presidente, foi declarar que
0 governo não proporia medica alguma .emquanlo
não dispuzesse das basrs, dados e informações que
lhe faltavam ; mas que os impacientes, os que se
suppunham habilitados para resolver o problema, a
esses era permiuido apresentar seus projectos sobre
os quaes a camara e o governo so pronunciariam.
E' isto ; oi ventura annullar-se o governo, dizer
que á c.imara cabia fazer o que entendesse ? Não,
Sr. presidente, e não me posso convencer da procedência desta increpeção; pelo contrario, acho quo
é dar um;, inierpreiação mi.ito pouco benevolente.
Creio que tenho respondido iis perguntis e observações que fez o nobre senador pela Bahia.
O Sr. Zaeariass pronunciou um discurso
que publicaremos uo «Appendice».
. Ficou adiada a discussão pela hora.
O Sr. presidente deu para ordem
do dia 15:
I'p irle {alénn meio dia.)—3adisciis^ão das pro
sições da amara dos Sr?, deputados:
poSobre pensân menciona la uo parecer da mesa
n. 320.
Sobre dispensas aos estiidnntes Antonio Joaquim
Borges de Barros e Carlos Pereira Bogo.
Conee lendo loterias para as obras do Hospício
de Pedro II.
-Co ic-edendo carta de natunTisação a diversos estrangeiros
2* discussão das seguintes proposições da mesma
camara:
Solire, pensão mencionada no parecer da mesa
n. 321.
Autorisando o governo para conceder á companhia Itnana os favores concedidos á companhia ingfeza da estrada de ferro de S. Paulo, com o parecer da ccmmissào de fazenda.
Sobre licença ao nspõctor da alfandega da Bahia
Bernardino José Borges.
idem, ao vigário Luiz Gonçalves rio Aragâo.
Idera, ao escriplurario da alfandega do Maranhão
João Raymumio de Souza.
laern, ao lente da faculdade de direito José Antônio de Figueiredo.
Concedendo isenção dedireitos a favor da empreza
de trilhos urbanos na cidade do Recife.
íoeni, pira os trilhos urbanos do Recife oara
Olinda.
Idem, para a excivnção da barra do rio S. Goncalo,
no liio-Grande do Sul.
Approvando a aposentadoria do secretario da relação de Pernambuco, com o parecer da mesa n.315.
Concedendo privilegio ao engenheiro Paulo José
de Oliveira <• omro. para ialrod.ucção de machinas e
vehiculos a R.W. Torason, estando presente o rela1 r da comni ssão.
Idera, a Antonio Ferreira Ramos c outro, afim de
construírem diques fluctmntes e planos inclinados,
na provituna de S. Pedro do Rio Grande do Sul, com
um requerimento de adiamento.
Revogando o art. 3° do decreto n. 1391 de 30 de
Junho de 1869, com o parecer da commissâo de marinha e guerra.
2' parte.—•Continuação da discussão do orçamento na parte da despeza e receita.
Levantou-se a sessão ás 3 e 1/4 horas da tarde.
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<5Sía sessão
EM l*) DE SETEMBRO DE 1870,
PRESIDEMCU DO Sll. VISCONDE DE ABAETE.
SiiMiiARio.— Expediente.— Officios do mimsteiio do
Império e do 1° secretario da cam. ra uos Srs. deput. dos.— Paieceres da mesa ns. 322 e 323. - Parecer da çommissão de instrucção publica.—Re.
queritnepto da cnnimissão "de (azen a.—Ordem do
iia : — Discussão de uma proposição da cama.a
dos Srs. depuiados sobre peusò s.—Discussão de
um» proposição da mesma camara sobro matricula
de estudantes.— Discussão do uma proposição da
mesma camara concedendo loterias.—Discussão
do uma proposição da mesma camara concedendo
cartas de n taralisaçâo.— Discussão de uma proposição da mesma camara sobre pensões. —Discussão de uma proposição da mesma camara ron
cedendo isenção- de direiti s. —Discussão do urna
pr -posição dá mesma camara concedendo licença
;o iaspcctor da alf.mdega da Radia. Obse. vações
dos Srs. C -nha Figueiredo e barão do Dom Retiro
—Discussãode tr.-s proposições da mesma camara
concedendo licença.—Discussão de ires proposi
ções da mesma camara concedendo isenção de direitos.— Discussão de uma proposição da niesm
camara concedcndiraposentaloria —Discussão do
art. 7° do prujedo de lei do orçamento.—Discursos dos Srs, presidente do c nseth c Silveira da
.Motta.—Discussão do art. 8° do pmjecto de lei uo
orçamento.— Discursos dos Srs. Sinimbú, ministro da agricultura e Zacarias.
A's 11 lioras da manhã fez-se a chamada, e aclmram-se presentes30 -is. senadores a saber: visconde
deAbactó, Almeida o Albuquerque, Jobim. barão de
Mamahguápi., visconde de Sapucahy , Chichorro,
Teixeira de Souza, Carneiio do Campos, Cunha Figueiredo, visconde ue Camaragibe, Turres H ■mem,
baràu de S. Ei uii nçiq barão do Hi'-(iramie, vis
conde de Itaboraby, liarão de Cotegipe. F. Octaviano,
barão de Vluritiba, barão d-s Tres Ba iras, Jaçnaribe. Ribeiro da Luz, Silveira da Moita, Aníão, Figueira do Mclb, Lcitàoda Cunlia, bárão dePiTapama,
Fera'ndes Braga, Paranaguá, Paranhos, Sayao Lobato o b râo do Bom Retiro.
Compare;oram 'depois da chamada os bis. Sinimbú, s ouza Franco, duque de Caxias e Zacarias.
D. ix ram de comparecer com causa p rticipada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de liaú -a,
Silveira Lobo, barão de Maroim, Firmino, Paula
Pessoa. Dias Vieira, Mendes dos Santos, Fonseca e
íi f réi
Deixaram de comparecpr sem causa participada
os Srs. Nunes Go içalves, conde da Boa-Vista,
Souza Queiroz, Saraiva, Dias de Carvalho, Nabuco,
Pompeu, visconde de Suassuna e visconde de S. Vicente.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não havendo quem sobro elU fizesse observações, foi approvada.
O Sr. le secretario deu conta do seguinte :
EXPEDIENTE.
ORicio do 14 do corrente, do ministério do Império, participando, em resposta ao de 10, do senado,
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que expedira aviso para os devidos effeitos da nomeação de Francisco Carlos Pereira Pinto para
guarda da mesma camara.
Dito de 13 do corrente, do 1° secretario da Camara
dos Srs. deputadas, participando ter a dita camara
adoptado asemendasdo senado á pi oposição relativa,
aos estudantes Cypriano de Souza Freitas e outros,
o que ia dii igil-a á saneção imperial,—Inteirado.
O Sr. 2° secretario leu os seguintes pareceres da
mesa, de 15 de Setembro de 1870:
X. 322 expondo a matéria de uma proposição da
camara dos Srs. deputades, approvando pensões concedidas ao major honorário do exercito Fortunato
de Campos Freire e outros; concluindo :
1." Que a pró) osição da camara dos Srs. deputados deve entrar era discussão, e ser approvada.
2.° Que o parecer da mesa seja impresso e dis"
tribuido na fôrma do esiylo.
PARECER DA MESA N. 323 DE 15 DE SEPTEMBRO DE 1870.
Expõe a matéria de uma proposição -ia Camara dos
Srs. Deputados, approvando a pensão concedida a
D. Anna Justina Ferreira Nery.
I.
Objecto do parecer. Proposição da Camara dos Srs.
Deputados, approvando a pensão de D. Anna Justina Ferreira Nery.

Estã sobre a .Mesa, afim de entrar na ordem do
dia, uma proposição que a Camara dos Srs. Deputa- 1
dos enviou ao Senado na fóraja do art. 57 da Constituição.
A p' oposição tem a data de 11 de Julho de 1870,
e o s u objecto é apurovar a pensão animal de um
conto e duzentos mil reis, concedida p r decreto de
11 de Maio do referido anuo a D. Anna Jnslina Ferreira Nery em ottençào aos relevantes serviços por
èlla prestados na guerra do Paraguay.
11
Quadro explicativo.

No intuito de esclarecer completamente o Senado
acerca díi proposição da Camara dos Srs. Deputados,
que está sobre a Mesa, junta-se como a' formula
mais simples e apropriada de dar em assuraptos
desta natureza int irmaçôes exactas, e ao mesmo
tempo resumidas, ura quadro explicativo contendo
o nome da agraciada, a importância d» pensão concedida, o resumo dos serviços prestados, e outras
declarações.
O quadro é o que se segue'.
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Outras informações ácorca da agraciada.—Correspondência do Diário do Rio de Janeiro.—Correspondência do Jornal do Commemo.—Demonstrações, com que a agraciada foi recebida na Corte.
Documentos ofliciaes sobre os serviços da agraciada.
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Tendo-se publicado no Diário do 'Rio de Janeiro
n. 343 de 13 de Dezembro de 1869 urn artigo assignado na cidade de Assumpção porF. Ferreira Corrêa
cm 30 do Novembro anterior, nu qual se expunham circumstanciadarnente os importantes serviços
prestados pela agraciada na guetrado Faraguay, a
Mesa procurou immediatamento saber si o Governo
linha porventura algumas comraunicações offidaes
a tal respeito, e teve motivos para pers'iiadir se que
nenhum is tinham chégado até entam ao conhecimento do mesmo Governo.
0 artigo do Diário do Rio de Janeiro, a que a
Mesa se refore, é o que passa a Ir,inscrever se:
« D. Atina Jnshva Ferreira iVr-rj/.—Este nome
representa modestamente uma das giorias do Brasil
nesta prolongada ci uzadu de honra, nesta assombrosa
lula de cinco anm s.
E' a luta ua civilisação com a tyrannia; ó o t. íumpho do progresso, cuja luz viva brilha para a
liberdade e espanca as trovas de um despotismo
odnino-o c sangrento.
Solano Lopoz e D. Aona Nery fazem perfeito contrasio Aquelle, o Nero do Faraguay, é um hn nsiro
mais feroz do que as próprias feras; esta, typo da
to a irmã de caridade, é uma verdadeira gloiia som
ruido e sem ostentação. A modéstia é o realce da
virtude.
1). Anua Nery é uma senhora do pequena estatura, cujo corpo débil, menos pela edade do que
pe as infennidades, encerra uma grande alma e um
cotação nobre e cheio de puros sentimentos patiioticos.
EFa reúne á intelligencia uma educação cultivada.
Tal é em ligeiros traços o seu esboço physico e
mirai.
No dia 12 de Agosto de 1865 partiu D. Anna
Nery da capit l da Bahia, com deãtino ao theatro
d.i guerra, entre fervorosos applausos offic.aes, e
fieneticas i.vações de uma população leal e briosa,
que se erguia era delírio pura aclamal-a « heroina
do Faraguay!
Era o governo renden Io preito o homenagem a
uma senhora de posição distineta; era o povo que
exaltava o mérito com nobre enthusiasm o o crescente dedicação.
Ha mais de quatro annos acompanha cila seus filhos e seus ii mãos nas operações do exercito alliado,
prestando relevantes serviços noshospitaesde sangue
com i icrivel abnegação e louvável desinteresse.
Com admirável cnn tancia, e evangehfia resignação, tem elL soflVido, e continua a soíTret, os pesados
sacrifícios, que impõe uma longa o penosa campanha
em terra longínqua e invia, onde hoje tremula o pavilhão auri-verde, como o symbolo da redempção ao
som festivo dos hymnos da victoria!
Ainda ninguém a viu murmurar arrependida de
haver preferido os labores da guerra aos commodos
da vida domestica no tranquillo regaço da mãe
patria.
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Nam ha muito, porém, abriu-se um claro na es- asserção, e do qual constam oílicialmente os serquadra imperial, e fechou-se um tumulo no jazigo viços ca agraciada foi dirigido ao Sr. Ministro do
dos mortos regado das sentidas!; grimas de uma mãe, Império pelo da Guerra em data de 11 de Maio de
1870.
0 dos amigos.
Era um filho de menos para uma mãe extrcmosae
O aviso é o que passa a transcrever-se:
era mais uma vietima da tyrannia roubada ao serviço do gigante da America Meridional.
Illm. e Exin. Sr. — Em resposta ao pedido de
Essa mãe, desamparada, viuva de um digno servi- V. «Ex.
com a data de 9 do corrente, communico a
dor do Estado, é... é a própria D. An na Nery, e V. Ex. que os serviços prestados, durante a guerra
essa vietima de sua dedicação e patriotismo é... é o
Paraguay, por D. Anna Justina Ferreira Nery
Dr. Jusliniano de Castro Uabello, filho exemplar e do
sara os que constam do oííicio de Sua Alteza o Sr.
distiucto cirurgião do nossa armada, dessa valente Marechal do Exercito Conde d'Eu na qualidade de
armada que foi sempre o nosso orgulho na defeza da commandante era chefe do nosso exercito, em data
patria, e no desaggravo da honra nacional.
de 7 de Abril ultimo, no qual Sua Alteza se expriTraçando estas linhas cumpro um d ver imperioso me do modo seguinte ; ■
como cidadão brasileiro, cujos foros muito prezo, e
— Ao batalhão 41 de Voluntários acompanha
tenho cm vista rtcommendar os valiosos serviços da
Sra. D. Anua Nery á muniíicencia do Governo Im- D. Anna Justina Ferreira Nery, irmã do Tenente
perial e á estima o gratidão de meus concidadãos. Coronel de comtnissão Joaquim Mãuricio Ferreira.
E' aqui tam conhecido epopular o nome d,; Sra.
E' senhora que desde o principio da presente
D. Arma Nery, que casta enuncial-o para que vá guerra tem prestado relevantes serviços, o tem-se
encontrar éco sympathtco era todos os corações bem distinguido por sua caridade, e outras virtudes, quer
formados, e principalmente em nosso exercito, cujos ajudando com zelo evangélico o curativo dos doentes
generaes rivalisam em bravura com a intrepidez nos hospitaes militares, quer tratando em sua pródos soldados, o uns o outros, fieis á monarchia e ás pria casa grande numero de oííiciaes feridos ou
instituições do Império, morrem livres em paiz es- doentes, quer por fim educando em sua companhia
cravo, legando á historia seus nomes, e suas glorias as meninas que os acontecimentos da guerra iam
como vencedores nunca vem idos.
deixando orphãs.—»
Já houve na Bahia, diz a historia contemporânea,'
IV
no tempo da guerra da independência, uma rauiher
notável, 1). AL ria José de Jesus Medeiros, a quem
por actos de distin to valor se concedeu, por deConsideranda do parecer.—Conclusões do parecer.
cretos de 20 de Agosto de 1823, o soldo de alferes
de linha o o uso da "insígnia de cavalleiro da Ordem
Imperial do Cruzeiro,
Assim que, como resumo, e conclusão das obserE como serão remunerados os relevantes serviços
prestados no Paraguay pela Exma. Sra. 1). Anna vações que precedem, a Mesa:
Considerando que. conforme o artigo 102 § 11 da
Justina Ferreira Nery? Assumpçào, 30 de NovemConsiimiçà as mercês pecuniárias concedidas pelo
bro do 1800. —F. Ferreira, Corrêa. »
Poder Exi cativo dependem da approvacão da AssemEm uma correspondência publicada no Jonal do bléa Geral:
.
Coiurnercio n. 243 le 11 do Dezembro do mesmo
Considerando que a concessão de mercês pecuanuo de 1869! fazendo-se o elogio do diversos estu- niárias augmenta a despeza do Estado, e que á
dante., de medii iiia, que serviram com admirável Asscmbléa Geral compete, em beneficio do trabadedi acào n cxeicite brasileiro no Paraguay, o alli lho e da industria, zelar e fiscaüsar essa despeza,
pereceram gloriosa mente, menciona-se entre elles piotegendo por este modo o direito dos contiibui.ites:
Considerando que a mercê pecuniária appiovada
um dos filhos da , graciada, que apenas se designa
pelo appellido Nery, o do qual, como que para mais pela proposição da Gamara dos Srs. Deputados,
engraud col-o, diz-se «filho dossa respeitável matro- actualmeute subjeita á deliberação do Senado, foi
na, que nos hospitaes do exercito o um verdadeiro concedida pelo Poder Executivo para remunerar
serviços prestados na guerra do Paraguay:
anjo do p ^z, e cai idade para o soldado ferido.»
Consider ado que estes serviços sam reconheciDepois destes,outros artigos, ou correspondências
damente dignos de remuneração, e, no caso de que
no mesmo sentido foram publicados.
Terminada a guerra do Paraguay, a agraciada, se trata, achara-se plenamente provados por um
voltando-para a BalTa, sua província natal, e demo- documetijto official, e estam na sciencia, e consciênrando-so alguns dias nesta Corte, foi nella acolhida cia ;.ublica :
c saudada pela população com respeito, e reconheOfferece o seguinte
cimento, e algumas senhoras suas patrícias aqui reparecer:
sidentes oíTercceram-lhc uma corda pelos serviços
que no Paraguay linha prestado, como tudo consta
1.° Que a proposição da Gamara dos Srs. Deputadosjornaes do tempo.
Pelo que pertence a documentos oííiciaes relativos dos devo entrar era discussão, e ser approvada.
2.° Que o parecer da Mesa seja impresso, e distriaos serviços da agraciada prestados no longo espaço
de cinco 'annOs, vé-se que ao conhecimento do Go- buído na forma do estylo.
Paço do Senado em 15 de Septembro de 1870.—
verno Imperial nunca chegaram outros peja Secretaria da Guerra senam, quando a luta já eslava Visconde de Abaelé, Presidente.
— Frederico de AlIo Secretario.—José Martins
finda, um officio de Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu, meida e Albuquerque,
o
no qual se faz honrosa menção do taes serviços. da Cr z- Johim, 2 Secretario.— Barão de MarnwnO aviso a que a Mesa se refere para provar sua guape, 4 Secretario.
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PARECER DA COMMISSÃO DE 1XSTRUCÇÃO PUBLICA.
«A commissão de inslrucção publica tendo examinado a proposição da camara dos deputados, datada
de 10 do corrente ra 'Z, pela qual, é o governo autoiis- do a mandar matricular no Io anno da faculdade
de direito do Recife o alumno Francisco Marques Camacho, sob a condição de não poder ser admittido a
exame das materias do anno lectivo sem mostrar-se
iiabilit ido no exame de philosophia, vem dar conta
ao senado do que encontrou nos papeis que lhe foram
presentes, e offerecer ásua consideração o que pensa
sobre a matéria.
A proposição teve a sua origem em ura requerimento do pretendente, o qua! aliega que tendo os
preparai rios exigidos para a matiicula nas faculdades do Império, excopto o de philosophia, matriouiou-so como ouvinte na do Recife, e querendo
adiantar a sua carreira, e não perder um ann , pede
a graça que obteve, visto achar-se habilitado na matéria que lhe falta.
Ao seu requerimento acham-se juntos os seguintes documentos;
1.° Attestado do bacharel Jorge Dornelles Ribeiro
Pessoa, professor particular de philosophia, declarai! Io que o pretendente se acha habilitado p ra o
exame da dita matéria.
2.° Atiestados dos lentes do Ia anno da sobredita
faculdade, declarando a sua freqüência ás aulas respectivas,
e com bom comportamento.
3 00 Certidão de sua ilade.
t. Seis ditas da s'creta.ia da mesma faculdade,
que provam os exames de preparatórios na ióima
allegada.
A commissão notando que o pretendente não
aliega motivo algum atlendivei para que deixasse de
fazer o exame de philosophia, afim de poder matricular-se, como determinam os estatutos, e julgando
que o desejo de não perder um anno em sua carreira
litteraria não é bastante para que em seu favor se
dispensem os ditos estatutos, como repetidas vezes
tem já declarado em pareceres anteriores, não pôde
hoje jnudar de opinião, e ser favorável á proposição
de que se trata; entretanto, como o senado pode
pensar diversamente, e convém qu ■ a dita proposição siga os tramites ordinari-,s paxa ter sua definitiva solução, é de
PARECER
Que a proposição da outra camara entre na ordem
dos trabalhos.
Sala das conferências, em 14 de Setembro de 1870.
—J. P. Dias de Carvalho.—Z. de Góes e Vasconcellos. »
Ficaram sobre a mesa.
Foi igualmente lido e approvado o seguinte
REQUERIMENTO.
«A commissão de fazenda foi remettida, de ordem
do senado, em 20 de Junho de 1859, afim de ser
examinada, a proposição da camara dos Srs. deputados de 20 de Maio de 1858.
j
A proposição autonsa, no art. 1°, o guverno para
permutar o terreno pertencente á camara municipal
da cidade de Porto-Alegre, província de S. Pedro do
Rio Grande do Sul, em que existem obras e estabe
lecimentos de marinha, pelo proprio nacional orarrendado á mesma camara, e occupado pelomata!

;
|
;

;

■

douro publico; e manda no art. 2° enco porar o
primeiro dos ditos terrenos aos propiios nacionaes,
ficando o segundo á disposição da referida camara
municipal.
A commissão, não achando entre os documentos
sujeitos á sua apreciação nenhum que pussa esclareccr sufTiciemememe. o assumpto e habilital-a para
aconselhar ao senado a deliberação mais conforme
aos interesses públicos, icquer" quo se exijam do
governo pelo aministério da fazenda as seguintes informações; I qual a extensão e valor dos ious terrenos, cuja permutação se propõe; 2a se som prejuizo dos interesses públicos pode ser cedida á
camara municipal da provi..cia de S. Pedro uma
parte do tene iu por ella indicada do valor equivalente ao da mesma camara em que existem estabelecimentos da repartição de marinha.
Sala das commissões, em 14 de Setembro de 1870.
—Barão do Bom Retiro. — Bernardo de Souza
Franco. »
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entrou em 3 discussão e foi approvada para ser
dirigida á saneção imperial, a proposição da camara
dos Srs. depuiados sobre pensões mencionadas no
parecer da mesa n. 320.
MATRICULA DE ESTUDANTEES
a

Foi do mesmo modo approvada em 3a discussão e
dirigida á saneção imperial, a proposição da mesma
camara sobre dispensas aos estudantes Joaquim Borges de Barres e Carlos Pereira Bego.
LOTERIAS
Entrou igualmente em 3a discussão e foi approvada para ser dirigida a saneção imperial uma proposição da camara dos Srs. deputados concedendo vinte
loterias para as obras do hospício de Pedro li.
NATURAL1SAÇÕES.
Seguiu-se em 3a discussão e foi igualmente approvada para ser dirigida á saneção imperial uma proposição da camara dos Srs, deputados, concedendo
cartas de natumlisação a diversos estrangeiros.
PENSÕES.
Entou em 2a discussão e passou para a 3a a proposição da camara dos Srs. deputados sobre pensão
concedida ás irmãs do 2° tenente da armada João
Olyinpio Telles de Menezes, mencionada no parecer da mesa n. 321.
ISENÇÃO DE DIREITOS.
Seguiu-se em 2a discussão e passou para a 3a a
proposição da camara dos Srs. deputados autorisando*o governo para conceder á companhia
Ituana os favores concedidos á companhia ingleza
da estrada de ferro de S. Paulo, com o parecer da
commissão de fazenda.
O Sr. Carneiro de Campos requereu verbalmente
dispensa do interstício para a dita discussão, o assim
se venceu.
LICENÇA.
Entrou em 2a discussão a proposição da mesma
camara, concedendo licença ao inspector da alfândega da Bahia Bernardino José Borges.
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O Sr. Cunl»» I^lgtieiredo : — Sr
presldonte, apozar de respeitar nmito o parecer da
nobio commissão de fazenda, ouso oppor-llie algumas consideuações que me parecem attenoiveis.
O empregado do quem se traia, o ii.spector da alfândega da Bahia, acha-se com tfleilo doente,«como
a nobre commissão reconhece no corpo do parecer
E' um empregado zeloso, de reputação feita ; eu tive
disse as melhores provas, quando estive na província do Pará...
O Sr. Leítão da Cunüa Apo udo.
O Sr. Cunha Figueiredo : — .... e creio que elle
nunca pediu licença. Cia parece-me qur, quando
um empregado desta ordem se acha constituído em
maior necessidade, pelo e-lado precário de sua
saúde,a occasiao não c mais própria paia se lhe diminnirem os vencimentos. File necessita de fratar-se, o acredito que, honrado cot.o é, onerado de
grande família, e falto de meios, não poderá fazc!-o
convenientemente, se não for ajudado com (S ven
ciinentos qne pede, e que a oniros se tem roncedido.
Portanto, Sr. presidente, como conheço o pclicionario, e esteja mui certo de sua honr diz eda necessidade que eilo tem do cuidar de Sua saúde,
ostou prumpto para votar pela resolução e contra o
parecer.
O Sr. Leitão da Cunha : — Em tod i o caso a ev
cepçà) do favores idênticos que temos concedido
não seria justiíi ;avel.
O Sr. Cunha Figueiredo : — A graça pedida será
mui justificável: ou voto por cila.
4> Sr-. Ijarüo do 11 m Iletii-o.—Sr.
presidente, f izendo pari' da commissão do fazenda
devo dar ao senado uma breve explicação, á vLta
do que acaba de dizer o illusire senador pela província de Pernambuco.
A commissão não poz em duvida, nem de leve, a
verdade do que o peticionario, sobre quem versa o
parecer, allegou em sen requerimento. Assim o de
claron francamente, e nem podia dizer o contiario
em presença das informações recebidas de diversas
pessoas dignas de inleiro credito, e dos attesiados
do médicos tão respeitáveis como são os que deram
testemunho da grave enfermidade de qne sofire o
supplicanlo, o qual além disto sabe que e um empregado zeloso.
Não teria, por isso, a menor repugnância de aulorisar o governo para conceder-lhe uma licença por
maior praso, se fosse solicitada. O qne, porém, a
commissão não podia era admittir o precedente
de concessões do licença com as porcentagens do
emprego, como aconteceria se passasse a proposição da camara dos Srs. deputados, e isto pela
natureza especial desta sorte de vencimentos, que,
como sabe o senado, são concedidos unicamente
pro labore. Além de outros inconvenientes haveria,
se assim se praticasse, o de prejudicar-se a quem
tivesse de substituir o supplicaute, durante sua
ausência, no exercício cíTectivo do emprego que
occnpa.
Negando-se, porém, as porcentagens, e sendo o
emprego daquolles que não teem gratificação, so
pode ser daria a licença com ordenado, inas_ sendo
esta requerida por seis raezes, fica a concessão dentro das faculdades do governo, a quem compete por
lei dar taes licenças até aquelle praso e então cessa
a necessidade do acto legislativo, porque o peticio-
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nario pôde recorrer ao ministério da fazenda. Foi
por isto que a commissão disse que a proposição não
podia ser approvada.
Teve, pois, por fim, respeitar um principio que
so impoz, e não contestada procedência dos motivos
allegarios para a licença, os quaes é a primeira a
reconhecer.
Bosta a votos não foi approvada.
Seguiu-se em 2a discussão o passou para a B5 a
propnsição da mesma camara concedendo licença ao
vigaiio Luiz Gonçalves de Aragào, com o parecer da
commissão
rie f. zenda.
O Sr. Io secretario requereu verbalmente dispensa do interslicio para a dita' discussão o assim se
venceu.
Entrou em2a discussão, com o parecer da mesma
commissão, e foi regehaáa, a proposição da mesma
camara concedendo licença ao escriplurario da alfândega do Maranhão
João líaymundo de S» uza.
Seguiu-se em 2a discussão, com ao parecer da referid , coraraissào, e passou para a '3 , a pi oposição da
mesma camara, < oncedendo licença ao Dr. José Antônio de Figueiredo.
O Sr. 1° secretario requereu verbalmente dispensa
do intersticio para a dita discussão e assim se venceu.
TRILHOS URBANOS.
Entrou em 2a discussão, com o parecer da commissão de fazenda, queofTeieceu uma emenda, a proposição ia mesma camara concedendo isenção de
direitos a favor da empreza do trilhos urbanos na
cidade do Recife.
Posto a vnt is o artigo não foi aporovado.
Posta a votos a emenda foi approvada e passou a
proposição para aa "d3 discussão.
Seguiu-se em 2 discussão, com o parecer da mesma
commissão de fazenda, a proposição da mesma camara, concedendo isenção rie direitos para os trilhos
urbanos do Recife para Olinda.
Posto a votos o artigo e depois a emenda da
commissão foram approvados. a
Passou a proposição para a 3 discussão.
O Sr. Io secretario requereu verbalmente dispensa do intersticio para a dita discussão das duas
proposições e assim se venceu.
BARRA DO RIO S. GONÇALO.
Entrou em 2a discussão com o a parecer da mesma
commissão o passou para a 3 a proposição da
mesma camara concedendo isenção de direitos para
a exeavação da barra do rio S. Gonçalo, no RioGrande do Sul.
APOSENTADORIA.
Seguin-se em 2a discussão, com o parecer da mesa
n. 315, a proposição da mesma camara, concedendo
aposentadoria ao secretario da relação de Pernambuco.
Passou para a 3a discussão dispensado o intersticio.
Passou-se á 2a parte da ordem do dia
ORÇAMENTO DA FAZENDA.
Continuou a 2a discussão do orçamento no art. Io
relativo ao ministério da fazenda."
O Srv visconde de Italíorahy
ipresidente do conselho): — Não pedi a palavra,
Sr. presidente, para continuar a discutir o orçamento da fazenda; a necessidade de econoraísar
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tempo obriga-me a pedir aos nobres senadores a
quem devo algumas respostas que me dispensem de
as dar nesta occasião.
Meu fira é fazer uma rectiíicação sobro um ponto
do extracto do meu discurso que hoje foi publicado
no Jornal do Cnmmercio. Disse eu hontem que a
quantidade dopapel-moeáa que existe em circulação,
em virtude do credito de 40,000:000)5 aberto em
1868, era a mesma quo existia quando apresentei o
meu relatório este anno. Mo extracto está que eu asseverara não ter feito emissão nenhuma desde o dia
em que li o relatório; mas isto não é exacto.
Era Maio ou Junho, tendo o thes< uro grande necessidade de fazer pagamentos muito avultados, recorri á emissão de 2,000:000)5 de papel-moeda por
conta daquelle credito; mas mandei ulteriormente
resgntal-os, de maneira que desde então só continuaram a existir em circulação os vinte e dousmil
e tantos contos que estavam emitlidos quando fci
apresentado este anno o relatoiio do ministério da
fazenda.
Eu podia mandar esta rectificação por escripto,
mas preferi fazêl-a aqui.
O Sjc. Silveira cia Motta:—Sr. presidente, continuo no pioposito de tomar o menos
tempo que me fôr po>sivel nesta discussão do orçamento, e talvez que algumas questões em que eu
desejo de leve toc.>r agon podessem ter mais cabimento na terceira discussão; Ir , pi rem, uma questão que desde já quero apresentar, porque no inlervallo pie vae até a terceira discussão, terá o nobre
ministro da fazenda occasião de considerar as minhis observações, podendo, portanto, d;spensar-se
de responder-me a ellas agora (não exijo isso) para
brevidade desta discussão.
Sr pressente , ha ura ponto no lelatorio do
nobre ministro da fazenda que d -ve ser objecto do
algum reparo, é o seguinte. Para abreviar termos
e informações limitar-me hei a dizer: nos lemos
hoje era circulação lt5:d,000:000^ de papel-moeda,
emiltido pelo governo, para fazer lace aos a uros
thesouio durinte a guerra; a^m desses 1(30,00 uOOOjjt
de papel-mo da, emitlido pelo governo, em diversas
cpoc. s, para as uigencias du Estado, temos uma
outra somma de bilhetes em tire la,ao, iue é a
emissão do Banco do Brasil, a q..al pode rigorosamente ser considerada como papel moeda,
porque posto quo tenha a garanti i de araorlísação
que está tVz ndu aqueile banco, essa emissão está n i
circulação soba resp1 nsabilidade iogoverno.Temos,
pois, senhores, esta emissão do Banes; do Brasil, que
segando o relatório du nobre ministro da fazenda ó,
de quarenta eum mile tantos contos, e que liojo já é
de alguma cousa menos, porquej C' nforrae o ultimo
relatório do banco, está esta eraAJao reduzida a pouco mais de 35,000:00015, os quaes, com os 160,000:000$
de papel moeda -miltido pelo gogprno. e as fracções,
nos dão em circulação uma massa de papel moeda
de 200,000:000$000.
Neste estado, senhores, eu declaro que esperava
quo o nobre ministro da fazenda, quando fez o seu
relatório, não se contentasse sóniente com appli ar
para amortisação do papel moeda os saldos do orçamento. Esses 'saldos do orçamento, o senado sabe
que são nominaes, muito m is quando, passando o
orçamento com a tendência quo, n i perspe diva
desses saldos, se tem desenvolvido para maior despeza, póde-sc dizer que tal saldo não existe, e que

existe déficit. Então a que se reduz a perspectiva do
nobre ministro da fazenda diante de uma massa de
200,000:000$ de paiel moeda em circulação, não
dando ao paiz uma só esperança de querer curar
esta enfermidade, que »mllou como a peste, como a
febre araarella eo cholera-inorbus voltam depois de
nos deixarem, que voltou quando nós estávamos
livres desta pesto tendo apenfs 28,000:000$ do papel
moeda em circulação, o que é que em uma época
destas nos diz o nobre ministro da fazenda, depois
de acabada a guerra?
Até agora eu convenho que o governo, se a guerra
continuasse, na necessidade, talvez, de lançar mão
ainda de uma massa maior de papel moeda,'não nos
dissesse nada; porém depois que a guerra acabou, o
nobre ministro da fazenda fazer o sou relatório contentando-se comodizerao paiz sóraente: «Nós iremos
amortisando o papel moeda com os saldos, » quando
taes saldos não existem, e ainda quando exi.-tissem
arilhrnéticamente nos balanços o cálculos rto governo, estão elles absorvidos já, e portanto o
paiz pude dizer;« onde está a promessa que vós
nos fizestes de amortisação de algum, de 4 % de
papel moeda por anno? Esta prespectiva desappareceu inteiramente, foi uma illusão ?»
Todos os governos, Sr. presidente, logo que cessa
a calamidade que lança as nações nesse precipicio
do papel moeda, o primeiro cuidado que t 'm é tratar de amortisar o papel moeda. Afii está b m iocente n exemplo dos Estados-Unidi s, que já foi cilado na casa, u quo não reproduzirei em d d lhe,
onde.parecia imondave! o abysmo da divid - que
cnntiabiu o governo arriencano para fazer face á
luta gigantesca que sustentou esse go verno para
mmter a integridade da União; mas nós estan.os
vendo que o primeiro cuidado desse governo foi a
amortisição, e amortisação em grande escala. E
aquolle paiz passou por uma ciise ainda nuior do
que aquella porque passou o Brasil, porque teve
•uio só a guerra, mas a extineção da es ravidáo em
metade da União, e por conseqüência viu-se a braços
com a . essação do trabalho escravo nus ost dos do
Sul, e com ós esfoiços que a industria está fazendo
afim de poder recuperar a posição antiga^ e çoop"rar para os encargos da União. Mas nós. que
fizemos uma guerra em que gastamos 370,000:000$
(isto é o que se sabe por ora segun lo os dados do governo) nós que fizemos emissão de titulos de divid.i interna cm grandes proporções, que
oneramos o thesouro com juros de divida interna
fundada por um; grande massa de apólices emiUidas
dentro do paiz, e que além disso se emiltiu tanto papel moed i, que ainda temos 200,000.000$ na circulação, vemos que o nobre ministro vem ao parlamento, e não nos acena com alguma esperança de
amortisação desse papel moeda ; o que a qualquer
outro ministro eu podia não estranhar, m s estranho
relativa mente ao nobre Sr. viscondede Ilaborahy.que
sempre respeitei, e segui suas lições na guerra que
fez ao papel moeda Porém não vejo no orçamento
a perspectiva desta amortisação.
Senhores, emquanto existir uma massa de
200,000:000$ de papel moeda na nossa circulação,
nàc conta o nobre ministro que forçosamente ha
de fazer sacrifícios muito maiores para pagar os juros da nossa divida externa, cora os nossos compromissos exteriores, por causa da difTerença de cambio que ha de crescer a proporção que osimporlado4
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resdesanimèmdaamorlisaçao do nosso papel moeda?
Forçosamente ; a prova ahí estíá. Acabou-se a guerra;
o paiz recebeu uma impressão de consolação, de
esperança com a fnialisação da guerra; todos preconisavani" que com o termo da guerra, o nosso cambio melhoraria ; quem não diria me mio que o governo, não tendo mais necessidade de fazer sacrifícios,
t cambio deveria subir ? Mas veja V. Ex. que aconoeco o contrario ; o cambio tem descido excessivamente, a ponto de chegar a li) a 20, quando em
muitos períodos durante a guerra elie esteve acima
do estado aetual.
E donde vem isto, senhores? Em uma época de
colheita, quando o Império tem café e algodão para
exportar, a guerra está acabada, todas as razões
eram para explicar ura cambio mais favorável. Mas
não; o cambio desce, e eu creio que tem descido,
principalmente, porque em um paiz novo, como este,
onerado cem uma massa de papel moeda como a
que temos, a confiança exterior nas relações commercines com o llrasil só poderia renascer, se ac-so
o nosso governo acenasse immeii lamente, como
fazem todos os governos previdentes, com medidas
para amortisar o papel moeda. Mas não ha nada
disto.
Eu queria, pois, Sr. presidente, vereimplesmente
se provocava ao nobre raini-tro da fazenda a dar
alguma esperança ao paiz além da amorlisaçào por
meio do saldos °dü orçamento, peque o nosso paiz
está estragado a respeito de governo representativo;
os orçamentos são cada vez mais nominaes, mais
ficção. De quo serve j Sr. mini tio da fazenda, com
sua superior intelligcncia e zelo pelos interesses
públicos, fazer um orçara brito mais regular do que
tem sido os anteriores, se o corpo legislativo, e o
mesmo governp o impellem a despezas novas, cies
centos, qué fazem com que nunça possa haver saldo?
E', portanto, uma illusão.
Eu entendo, senhores, que o n bre ministro, tendo
dado esperança de appUcar saldos indefinidos para
a amortisação do papel moeda, f ria ofíerecido ao
paiz uma garantia melhor, mais segurasse tivesse
dito « no meu orçamento tenho a perspectiva do um
saldo de 10,000:000$», e entendo que uma verba da
despeza do orçamento deve ser a de 10,000:000$
para a amortisação do papel moeda. »
O Sn. Zacarias:—Ou menos.
O Sr. Silveira da Moita :—Ou menos; mas fixe
alguma quantia.
O Sr. Zacarias ; — E' disposição de lei.
O Sr. Silveira da Moita: - Agora, Sr. presi
dento, não quero desenvolver mais esta proposição ;
passarei a outra.
O nobre ministro da fazenda no seu relatório, fallando do estado do Banco dò Brasil, nos disse que
esto estabelecimento possuo taes e taes títulos no
valor de 19,000:000$, quo, segundo a opinião do
nobro ministro, constituem um bom principio de liqui
dacão. Estes títulos do banco c msistem em apólices
no valor do 8,192:000$, em 3,593 acções do pioprio
banco, o cm bilhotes do thesouro 10,207:000$, que
prefazem os 19,000:000$ quo S. Ex. acha que constituem um bom principio do liquidição, '
Eu não quero contestar fundamenlalraento a apreciação do nobro ministro, se elle tem on não razão
em achar que isto é ou não bom principio de liquidação; venho esboçar osta questão do Banco do
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Brasil unicamente para fazer, não direi uma censura, mas um :eparo a respeito da indifferença com
que o governo olho para a marcha desta liquidação.
A posição deste banco ó a de um devedor concordatario em liquidação; esse é o papel que lhe assignou a lei ultima'
Quando se fez o accordo entro o Banco do Brasil
e o gi.verno, para execução da lei, eu censurei
nesta casa o Sr. ministro da'fazenda, que era então
o meu nobre collega senador pela Bahia, por não ter
neste accordo estabelecido a idéa de um fiscal por
parte cio governo no" banco. Era obvio que. sendo
o governo responsável pela emissão do banco, que
então era de 45,000:000$, dependendo a liquidação,
ou o pagamento desta emissão, da gestão que o
banco tivesse, conforme ella fosse, era conveniente
quo o governo se resguardasse, tornasse o papel do
fiscalisador da marcha do banco. Com estes fundamentos fiz observações a respeito do modo porque
o ministério passado' fez este accordo com o banco.
Creio que mesmo nossa é. oca o nobre Sr. ministro da fazenda tinha esta idéa de que era preciso
que o banco tivesse nm fiscal do governo. Entretanto o banco continua na sua liquidação e o nobre
ministro contenta-se apenas em fazer unia apreciação a respeito da march. desta liquidação, achando-á boa!
Mas perguntarei; a lei não marcou uma quota do
fundo do banco para fundo de uma caixa bypothecaria? Barece-me que maicou a quantia de
35,000:000$. E esta caixa hypothecaria, que foi um
dos pontos importantes da loi, que foi creada para
favorecer a lavoura, que estava onerada com os
juros mais altos pela dependência dos intermediários, que firmavam suas letras para irem ao Banco
do Brasil, essa caixa hypothecaria está organisada
comr o fundo quo a lei mandou que tivesse?
v ò-se. Sr. presidente, do relatório ultimo do Banco
do Brasil qual é o fundo da caixa hypothecaria em
30 de Junho proximo passado. O fundo realisado da
caixa liy othecaria consiste em 14,120:000$ de hypothecas realisa 'as, títulos de carteira 5,649:000$,
a polices3,Di7:000$. títulos em liquidação 9,600:000$,
dinheiro 115:06õ$795.
Pois, senhores, pôde o nobre ministro, olhando
para a marcha da ii ptidação, para a execução da
lei. considerar que o Banco do Brasil organisou a
caixa hypothecaria, segundo a letra e espirito da
'ei? Pode assim considerar, quando o fundo que
destacou para formação do fundo especial da caixa
hypothecaria consiste também em 9,600:000$ de
títulos em liquidação, quando V. Ex. e o senado
sabem o que no banco se chama lilulos em liquidação? São títulos vencidos, já de menos vrlor, que
estão dependentes do procedimento judicial, ou de
diligencias custosas que fazem despeza enorme ao
banco para a sua cobrai ça, e por conseqüência
em caso nenhum podem representar eífectivaraente
o valor de 9,600:000$. Logo, a repartição hypothecana não tem o fundo que a lei mandou que tivesse,
que segundo se vê nesse relatório do banco, o que
elle chama sobras, que é o que elle vae cobrando
nesses títulos, vae logo convertendo em apólices,
como aconteceu com o pagamento que recebeu do
thesouro, da ilha das Enxadas, 1,705 apólices, e
com mais 2,557 que comprou.
Além disto, senhores, a creação da caixa hypothecaria não foi concebida pelô legislador unicaíl
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mente para se converterem os títulos da lavoura branças iminobilisa logo, comprando apólices, e
que tinham as íii nius dos cominissiunari is em ti- empre gando 10,000:020$ em bilhetes do ibesouro.
tulos liyp jthe -a ios; foi tonhem para fazer hypo- com juios de 4 %.
P.ds o Banco do Brasil foi reorganizado para emthecas novas Entretanto vê-se que a repartição hypothecaria não tem corres » ndi lo int ir •mente ás prestar dinheiro ao govet no? Se emmesta di-.b iro
vistas do legisl.idi r e di governo, porque ró ha mil ao governo, f,.z um mal muiiogianOe aocominerio;
e tantos contos de hypothecas novas, feitas deslo faz um mal muito grande á lavi ura; não dev a ser
((uo se promulgou a lei Logo, a lei não está execu- empi »iador do thesouro de 10,01)0:000$, que hoje.
tada, o gover o não deve ser testémunha imp ssivel segundo o balanço do banco, estão reduzidos a
desta marcha do banco: o Sr. ministro da fíZcnd- 8,000:000$000.
nãy se de e contentar somente com dizer aò impo'
O SR. PRESIDEXTE 1)0 CONSELHO : —Não d ;VO (ieslegi-l tivo que os fundos de r- serva que tem o Banco conlaraos purticuleros?
do Brasil estão augmenta los em -S,972:00 )j>, que se
O Sr. Silveira u.v Motta :—Estou dizendo que
as cous s continuarem neste senti Io, em pouco tempo
servirão para garantir a seus accionistas o capital de»ia descontar ainda mais. Façò esta (bservação,
porque no rei to rio de S Ex., que foi feito talvez
do ba; co.
em Março mi Fevereiio, a massa de bil .etes do >IheO f .ndo de reserva não é destinado somente para
gar-ntir o capitil tos accioiiistas; é calculado para 'sonro q (e havia ■■o banco era de 10,()00;0( )0$:
gaiamir a emissão que ■ slá sob a n spons iblida le ma- o relatório nlliniu, quo h nho aqui, da directodo governo cora a oul a garanti • da arn o tisação de5 ri do banco, dá existindo sóraente 8.010:000$, por
a 8 o/, da emissão. E então, ergunta ei eu, o governo (jue na;ur. Im nto leve o bem senso de redescontar,
pode reduzir o Banco do Bn-il ao papel le formador e ted -si oHlou paia out os fins. que seriam mais prode fun o do reserv , con-isteute em apolii,es da di- prins de sna instituição. Oque .eátcü condi mn ndo
vida p «bica, que vencem 7 o i 7 1/2 /„ pan com estes é o emprego do capit 1 do banco em bilhetes do tlielucros com que faz o fun Io do reserva, pagm -na -onro, ou em apólices ; não c para isso que se fez o
res(iunsa u li 'a e para com o governo de 38,000:0003 banco; é para servir á lavoura : entretanto só ha
14,0 0 0 0$ de hypothecas antigas gi rantidas; só ha
e refa-e • o capital bancaiio? Ereio que não,senhores;
o fun ;o d reser a deve sei formado para fazer face mil e lautos contos de hypothec.is novas. L go. a lei
nã e-iá cumprida.
aos prejuízos, re-ultao es Ias opera ões han tarjas :
O ou io fim da lei foi deixar na caiteira do banco,
a mis-a enorme de títulos em liqm laçao indi a
de (jue se devia separar o fundo para a repanicâo
prejuízos que esse fundo de reserva não pod rá com
hypothecaria, uma som ma para as necessidades'do
pôr; as concordatas feitas pehi uinco com b v d
res de sounnas avultalas j ibsorveriam os findos cmnmercio; mas disso que devia servir ás necessidade reserva, se q banco saliquidasse Ir je; e com os des do coramercio, o governo tem tomado enq reslucros de juros de apólices e bilhetes do thesouro tado 10,000:000$ cm bilhetes do thesouio: o mais
o banco não poderá fazer face aos prejuízos da V. Ex. vô quo o Banco do Brasil tem oito mil cento
liquidação. Será preciso procurar operações de e tantos contos em apólices, Onde está o -eu capi
tal? Pois os senhores que são accionistas d Banco
maior lucro. As hypothecis poderão dar d°°/o
Depois, senhores, acho um erro muito grande; o go- do Brasil precisam de comprar açções dosie banco,
verno na i devia consonúr á administração do Banco sujeitas á alteração de valor para mais o para menos,
do Brasil que ella eslives-e empregan ode prefeien- segundo as cotações ? Precisam dar seu dinheiro ao
banco para o banco ir comprar ap; lices? Não, por
eia seus fundos, seu capital, que lhe provém de-sa que
comprariam logo as apoli cs. Não é para
liquidação, em apólices da diviia publica; não nn p-te emào
fim quo se deu dmheiro ao banco.
este o pensamento da lei. O pensamento da lei foi
A c< nsequencia disto é que a praça do Rio de Japroporcionar unia repartição hypothecaria no h .nco neiro resente-se da ditRculdade aos descontos. Ainda
em beneficio da lavoura; não foi ara o banco arrui- ha bem pouco tempo as letras de 1' ordem, de maior
nar o fazendeiro, execntal-o. tirar lhe sua pioprie
procura nesta praça, verbi gralia, as letras do Sandado, e cora o producto das^penhoras comprar apó- tos, que representam uni valor real, representam café
lices; foi para reempregar em beneficio da lavoura, ou algodão que retn acompanhando as letras, estas,
d não para ser possuidor do apólices da divido mesmo no Banco do Brasil,não tinham desconto, por
publica.
que o banco, logo quejoeirava alguma cousa do suas
O outro pensamento da lei foi que além do fundo cobranças, comprava apólices ou emprestava ao godislrahido do capital do banco para a formação da verno por bilhetes do thesouro. Isto não é executar
caixa hypothecaria, o banco continuasse a sei um a lei; isto é desnaturar completamente o Banco do
banco lie doseontos. Entretanto, Sr. presidente, o Brasil o deixar de cumprir a lei que o reformou.
Banco do Brasil está reduzido a comprar apólice» e
governo, que é credor Concoidalaiio no ponto
bilhetes do thesouro! .Não sei que posição é estala queO fez
o Banco do Biasil, na sua liquidação, não
que ficou reduzido o Banco do Brasil'! Com uma deve ter menos direito do que tem cm qualquer
carteira de 56,000:000$. cobrando sempre, apenas massa fallida o credor principal para exigir, seguntem 1:000$ vae logo romprar uma apólice; appa- do a lei, que n administração da massa tenln nm
recé lima letra, ou da lavoura ou do commercto, elle fiscal seu. Os credores particulares o tom pela lei
não a desconta! o fim fia lei foi separar da carteira' commercial, e o governo quo ó credorttnico do Bando banco, dos 60,000:000$, a somraa d" 35,000:000$! co dn Brasil não tem um fiscal seu neste l anço para
para a repartição hypotecaria, deixando uma mar- ver estas cousas.
gem para que o banco continuasse a servir aos
Ora. o nobre ministro quando disse quo estes
interesses coramerciaes. Mas o banco não serve 19,000:000$ eram um bom principio de liquidação,
absolutamente a estes interesses; está reduzido a parece-me que devia reparar que nos elementos quo
uma caixa de avarento; o quejoeira de suas co- constituem esta somtna de 19,000:000$ está consi-
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derado um que o nobre ministro não devia consentir
que^ o banco contemplasse como titulo liquidado.
S. K*. referiu so, vcroi fjratia, a 8,0i)0;()t;0,N do v polices, também creio qno a 3,00i):00i>g d.- bnnds;
referiu so aos j0,00():000^ do lotia^ do t escuro, e
ás 3,;>i).3 ucções do piop.i ■ banco, recob d.is nu pagamento na' iuiportíiucia Oe 614;000j|00J.
Ora, senhores, o uobro inin stro pode considerar
eomo titules liquidados lies mi! o tantas accõos
que o
banco tem em si como liquidação fetia 9 Crei.. qu?
não: nem o nobre rainistio devia cnns: nlir que a;.parecesse isto, o muito menos que no seu lel .todo
se lizcsso menção deste facto som n o r paro reprovadjr da parto do g. verno a rcspeit i ilas 3,500
acções quo liguram como liquidadas, sendo . lias da
proprio banco. Segundo ns estatutos do banco, é
ev.p:ess_ m mo proliibido que clle oego ie. que possa
ter acções do proptío banco enliet„nto essas 3,500
' acções recebeu as o Iiaticn da massa em liquidação
da ■Riii a, o recobeu-tts, segundo diz S. Kx., •io valor
do <5t-l:8lOJSI. lim : rimeiro logo- c üan o do Uiasil
não podia receber «-ssas ncçoes ea. p-igamento; o
que podia fazer era mandar que cll s fo-sem venididas na praça, segundo a cotação, fo^em vendidas
cm leiiã > merca-Ht], so aceso houvess - faliam i judicial ; mas ainda mesmo quando não fos-e judic al,
como não loi. a administração do banco devia exigir
que essas acções, embo a oslivessem ca cionadas,
tossem vendidas para poder entrar na sui missa
liquida a. M s consi lerar como m iss liquidada as
3,;)00 acções, não; istu o Sr. ministro não devia
consent^.que viesse aqui. '
K do mais perguntarei porque colação ? Eu fiz a
coa t. para saber , orque preço recebeu o banco essas
acções. Segundo disso o nobre ministro as 3,.jí)3
acçocs , pro luziram 641,8403; feita a divisão, dáme o resultado quo cada acção foi vendida por
ndjÇne reis; qual foi a colação? Pois o Baoro do
Brasil pôde arbitrar valor para a- a ções que tem
om seu poder, sem a cotação oílicial? Que cotação
-otijcial era essa do 1793471 por acção ? Sem houve'
tal cotação; entietanto está considerada esta quantia
como massa liquidada.
E' porisso que faço esto reparo: é porque o nobte
ministro, relVuind ;-so aos 10 ou 8,00y:00''3 das
letras do thesoui o, que fazem parte da carteira do
banco,diz.que constituem um bom principio de liquidação, que' monta a 19,000:0103000.
Portanto, senhores, o nobre mimstro devia olhar
unais p^ra a marcha do hanco, devia exercer mais
alguma íiscalisação alli, naquelia liquidação, não só
para fazer entrar o bpuco nos (ins ue sua instituição, segundo a loi nova. como também para corrigir osta má te.idencia quo a liquidação apresenta :
om ].0 logar, de<>imrnobilisar e desnaturar o capital
do banco; em 2. logar, de estar considerando como
massa liquidada aquillo quo não é liquido,
O Sr. ministro da marinha :—O Sr. presidente do
conselho precisou retirar-se por momentos ; mas eu
estou aqui.
- O Sr. Silveira da Moita : — Ficou hera sub
stituido.
O Sr. /.acarias: — Mas olle não toma apontamentos.
O Sn. ministro da ma RisiiA: —Tomo.
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O Sr. Silveira dá Moita: — Mas como V. Ex.
ficou por substituto, vou mudar de assumpto; não
continuo com a ma li ia bancaria.
Quero dizer lambem ai urnas palavras, Sr. presidonm, a respeito de uma despeza que vemos no
nosso orçamento. « Ty. ographia nacional, e Diário
Olfici"L » Passarei, , orinnto, ao Dia ri o O/ficial
Neste oiçament i figura cst. addicção deVJespeza
■ e loceita do Diário ÜHUtal: a receita é enoime !
são 11:7233 ! a despeza é de 86 GOO^bOO.
Senhores, eu não çondenmo a despeza dos
86:(/0ü>.; queria niismo, que o governo gastasse
mais com ura Diário O $ ciai, mas o quo eu qm ria é
que o Liario Ofíiciiii fosse um Diário'Olfuiul, o que
não é. Já o nobve senador pela província da Bahia
dissa outro dia que essa foihu não serviu nem para
dai notici) da i-hegaJa do Sr. Paranhos...
ü Sr. Zacarias: —Ingi tidào!
O -r. Silveirv nv Moita : —.. .um facto importantissimo, e que devia ser nfli i Iraente ; nnonetado
urhi 'I nrhi, mesmo porque S. Ex. tinha ta dado;
havia anciedado mesmo pela nossa pane.,
O que eu queria et a que o Diário O/final preenchesse os fins que o governo deve ter tide em vista
com a creaçào de um jornal seu. Mas, 'scnln res,
ga»t.ir S6:00- 3 para o Diário Official transcrever os
autos offi iaes que vcem no Jornal do Conimerriu !
Então, Sr. presidente, reduz-se a despeza que faz o
orçamento a mais um auxilio de 86:0 03 fiara o
J rmil do Cnmniercio : porque -e acaso o governo
coraprehendesse o que deve ser nm jo nal oflicial...
V.Ex., Sr. presidente, faz-me o favor de n andar
um numero do Diário Ojlicial, qualquer, a sorte...
Vao o continuo buscai o lá em baixo, quando devia
estar aqui em cima da mesa.
O Sr. Zacarias:—Para o que ? Não está aqui,
porque não serve 1 ara nada.
O Sr. SilVeira da Moita:—Tem muita razão:
não está aqui, porque é uma inutilidade. (O orador
recihe um ixeivplur dy D ario Official.)
O nosso povo tá esta acostumado a não olhar para
o Diário Oficial, porque, quando se trata de ver o
expediente, rcròí pnitio, do ministério do Império,
enconua-se o que se vò neste que pego ac acaso,
do dia i3 de Setembro : [lendo] «Expediente do ministério do Impetio.—1,2, 3. 4 actos.» De modo que
o Sr. ministro do Império neste dia 13 não fez senão
quatro
coesas. Vamos a vêr a importância deüas :
Ia cousa [lendo] «llemetleu-se ao Io secretario da
catnara dos Srs, deputados um oflicio, e representação da assemblea provincial de Matto Grosso, pedindo melhoria de congrua
para os parochos da
mesma provincia. » 2a cousa: llenu) «Ao mesmo
o ao da camara dos Srs. senadores, c ma authenlica
do decreto n 4596 desla data, pelo qual Sua Magestado o Imperador houve por bom prorogar novamente até o dia 22 do corrente a actual sessão da
assembléa geral legislativa.»
O Sr. Zacarias;—Ah ! Isso é importante !
D Sr. Silveira da Motta: —3a cousa [lendo] :
« Oeclãrou-se ao presidente da provincia de Pernambucrf, que não se pode conceder o auxilio do
2:0003, pedido pelo Dr. Vicente Peicira do Rego,
lente cathedralico da faculdade de direito do Recite,
para occorrer ás despezas de impressão de sua obra
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intitulada: Repetições escriptas sobre n direito administrativo brasileiro, etc. » d1 cousa [lendo]: « Feia
secretaria, de Estado enviaram-se ao administrador
da recebedoria do Uio de Janeiro os titulos dos bacharéis Lopo Diniz Cordeiro, Banholomen Torquato
de Souza e Silva e Joaquim Joso Rodrigm s. »
Ora veja V. Ex. o que é o Diário Official!
Sr. presidente, ura ministro pode ter a vida de
um dia para fazer só estas quatro consas? Se este é
o jornal que traz o expediente do ministério, deve
trazer toda a activhade ministerial. Poiso Sr. ministro do Imperi ■ viveu ura dia para fazer somente
estas quatro cousas? Uma para a camara dos deputados, outra para a dos senadores o essa historia dos
titulos dos bacharéis Lopo, Torquato, etc.?! Está se
vendo que o Diário Oficial é uma cousa inútil.
Não quero estender a demonstração; mas vamos
ainda n outro ministério; isto é, por acaso, porque'
não trouxe de proposito este jornal. Vejamos o que
fez o Sr. ministro da justiça no dia 14
O Sn. Zacarias:—O interino, o outro não fez
nada.
O Sr. Silveira da Motta;—O interino, o outro
está doente. (Lendo) « Solicitou-se du ministério da
fazendo a expedição de ordem para ser pago, somente até o dia "d do corrente, o aluguel da casa
n. 121 á rua de S. Clemente, onde se achava o
posto policial da Placava, e que foi supprimi lo »
Cousa irapoitantissima! E'uma
elaboração ministerial, que custou muito! 2a cousa: [lendo) « !íometteu-se ao mesmo ministério, para o devido
pagamento, a conta do 2Sg650,'metade :ia importaneL do-; objectos fornecidos por Joseph Bennaten
á lancha das visitas do serviço de policia e smue do
porto. » Ora, qu intos duzentos S. Ex manda pagar,
sem no.; dizer nada?! E agora ve u aqui cançar o publico,diz: ndo queremetteu ao Sr. ministroda fazenda
ordem para d devido pagamento da quantia de
25$'<)~>0! !>a cousa... (não passara de quatro, não se
a fadiguem, porque também são quatro.) (Lendo) «For
portaria da mesma data, prorogou-se por mais dons
mezus, com a metade do ordenado, a licença ultimamente concedida aoa juiz de direito da comarca
de Guarapuava, etc. » 4 cousa: (ler d') « Passou-se
diploma, habilitando ao cargo le juiz de direito o
bacharel Domingos José Alves da Silva. « Ilequeiimentos despachados.» 1°: « bacharel Rosendo Mariano Lobo, pedindo ser nomeado juiz municipal e
de orphãosna provinc;a de Sergipe.—Prejudicado.»
Ora, ahi tem, Sr. presidente; não vou adiante,
não quero tocar nos outros ministérios..
O Sr. Zacarias:—Pôde prejulicar.
O Sr. Silveira da Motta: — . .. mas para exemplo bastam estes dous, o do Impçjdoe o da justiça.
Cada ura destes senhores ministros viveu um dia
para fazer estas quatro cousas; e se não é verdade
isto. se elles fizeram alguma cousa mais. a!ém destas
quatro, (e_eu creio que fizeram, porem foram das
taes que não se publicam,) se fizeram alguma cousa
mais, não publicaram, e então é melhor não termos
Dirio Official para publicar destas bujiarias, porque
isto é um logro, isto e mesmo o que se chama mangar com o respeitável publico; estar um ministro
na sua repartição a fazer mil actcs importantes, e.
dizer depois ao director do Diário Official: « Você
publique somente este, aquelle e aquello outro. »
Então, não serve de nada o Diário Ojjicial. Esta pu-

blicação pcíde ter muito mérito, se olla garantirao
publico o conhecimento dos actos olliciaes, dia por
dia; de outra maneira, não: já se sabe que se resalva o que é de segredo, isto fica lá para a repartição do nobre ministro do estrangeiros, e emquanto
havia guerra poderia haver alguma cousa de segredo para o nobre ministro da guerra e da marinha,
que tinham do fazer expedições, o não queriam que
Lopez soubesse; isso bom podia ser de segredo, porém, hoje não creio que haja tanta matéria de segredo, á oxcepção de alguma cousa do ministério do
estrangeiros otí da policia.
Portanto, já vê V. Ex. e o senado, que esta Gazeta Offieial não serve do nada, mas além de não
servir de nada, ainda accresce que o que vem na
Gazela Official, para se lhe tirar todo o prestimo, e
caracter official, o todo o merecimento, porque o
.governo é o mesma que rebaixa todas as suas
cousas; para se lhe tirar tddo o merecimento, n que
vera na Gazeta Official, pelo menos vem no mesmo
dia no Jornal do Commercio, o muitas vezes antes
no Jornal do Cooimercio,.e depois na Gazeta Qfíicial: tenho visto muitos casos destes.
O Sr. Zacarias : — O Jornal do Cominercio não
publica essa despeza dos 25^000.
O Sr. Silveira da Motta :—A despeza de 80:0005
é uma despeza perdida inteiramente por esse systoma; estou prorapto a dar mais, mas não para este
sy.-tema, e sim paia que haja uma verdadeira Gazeta
Olficial.
Que necessidade tem o ttoverno, Sr. presidente,
tendo uma foiha sua, de estar dando todos os dias
ao Jornal do Commercio uma renda com a publicaçãõnjde annuncios das reput çôes pubUcas?E' fornecimento da guerra, é fornecimento da marinha, é
de estrangeiros, é da justiça, e das obras publicas,
é do corpo policial? Tudo, Indo annuncia no Jornal
do Commrrcio. Pois, Senhores, não pasta que o governo, quando chama á concufrencia, annuncio no
seu Viário Ofíicitit Os copeunentes, os fornecedores, este viveiro de gente ^ue se propõe a negociar com o governo, e que já iãz disto sua profissão,
se habilitarão para isso pelos avisos ou annuncios
que venham na foiha oíficial; mas da maneira porque se fazem esses annuncios, o fornecedor, o homem
buo tem, ou que podo ter contrato com o governo,
não tem dependência nenhuma da Gazela Official,
vae assignar o Jornal .do Commercio ■ de maneira
que, indirectamente, Sr. presidente, o governo é o
principal auxiliar do Jornal da Commerci \ Com
quevfim? Então acabe-se com o Diário Official, e
contrate-se, não com o Jornal fio Commercio, mas
cora o Di rio ou o Jornal da Tarde, verbi gr a tia,
a publicação dos actos oíTiciaes, porque o Jornal do
Commercio não é a unijca folha que tem extensa circulação, e que mereça a protecção do governo brasileiro , e se a tem deve-a ás facilidades que 1o nosso
governo lhe dá.
.
Entretanto, eu entendo que o que seria mais conveniente era o governo angmentar a folha ofiicial
nas devidas proporções. Podia ser esta folha muito
importante, se trouxesse, não só com fidelidade os
actos do governo, mas artigos noticiosos, scientiflcos c industriues ; trabalhos sobre colonisação, trabalhos estatísticos, etc. Assim concebo eu a organisação do Diário Official, aliás, então, acabe-se com
isso; supprima-se a verba dos 86:000)? por anno.
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Eu, Sr. pnsidenle, n este respeito, podia, por associação de idéas, visto que fallei no abuso do governo" dar suas (lüblicaçõss com preferencia ao Jornaldo Commercio, com prejuízo do credito d;; folha
ollicial, e da renda que oüa deve dar; podia, a propósito disto, trazer a questão que ha dias aventei ;
sobre o modo porque c Jornal do Commercio cumçre com os seus compromissos; porém, nem palavra,
br. presidente; hei de n sistir no tentnmen de dizer
a ultima palavra a respeito do Jornal do C immercio,
por or.i : porém ostá sub judice o negocio, está en
treguo á mesa. Os meus companheiros de opposição
já fizeram sua apreciação, o portanto não quero
accroscontar nada, por ora. Espero pelo juizo da
mesa, e pelo :ompnrtaraento dos meus amigos e do
senado par > obrar, e hei dé obrar segundo foi do
mau dever, ao pó da letra, ou fora da letra.
Concluirei aqui minhas observações.
Não havendo numero para votar-se, ficou encerrada a discussão.
ORÇAMENTO m AGRICULTURA.
Acbaudo-se na sala immediata o Sr. ministro da
agricultura, commercio e obras publicas, foram
sorteados para a deputaçáo que o devia receber os
Srs. Souza Franco, Leilão d Cunha e barão de
S. Louronço, e, sendo introduzido no salão com as
formalidados do estylo, tomou assento á direita do
Sr. presidente.
Seguiu-se a discussão do ;rrl. 8o d • orçamento,
relativo ao ministério da agricultura, cómmerci . e
obras publicas.
O Sr. Caiisans&o de Sinimbu:—
Sr p.esidonte, c paf. sentir-se que a discussà-; do
orçamento se tenha adiantado tanta, que vae entrar
em discussão o do niimsterio da agricultura, certalíianto um dos ramos de serviço mais importante
do paiz, visto que iutorossa essencial meu to ao dosenvolvimeato da riqueza publica, sem que tenha o
senado o tempo necessário para discutil-o com toda
a minuciosidade.
ntendo, Sr. presidente, quõ o nobre ministro da
agricultura, como seus collegas, tem pressa de verem
encerrar-se o período da presente sessão legislativa;
considero mesmo que da parte dos membros de ambas as camaras ha grande desejo de dar por findos
os Ir. /lalhos da presente sesáão, visto que começa já
o período de uma segunda prnrogação; mas creio
que não faria bom effeilo no paiz se esta discussão
se encerrasse sem ao menos ouvirmos dd nobre ministro al .umas palavras que possam servir de consolação quanto á sorte da riqueza publica do paiz.
Por isso, Sr. presidente, som propor-me entrar
em um exame minucioso desta matéria, eu me limitarei a fazer algumas perguntas ao nobre ministro,
e começarei por aquella a que ligo maior interesse:
fallarei em primeiro logar da colonisação, ou da iramigração estrangeira.
Li com attençSo o relatório do nobre ministro
e pareceu-me que S. Ex., depois de ter exposto as
phases por que tem passado o serviço da immigração estrangeira neste paiz, ficou desanimado. Digo
que pareceu-mo que S. Ex. ficou desanimado porque,
condemnando o systema ato hoje adoptado, não indica um novo systema quo se deva seguir no futuro.
Participando, pois, da má impressão quo me deiq
xou esse topico do relatório do nobre ministro, é
que me aventuro a perguntar-lhe; a Está o governa
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disposto a matar inteiramente a immigraçâo européa para este paiz? Está o governo disposto a acabar com tudo que diz respeito á colonisação do trabalho livre ?
Senhores, quando pesam no espirito publico as
considen ções que se prendem ao grande principio
da emancipação do eloraenlo servil, creio que é
occasiâo a mais opportuna para que um governo
previdente preste a maior attenção á orgauisação
do trabalho livre. Mas com pesar vejo que o governo, desprendendo-se daquella iniciativa que lhe
compete em ura assumpto desta natureza, parece
querer só confiai o á actividade individual.
Sr. presidente se o nobre ministro da ag icultura
pensa que não convém ao paiz seguir a senda até
hoje adoptada, de enviarmos immigrantes europeus
para logares longínquos, fora dos grandes mercados,
e privados de vias de communicação por onde elles
possam mandar o produeto de seu trabalho, seqüestrados da civilisaçào polo isolamento das grandes
povaações, neste ponto lhe dou plena acquiescencia.
Mas ergunlo eu: entre esse systema conderanado
por uma experiência de 20 annos o a necessidade
urgente de adquirir trabalhadores livres, não haverá
um meio termo? Não se poderá segui; um novo systema que, sem enconlrar as diíficuldades desse já
condemn.idn, possa vir realisar o grande desiderolum
daquefies que, por meio da acquisiçr.o de braços
livres, desejam promovera emancipação do Ciemento
servil 'l
Lembre se o nobre ministro que a época é a mais
própria para prendera attenção de um governopre-'
vident ■ esta importante materi.. A historia mostra
que é duianto os grandes cataclismos políticos e religiosos que mais se eífectua o movimento de emigração.
O quadro presente de unia guerra na Europa, cujas piiporções não é dado prever, pôde dar em resultado tal situaçã ; nas condições dos povos empenhados nessa gr.md" luta, que obrigue a muitos, ou
di-sconte-ites ; ela perda de fortuna a virem agenciar
outra em terrenos estr. nhos, mas aptos ao desenvolvimento Ja actividade industrial, ou não resignados á nova condição em que tiver de deixai os os
azares da guerra, que ram no solo da America vir
fundar uma nova patria.
Ligando esta consideração ao movimento que se
vae operando no paiz com o desenvolvimento da
opinião no sentido de transformar o elemento do
trabalho, verá o nobre ministro que a quadra é a
mais azada prra se prestar a maior attenção a este
importante objecto de iraraigraçào.
Mas cumpre que f sta matéria seja resolvida segundo princípios racionaes, e não por meies inadequados e impróprios, como. devemos confossar, até
agora se tem empregado.
Lembro-me, Sr. presidente, que no anno de 1860,
tendo eu então assento nos conselhos da Corôa, concorn para que passasse no orçamento desse anno
uma idea que smto nnnca fosse devidamente aproveiestá
j .cJ°i ea
contidadeno
art. 11nelle
§ 26sedaauterisava
lei, creio
que do
de Setembro
1860;
o governo a mandar comprar lerr .s nas proximidades
das estradas de forro, para estabelecimento de núcleos coloniaes.
Sei, Sr. presidente, que parecerá incoherencia
que o governo, que dispõe de tantas terras devolutas, de tantas terras que são propriedade do Estado,
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se veja obrigado, para organisar o trabalho livre, a e as correntes de immigração, succedendo-se umas a
fazer a acquisição de terras por meio de compras a outras, levarão a industria e riqueza, e direi mesmo
particulares. Mas, pergunto eu; não será este sys- a civilisação ao interior do paiz. Mas collocur os
teraa mais barato, mais economico do que aquelle immigrantes era logares longínquos, desertos e sem
que se tem seguido até agora ?
meios fáceis de communicação, era querer matar a
O nobre ministro confessa em seu relatório que colonisação. (4poiados.y
centenaes, milhares dé contos seteem empregado em
Sr. presidente, eu sei que o nobre ministro poderá
promover a immigração e sem resultado. Ora se al- dizer que essas terras não são devolutas ; mas eu já
gumas centenas de contos fossem applicadas era disse que prefiro a. tes que o nobre ministro peça
comprar terras, em situações apropriadas para o um cre-lito, se não tem fundos para isso, afim do
desenvolvimento do trabalho livre, é de intuição comprar terras, era logares apropriados, do que
que essses núcleos de colonisação, que debalde se gastar as quantias que tem gasto om povoar essas
tem procurado promover, teri.am prosperado e flo- era que se tem fundado as colonias, as quaes, afinal,
rescido.
ficara desprezadas, não obtante as despezas feitas
Senhores, eu entendo que a primeira condição para melhoral-as.
para rèalisar a immigração do colono europeu' é
Já que fullei nas tres estradas quo cortam essa corattender-se especialmente ao interesse do proprio dilheira que separa u valle do Parahyba do litor 1 do
colono. Emquanto o colono transportado do seu paiz Rio de Janeiro, e mencionei também a estiada de
para o nosso não encontrar aqui ura iugar onde, des- Nova Friburgo. peço permissão ao senado para deste
envolvendo sua actividade individual, possa achar logar fazer um elogio e dar um voto de louvor ao
compensação das desvantagens que teve de sua ex- meu nobre collega e amigo, representante pela propatriaçâo, impossível é promover-se a immigração. víncia do Pará. A estrada ue forro de Cantagallo,
Assim, Sr. presidente, como se tem feito, não sendo aliás de tanta utilidade, foi desde sua origem
faremos senão augmentar,o numero dos proletários, collorada em má situação: de ura lado tírina uma
dos vagabundos, e até dos criminosos.
serra a transpor, e do outro logares de péssimos caQuaes serão, porém, as condições essenciaes para minhos e que diíficultavam o tran-dto antes de tomarquo u n colono transportado do solo europeu possa' sc um ponto no litoral. Porannos lutou ella cora essa
achar no Brasil um estabelecimento vantajoso? diflículdade: foi preciso quo o meu nobre amigo,
Naturalmente terra que seja apropriada a algum como presidente daquella província, cort sse essa
ramo de industria, facilidade de transporte que magna questão resolvendo uma das difíiculd.ides
não absorva o valor do producto, mercado certo pelo lado do iitoral. e o foz de modo que tem resulpara este e clima saudável. Ora, direi ao nobre mi- tado beneficio immenso. não só ã população do intenistro que todas estas condições elle pode encontrar rior que já se aproveitava da linha estabelecida até
cura muita facilidade em terras que não se seprram o ponto da Cachoeira, como também á ios logares
muito da capital do Império. S. Ex. tem, talvez comç de serra abaixo que circuradam o outro extremo
eu, conhecimento dessa zona de terrenos que se- dessa mesma linha, isto é, do Pirto das Caixas ate
para, o litoral do Rio de Janeiro das terras que são Villa Nova.
banhadas pelo rio Parahyba.
E sabe V. Ex., Sr. presidente, qual foi o outro
O nobre ministro sabe que nas abas da Serra do resultado desse melhoramento? Foi para a provínMar, tanto áqnera, isto é, aquellas cujas aguas des- cia o interesse de 14 1/2 por % da quantia que emcem para a bahia J.e Xitherohy, como alem, as pregou no resgate desse prolongamento do Porto
que vão para o valledo Parahyba, existem terrenos das Caixas até Villa Nova; não somente ganhou a
que podem ser muito aproveitados, e sendo esses população, como ganhou a província.
terrenos já cortados por diversas vias de corarauniEssa estrada que, graças á deliberação do illuscação, duas das quaes ferreas, a estrada de Pedro II,
e a nova estrada que se projecta até a vilia de Nova trado a Im nistrador que recentemente decretou seu
prolongmiento para o interior, e ao patriotismo de
Friburgo, já em construcçào na serra, havendo de dous
dignus cidadãos que emprebenderam sua
permeio a estrada de Magê, que se não presta por execução
a estão realisando de uma maneira digna
ora condução por meio de rodagem é todavia certo dé todo oe louvor,
vae transpor a serra, atravessará
que offerece condução também fácil, está realia- terrenos ainda incultos;
nobre ministro quizesso
sado um dos grandes problemas da colonisação, que encaminhar uma correntesedeo imigração
nessa direcçào
é transporte fácil e barato.
abrira uma perspectiva feliz aos emigrantes que para
Quanto á segunda condição que é mercado, quem Ia
torem e de um lado acharãoelles um grande.merdesconhece que não temos 'maior do que o da capital cado
para onde poderão enviar todos os generos de sua
do Império? Aqui qualquer producto dos colonos producçào.
e sei que para os da alimentação, manesíabelieidos naquellas alturas, por mais insignifi- dioca, batatas,
- milho c outros, são aquellcs terrenos
cante que seja, acha um consumido^certo.
apropriados, além da creação de animaes domésCumpre também confessar uma cousapsra ticos, de outro Ldo terão a esperança de estender-se
sermos racionaes devemos começar um systema de até ás terras baixas banhadas pelo Parahyba. Quando
colonisação do litoral para o interior.-Cada le^ua os fazendeiros de café, que são os grandes proprie-'
que se abre para o interior, é, para assim dizer, o tarios do Rio de Janeiro, se vissem embaraçaprolongamento do mar para o novo colono quo se
em suas colheifas, naturalmente correriran
estabelece, o qual ficando assim em constante com- dos
aos
e achariam no emprego delles
municacão cora a grande artéria commercial, queé o braçoscolonos,
para os trabalhos de momento ; os comar, vâ diante de si ura horisonte que só práde ser lonos.porsua parte augmentando com esses meios seu
limitado pela esphera de sua actividade e de sua in- pequeno capital iriam alimentando a esproamça de
dustria, e, portanto, senhor e arbitro de seus próprios ura dia poderem aproximar-se desse valle abençoadestinos. Assim é què a colonisação poderia medrar do,cuja riqueza lhes despertará maior estimulo ao tra-
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balho,© quando pelo correr do tempo medid as regulares
tenham de sei decretadas pelo corpo legislativo com
relação ao elemento servil, os colonos estabelecidos
nessas alturas se achariam em circnmslancias de resolver o problema de transrauação do trabalho sem
v
prejuízo do valor das terras, associando se com os
proprietários no modo de melhor as aproveitar com
interesse de todos, ou como rendeiros, ou como foreiros, ou mesmo como proprietários.
Ainda debaixo de outro ponto dè vista pode o
nobre ministro considerar o plano de colonisação
que ligeiramente venho de indicar e vem a ser
tíste: ó notoria a difüculdade que otTeríce hoje o serviço doméstico na capitSl do Império, e este embaraça ha de ir augmenlando progressivamente á
proporção que fdrdasapparecendo.corao deve, o elemento servil, que preenclie esse ramo de serviço;
ó preciso, pois, qu ' o governo vá logo dispondo'as
cousás, de maneira que haja substituição conve
niente; ora-, collocados os colonos naquelías alturas,
os braços que poderem dispensar de sua lavoura ou
industria própria, virão naturalmente buscar emprego nos variados misteres do serviço dom?stico ;
o que será tanto em proveito do emigrante, quanto
do habitante da cidade o assim as consas se irão
compondo por,si mesmas, do sorte que aquillo que
faz os receios de tantos cidadãos, a transformação
do trabalho, se ha do verificar sem abalos e sem
grandes díhiciildades.
Esse seria, Sr. presidente, o projecto de colonisação que eu adoptaria se ine achasse no caso do
nobre ministro da agricultura. Não careço de demonstrar outras vantagens que podem ainda resultar da lemhraça que acabo de indicar.
O nobre ministro sabe que uma das diíDculdades
da immigfaçãj consiste no (ranspoite dos mmigrantes. Isto já foz objecto dos cuidados do governo
que' viu-se forçado a expedir um regulamento marcando as condições de salubridade, a lotação dos
navios e o espaço em que os iraraigrantes podiam ser
acornmodados. (Ara, tendo os colonos de vir para o
Rio de Janeiro afim de serem encaminhados daqui
para serra-acima, para esses logares tão proximos,
em qualquer navio de commercio que partir d is
portos da Allemanha que naturalmente é o viveiro
da exportação do colonos, poderão elles vir por
dúzias sem causar difficuldudes nem aos navio- nem
mesmo ás suas acomrnodaçõ.es quando aqui chegarem;
e depois, dá-se mais a grande vantagem de que ura
colono chegado ao Rio de Janeiro pôde em algumas
horas> estar fdra da influencia maléfica deste nosso
clima do serra abaixo, o achar-se ora um clima
ameno e saluhre, como c o ciima de que se gosa nas
terras montanhosas que cercam esta grande bahia.
Portanto, se o nobre ministro está resolvido a acabar comosystema queatéhoj) se tom seguido de
internar os colonos polos logares do interior, se quizer müdar de systema adoptando a base que acabo
de indicar, fique certo de que naadopçào delia terá
meu franco e leal apoio.
Sr. presidente, o ministério da agricultura é
aquolle que mais deve concorrer directamente para
o desenvolvimento da riqueza publica do paiz. Já
fallel em poucas palavras do trabalho livre vindo
por importação ou proveniente da immigração estrangeira. Creio que o nobre ministro podia fazer
alguma couse também com relação ao trabalho dos
nossos próprios nabionaes; mas para isso seria pre-
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ciso que S. Ex. tivesse o auxilio de seus collegas
especialmente de seus collegas da justiça e guerra.
O nobre ministro, deve alcançar de seus collegas
que mandem affrouxar as medidas de compressão
que lesultam das leis que desgraçadamente, ainda
fazem parte do no?so systema de administração: fallo
d i policia, da guarda nacional e do recrutamento.
Sibe S. Ex. que durante os cinco annos de guerra,
por que passamos, a população teve necessidade decurvar-se a medi ias de rigor provocadas pelas necessidades da guerra, que por eífeito delia teve de auseatar-se dos pontos naturaes de seu trabalho afim
de se eximir do serviço pesado da guarda nacional,
e do recrutamento: qire atemorisa ios por não verem
a cessação desse estado, cora quanto a guerra cessasse,
não voltaram aos seus logares, vivem foragidos, privado? daquelle estado de quietação e socego. condição indispensável para que o° trabalhador possa
empregar as forças de sua actividado no angmento
d ■ seus meios 'de vida, no goso modesto de sua
existência domestica.
Insisto muito neste ponto, Sr. presidente, porque
tenho a desvantagem de viver no meio de uma
pepul.ção que é continuamente perseguida. Não
pense o nobre ministro que faça uma declamação; não
tenho razão para fazel-a, a acçâo de sins ..utoridades não me pode attingir pessoalmente. Nada careço
d > g -verno, mas fallo pelo que vejo em redor de
mim, f'llo pela syrapathia sincera que me meracem
as classes desprotegidas du sociedade, _e digo ao nobre ministro que fará um grande serviço se tiver a
iiéa humanitária (já que.a nalavra humanitana está
tanto em voga) de conseguir de seus collegas que
façam abrandar a compressão no serviço da guarda
uacion il e do recrutamento, que consiga fazer recahir
o encargo de policia em mãos de homens honestos e
sisudos, e não de frenéticos partidários.
Agora eu desejo fazer uma pergunta ao nobre ministro era relação a um ' bjeçto que interessa a todo
o Império, e especialmente á província das Alagoas.
E' minhi antiga convicção que as aguas do S. Francisco devem descer pôr o ide a natureza quiz que
ol'as descessem. A província de Pernambuco quiz
como incentivo, para conseguir a realisação de sua
estrada de ferro, tomar essas aguas ácima da cachoeira de Paulo Affouso; a província da Bahia, por
imitação, quiz também ir ao Joazeiro; a província de
Minas quiz, como pretexto para ter uma estrada de
ferro pira si nissnw, procurar também mudar as
aguas do S. Francisio, dando-lhes sabida pela bahia
de Nitherohy: aqui está uma concunencia de tres
çovincias a respeito daquellas aguas, ou de sua navegação, que é a mesma cousa, visto que esse é o
alvo a que todas atlingem, entretanto a natureza
quiz que essas águas descessem brandamente péla
cachoeira de Paulo Affonso para sahirem entre as
províncias das Alagôas e Sergipe.
Senhores, ha um trabalho feito sobre a exploração desse rio, e confesso que osse trabalho foi confiado a um engenheiro de todo merecimento, não
somente pelas suas habilitações scientTicas como
pelos seus hábitos conscicnciosos; fallo do engenheiro Carlos Krauss. EUe explorou o terreno situado entre q baixo S. Francisco já navegado até o
porto do Piranhas, e o alto S. Francisco susceptível
de navegação, do ponto chamado Jatobá até o rio das
Velhas, e reconheceu que as despezas a fazer para

18?

SESSÃO EM 15 DE
/
unir essas duas navegações não excediam de cinco a
seis mil contos.
Ora, pergunto eu, Sr. presidente, não é isso mais
natural, tanto pelo pouco custo, como pela facilidade, não é essa a obra que está urgindo toda a attenção dos poderes do Estado ? Deste modo os productos que estão na margem do rio S. Francisco e de
seus aílluentes poderão descer suave e naturalmente
até o litoral, sem outro agente além do proprio
curso das aguas, e isto sem que seja preciso o
Estado fazer a grande despeza com a construcção de
80 léguas de estrada de ferro, quer seja considerada
do valle do Parahyba até o rio das Velhas, quer da
Bahia até o JoazeirO, quer mesmo do Recife até Vargem Redonda acima da cachoeira de Paulo Aífonso.
Não salta aos olhos que de todos os orojectos esteé o
mais modesto, o mais natural e ao mesmo tempo
bastante para satisfazer as verdadeiras necessidades?
Os pruductos pesados, que sã • naturalmente aqnel
les que exigem maás gastos de transporte, descem
pelo proprio curso das aguas; o nobre mi iistro sabe
que a navegação do b. Francisco fózse por si
mesma. Eu víajei-o em parle antes que tivesse navegação a vapor: um tronco de arvore serve de leme
ás cauôas e as encaminha p..ra o canal mais profundo; o piloto deixa-se guiar pela corrente das
aguas; apenas era alguns pontos e necessário o uso
de vaias, de mastros mu to altos para apanhar os
ventos embaraçados pelas serranias que bordam
o rio.
Se, pois, são os productos pesados aquelles que
mais gastos fazem em seu transporte, é claro que
todas as vezes que esses productos poderem vi: pela
corrente do rio hão de chpg..r ao mercado muito
mais ! aratos dò que por qualquer outra via de transporto. .Os productos mais leves que são os de impor
taçào, estes naturalmente, como contém em si maior
valor era relação ao seu volume, poderão pagar os
gastos da volta que é n ituraunente mais demorada;
lique certo o nobre micistr . de que uo momento era,
que fôr unida a navegação do alto S. Fr, ncisco com
o b dxo, a navegação a vapor naquella região se ha do
estabelecer por si mesma sem talvez precisar o auxilio
ou subvenção do governo, tantos sao os interesses
que alii abundara, e que mais avulta.ào com o desenvolvimento dessa n ivegação; nao esses tão inculcados que serviram e servem ainia de objecto a
tamanhas emprezas, que fazem do valle de S. Francisco ura « El-Dorado», m is interesses sufflcientes
para alimentar uma navegação regular com perspectiva de um grande e piuspero fntuio.
Ora, existindo já uma navegação a vapor de Piranhas até o mar, é claro que construindo se o trumroad projectado de Piranhas a'é Jatoba, pòr-se-ha
em franco commercio com o mundo a vasta região
que é banhada por aquelle longo e magestoso no e
todos os seus poderosos aílluentes» resolvendo-se
assim com pouco custo um dos problemas que mais
interessa á industria de muitas de nossas províncias;
entretanto que resolvel-o pelas estradas de ferro projectadas ó fazel-o á custa daquellas que não gosam
ainda do beneficio dessas estradas.
Sr. presidente, penso que temos estado em um
erro; nós temos queiido fazer por força do porto do
Rio de Janeiro o centro de todas as operações, desejamos que daqui partam todas as communicações,
todo u movimento de nossas linhas ferreas. A idéa ó
grandiosa, é até sèductora, mas é ainda temporã.
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Contra a sua immediata adopçâo protestam nossa
condição topographica, e o estado actual de nossa
população disseminada em tão vasto litoral. En entendo que o nobie ministro faria bem se podesse
obter um pessqal que se encarregasse especialmente de levantar plantas das estradas que são mais
convenientes em cada uma das província. Não ha
província por mais pequena que seja quenSo tenha
já seu porto natural de sabida; se o nobre ministro
mandasse levantar uma carta tomando por base essas
sabidas, e, dabi seguindo para o interior, fosse era
busca dos maiores centros de producçào tendo em
attençào as condições actuaes e as condições prováveis do futuro de nossa primeira fonte de riqueza,
a producçào agrícola, eu creio que isso seria muito
vantajoso, porque com poucas léguas de estrada
de ferro, e pelo systema mais barato, que so
tenha inventado, conseguir-se-hia desenvolver simultaneamente cs intaresses de todas as províncias,
em l-.igar de sacrificar os interesses de todas ellas a
uma só, por exemplo, como se quer fizer com essa
projectada estrada daqui ao Rio das Velhas. Acho,
pois, que o nobro mi ;isti o faria bem mandando levantar uma c rta dessas estradas por província, tomando por conto de partida seus portos principaes
fiancris, ou aquelles que sejam susceptíveis de melhoramento, promovendo lego a execução daquellas,
para cuja c. nstrucçào houver - meios,* ou ess- s não
lôiem custosos, e não enireter o paiz nessa idéa qno
tudo se deve prender pelo iiterior só por amor da
rontralisaçãu. Isto ha de impecer por muito ti mpo
o desenvo-viraento dessas províncias, o ha de mesmo
arrefecer as afleições que se devem umas ás outras,
resultado inf llivei de preferencias injustas era que
deixa de haver reciprociuade dos interesses de
todas.
Agora, Sr. presidente, V. Ex. permittirá que mar ifeste ao nobre ministr meu louvor por alguns
actos do seu ministério, e de entr e elies raencii narei
deus, o que tem por fim a construcção de uma via
ferrea que v e dar vfla ás altas regiões do Madeira
e Mamoro, interrompidas em seu longo curso pelas
cachoeiras, erapreza gr ndiosa o do benefícios incalculáveis para a Bolívia e para o Ihiperio, e o acto
de navegação para as províncias do Norte por meio
d • nova companhia; neste, ultimo somos todos interessados. Em verdade, senhores,era tempo de seattender a esse ramo de serviço ; hoje que se conhece os
novos melhoramentos introduzidos na navegação a
vapor, a força de que são susceptíveis os navios,
as acomraodações que devem ter, jã parecia vergonhoso que estivéssemos sujeitos a um transporte de
acanhados vapores, nos quaes, nem o commodo
dos passageiros, nem a presteza das viagens, eram
devidamente attendidos: ura celles acaba de dar
o exemplo de seu pouco preslimq demorando seis
dias daqui para a Bahia. Louvo, pois, o nobre
ministro pala resolução que tomou de fazer novo
contrato exigindo condições do melhor serviço
embora possa ser accusado de ter tirado interesses
de uma companhia que se diz nacional para dar a
outra formada por capitães estrangeiros. Tomara eu
que todos os capitães estrangeiros venham ser empregados no paiz com o fim de beneficiar o serviço
publico. E' isto certamente preferirei ao respeito
que se quer ter, á sombra da nacionalidade, por capitães que não utilisam senão aos proprietários, e em
nada ?o publico. Depois é de ponderar que sendo
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a duração do contrato apenas de cinco annos, neste
limite poz o nobre ministro um termo para entrar
no exame e fiscalisação quanto ao modo . porque
será executado para inierrompol o ou prolongal-o
segundo as conveniências do serviço. Nessa curta
duração do contraio ha ainda uma vantagem ;
é poder o governo emancipar-se de subvencionar
acconpanhia quando a experiência mostrar que ella
pode mamer-se sem esse auxilio
Logo que se acabe o espirito pequenino, que nos
tem dominado por tantos annns, de querermos fazer
o monopolio de nossas comraunicaçóes de cabotagem
permittindo que o façam todos que queiram, espero
que o governo se vi ja dispensado de conceder subvenções, e então o produeto dellas poderá íer empregado em melliorur nosso sysb ma de communicação
par i o interior, e assim os dinheir- s públicos que
são hoje absorvidos por essas companhias hão de
ãchar apidicação mais util, con orrendo também
para augmentara somma da produeção, com o que
muito ganhará também a navegaçao encarregada
de seu transporte.
Vi lo relatório do nobre ministro, que havia aqui
algumas em prezas projectadas cora o fim de me
ihorar o transito no interior da cidade. Depois do
nobre ministro ter fallado dos bi hós uibanos que se
teem estabelecido em diversos pontos do Iibperio, cs
quaes toem facilitado muito a coram nienção dos habitantes. falia lambem de,duas emprezas que trftarn
de estabelecer-se, uma com o fim de transportar cargas e outra passageiros, quaes considera complemento das 1 nhas já estabelecidas. Pelo relatojiodo
nobre ministro, vejo qoe o n gocio depende ainda de 1
consulta do conselho do Estado. Lu des'j iva qui S.Lx.
me fissôsse soo conselho de Estado já consultou
sobre esta matoria e se essas emprezas são ou não
dignas do seu apoio, como o são do todos que dellas
tem nolicias.
O Sn. Souza Franco:— O conselho de Estado já
consultou.
Ò Sn. Cansansão de Sinimbu'; —/Sr. presidente,
eu queria lambem charaar a atlençào do nobre ministro acerca do estado do nosso correio. Devo confessar que a este respeito nos temos tido grandes^
melhoramentos; mas ha um do qual não se devia ter
prescindido: ora do uma boa caso paia o correio da
capital do Império. (Apoiados.; Faz vergonha eutrar na casa onde uncciona essa repartição, porque
além da falta de espaço, duas das salas de trabalho
são baixas, hurnidas o tão escuras que ao meio dia
ha precisão de serem illuminadas pelo gaz. Não sei
comoaquelles pobres empregados podem supportar
semelhante vida. Já havia tempo de sobra para que
na capital dd Império livesse o correio uma casa,
ainda que sem luxo, ao menos, decente e sobretudo
com as condições necessárias para o bom desempenho deste importante serviço.
O estado do correio é uma consa que deve merecer
a particular attencão do, nobre ministro, porque,
como S. Ex. disso muito bem em seu relatono.
sendo o serviço postal monopolio do Estado, não
pôde este eximir-se da obrigação de facultar ao publico os meios ao seu alcance, tendentes á segurança
e freqüência do sua correspondência; direi ao nobre
ministro quo pelas províncias do Norte ainda está
muito longe de ser, como cumpro que seja esse
serviço. As províncias do Rio do Janeiro, S. Paulo
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e .Minas, que estão mais próximas desta Côrte, quasi
todas os dias se correspondem com as suas capnaes,
mas nós lá paio norte, não sabemos ainda o que é
correio. Os ordenados são insignificantes. V. Ex.
mesn o ha de confessar que não é com taes ordenados que pôde se exigir bom serviço dos adraiaistradores empregados e agentes. Estafetas a cavallo
lá para o Norte seria consa extraordinária I São
obrigados a andar 10 e 12 léguas por dia... Convençamo nos de que o correio não deve ser encarado
debaixo do ponto de vista de rendimento, mas como
uma necessidade social, como um elemento de civilisacão. E' despeza ess que tama-se mesmo depois
muito produetiva, quando bem empregada para melhorar o serviço. Se attendermes, que os poucos
melhcramenti s inlroiluzidos ultimamente fizeram
que no espaço de três annos a receita geral d)
correio se elevasse a 50 % mais do que era anteriormente. quanto não se devia esperar se esse serviço
estivesse mais bem regulada?
Chamo, pois, a atlençào do nobre ministro sobre
esta ponto, e esoeio une S. Ex. para o anno nos
apresenta alguma .indicação tendente 'a melhoral-o.
Sr. presid' me, eu desejava que o nobre ministro
me dissesse também qual é b proveito que se tem
tirado do decreto, ciija data não me lembro agora,
mas cuja aulnjisação passou na lei dô orcau ento
de 1862, que permiltiu ás bandeiras estrangeiras o
commercio de cabotagem; se esse aclo tom sido profícuo ou não, se tem dclle resultado, diminuição ou
abatimento da navegação e ma inhagem nacioi al;
porque segundo essas informações talvez mè proponha, na sessão vindoura, a indicar que os efieitos
desse decieto se tornuu mais extensivos, e permanentes, tiiando-ihes o caracter ne provisórios que
não pôde deixar de influir sobre seus ofTeilos.
Limilo-me a estas observações, com r s quão- parece mo que, não tomei muito tempo; entendi que
assim devia fazer por não ser conveniente nem a
b. Ex., nem ao sonado, nem ao paiz, que o orçamento do ministério da agricultura fosse votado
sem a minima discussão.
O Sh. Diogo Velho [ministro da agricultura] : a
vista das observações feitas pelo honrado senador
qáie acaba de faliar, julga-se na obrigação de expressar o sen reconhecimento, porque nas ralavras
deb. Ex. viu mais os conselhos doamigo do que a
opinião de quem se acha adstricto ao papel de opposicionisla.
Declara ao honrado senador que na maioria das
questões de que tratou acha-se mais ou menos de
accord i com S. Ex., consistindo a divergência, se
ha, quanto aos meios dc execução ou á opportunidade da Sua applicação: nos resultados o orador está
em harmonia com o honrado senador.
Relativamente á cqlcnisaçâo e immigração parece-lhe que não ha brasileiro, a quem interesse a
prosperidade do paiz, que não esteja convencido da
ne essidade de atlrahir para o Império população
superahun iante de outros paizes, especialmente da
Europa. Tolos os administradores, sem distineção
de cor política, ha muito tempo teem applicado especial atlençào a esta parle do serviço publico.
Infelizmente os resultados não" teem correspondido á somma dos esforços empregados e ao ônus
do thesouro.
O honrado senador notou que depois de ter o orador, no relatório quo apresentou ao corpo legisla46
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que demoram na ci rcumvisinhança desJa capital
,..tivo, (>,xposto o estado da colonisação, se mostrasse
par,j esse fim; a diillculdade está em ach~rem-se
como que desanimado, visto não ter indicado medioccupadtls pelos seus proprietarios e possuidores.
das proficuas para obviar ao mill denunciado. Ex:·
Para havêl-os, o meio é ~ ompraou desapropriação:
pondu as suas idéas e apontando os meios, segundo
para a primeira é preciso mui to dinheiro, pJrae
os quaes se poderia prover melhor a_essa necessi·
segunda falta autórisação. Esses propl'ietariu3, uma
dalie, crê ter satisfeito quanto lhe cLlmpria. Em
vez que cwheçam que o governo pretende destinar
proVe' do que diz, pode ao senado permissão para ler
semelhantes t.'rrenos ao eSbbelecjmento di) immium trecho do seu relatorio. E' o seguinte:
{( Assim pensando, não aconselho que seja de
grantes, exigirão, como já toem exigido, pre~(')s
ex:orbltantes. Para superar este ob~tflculo alem
abstencão o papel do governo. Entendo pelo contradaqueiles dous meios, não cenhece ontro.
rio quê, dando de mão ao systema cujas consequencias sentiml)s, cabe-lhe ainda inter,venção activa e . Dirá ainda ao honradu senador que tanto o preo.ccUfla este assumpto, q.\e deseja collocar ao longo da
graytde:nente eillcaz. Ex:cluida a tutella e prodigaliestrada de ferro de D. Pedro II alguns nucleos de
dade, ainda a sua missão é drdua e meritoria.
colonisaçãú . ..rá p rocurou ubter ter.renos para este
« Incumbe-lhe com adp-quadas providencias gam, mas tem deparado sempre l:om grande diffi-=
ra ,til' aos immigrJ ntes fôci! dcquisição e goso tranuldade.
.
quillo da propriedade territorial. a possivel igual
dade dos direitos civis e pollticos, a liberdade do
O SR. CANSANSÃO DE SI:'ilIMBU': - Estabeleca-se o
culto e comcienl'ia, a segurança indivit.,'úal e de fair:ppost.) terril?rial nesta ZOO3, . partindo da 'cidade
mília em suas mel ndrosas relações.
pHra o lIltellOf.
'
« Incum :le-lhe ainda proteger as em prezas e pssoO
Su.
mNlsTRo
DA
AGR}
CU LTURA adopta este meio
ciações que se organisarem para o serviço da immiindirecto de obrig,l r os grandes proprietarios a cegrJção, des d,' a propaganda no exterior até o estabede r os lerrenos que deixam iocultos; já o mdir-Oll no
leLimento de c ,cla immigrante no paiz. »
seu relatorlO.
Indica r o defeito e apontar o remedio que d,we saAo alvitre apresentado pelo nobr" senador, como
nal-o, é fazer alg uma l:ousa para a realisação pratica
meiu de " ttrahir o trabalhu livre, tem de respondor
de que é mister 11 0 serviço. Sem dUYlda, necessita-se
que além das difficuJd:Jdes que menl·ion 11, OI'corre
de grandes capitaes, de recursos que devem ser pres
nutra ",oderosissima; emqllanto no paiz o salario
t3d I ' p~lo tljp,s ' uro, mas que presentememe não é
não fôr flufficiente para remllnerar o trabalho dos
possivl'! come~u~r, par.a se .alciJ.~çar o resultado deimmigrantes, estes hão de procurar de preferencia
sej ,l vel e[)1 rnatena rle lmmlgl',içao. Neste ;t5Sumpto
paizes onde de sua industria aufiram maior v(l ntacl)mo em t'l.dos outrlls, medidas incilmpl~tas não
gemo Só ssim explica a preferencia qlle dão aquelaproveitam; pelo c'lntrario concorrem para o desles que, passando pelo porto do lho de Janeiro,
cr·'dito, ,ua nd não in:,possibilitam a execufão do
seguem para o Rio 'dn Prata, onde se e,tabrlei.'em,
qu·> ,·on vém leyar a effeito.
•
deixando o nosso lorritorio fertil e abundante de ;
Exprimi ,do-se cum fr,, ~qu cza , dec:lara ao sena?o
todos os rewrsos.
I
que tem hesllado na adopçao d" medldJs parcwes e
Assevera ao senad,) que, atlentando para os resulins ,illciO' ltes .. ou taes Ijlle cl)nduziriBn ao fllf'smo
tados dn immigração em no,so paiz, quasi deixa-se
ell'eit que até o rresente se tem nutado. 'i'ão obpossuir de desa nimo no ponto de duvidar do bom
sta Ite, não tem ueix:ado de attender, quanlo lhe é
exito dos nossos esforços, emquanto se. não elfpctuar
po-sivel, ao assumj1to do que se trata. já melhorando
a m ' d ~ d a mais efficaz para produzir os resultados de·
, as colonias exislnll t< 'Squao to ao seu rei!;imen interno.
sejaveis, a abolição do ~ctual systema de trabalho, a
jálotJO i,,-as dd vias de commui1icação com os merex:hncçã" do elemento servil, Em ljllanto\Jimtrnmento
cndos visinhos. Do expedien te Jo ministerio il seu
da producção agrico la estiver entregue ali braço esC~l'go I'nnsta o que /la, feito para este fim.
crAVO, é muito difficil\ que o europeu venha procu·
-A lém disto tem procura 'l o anim~ 1' algumas emrar ('ste ' paiz. hntretanto o orado!', na espliera de
p !'ezas destinadas á 1'0 onisação. Acha-se quasi ultinos,a legislação. cnm os recur~os rie qne dispõp, tem
ma io um (;ontrat ) com lima importante companhia
feit<l qu~nto lhe tem sido possivel. Es~ de accordo
in"leza paril a importação de immigl'antes no B'r asilcom as idéas eonnciad <-5 p@lo honrado senador; dide"accor,lo com as idé8s que enunciou. E' uma asso,
verge n? applicação até certo ponto; quanto ao ma· s
cia~ã i' que se compromette a introduzir certo nufaltam-lhE' os me os . •
mero de immigl'ô ntes, auxiliando-a c governo com a
differenca d ~s Ilassagpns e alguns meios indirectos
Perguntou o hO:l rado sen dor em que estado se
e conce.lendo-Ihe terras pelo preço minimo da lei'
acha a proposta a presentada ao governo pllraa consMas os est:lbelecimentO<! que formar não ehtarão detrucç~o de um trum· roar./> entre Jat bá e Pilanhas,
haixo da inspecçio,. direcção, fiscalisação e tutella
no alto e baixe S. Francisco. P r esta occ(lsião expendeu S. Ex. a sua opinião a respeito da navegação
official. como tem acontecido. Não limitou-se a isto;
a diversos fazendeiros, principalmente na provincia
do rio S. Francisco. Não lhe responderá nesta parte,
de S. Paulo, que trat, m rle importar braços livres
porque a occasião opportuna para semelhante dispara a lavoura, concedeu o favor, que solicit Ivam. o
cussão será a do emprestimo que faz ob.\pcto de lima
qual oonsistiu na passagem gr3tuita a menores de
proposta do ~overno e que deve "er em breve sujeita
14 annas que vierem em companhia de' seus paes.
a ap:ecbção do senado. Quanto ao tram-rood, este
De accordo com o que disse o honrado SQnátlor
negocio pende de decisão do govnnç. Foi ouvida a
proclama a ccnveniencü de destinaram-se aos csta~
secCáo do conselho de Estado; a consulta ainda não
belecimentos dos immigraotes terrenos proximos aos
foi resoivida; o governo pretende decidir com a
centros de consumo, e que com estes se commnnibrevidade que e sorviço publico ex:ig~ .. Fique cel't.o
quem pur vias de transporte facil e barato. Já era
o honrado sena': or de que o actual mlOlstro da agnsua 'convicçãg que é' mister aproveitar os terrenos
cultura é sempre favoravel a emprezas tendentes a
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facilitar as commnnicações, a preencher essa falta
que todos deploram.
Com relação 010 Eystema de viação geral dirá ao
lIonrado se nador qu e empenha todo o sell desvelo
nesse objecto; m as o honrado. senador que sabe de
qne meios dispõe o orado r, comprehenderá a difficuWade com que luta para obter traba lho satisfactorio. No relatorio occI:pou-se éesse punlo, e no
projecto aHudido se "cha tambem disposto que J go
verno mandará levantar a ca rta itineraria do lmperio.
"
Não póJ e deixar de pÔr em relevo as pal avras do
honrado senador relati ras ao serviço da navegação
cos teira a vaflor conforme eJs tá contratada . Ag udece
a S. Ex. a justiça que lhe fez, e assevera lhe que
n ste, como em quáiquer outro ramo de servi ço publico, o St' U em;Je nn o é Ct nsultar as cOll ve niencias
t!o paiz .
Qu:. nto á empreza de t d lhos urb:IIlOS pa ra ca rga s
e pilssageilos, com que se occ upou o hl nl'ado senJdor, tem :e in formar qlle já interpoz o 81; 11' parpcer
á se ~çifo rps eectiva do .co nselho de Estôdo. Ainda
não tpI'e ~olu ção, por ha . ere m I'oncorrido com a
nill uel li'ia do servico os tl'áball!O~ d ,s caruaras. Não
é tão fadl corno pâ rece, porq ,e tratH-se de escolher
entre pro pos tas que se ;Jl'leSe;ltar am e'L grande
ll Uml" IO.
Refe riu-sI' tambem o honrado sen;' Qor ao correio
geral. N" da tem q ue oppõr ao que disse S. Ex.; obser Vil !'á s<Ímenté que no I elatcl'i o exp(lz o qu e cçmvem a esoa par te do se rvi ço publico, sciente, como
está, do se u esta,l o de ploravi 1. Pede os meios neces, r ios para ml·lh, ral-o. ql1 'l nto fur possil'el, com
os rec urs IS :.Iresentes ; f se pasS:J 1' o orç Iml1TJto qu e
se disc .,te, ~s p e ra meli!O:'al ·o muito CJ;118 :1 to ao pe:::soaI e
m al r ct.~ s Ptl v o ! n :r; e ll t o das hn has actuaes :
A'cerca do edl4clO em ql10 trdb"lha o correio, illI]uma cuu "a tem feito, e em breve e s t~ , rào, ent.regues
a s t, 3 d min is t, ação algumas salas que 110 mesmo
edificio estavam ao se1'vlço tia com i'anhia da doca,
mas nã o Ine eram iJP.ce,sariils . A lespeito da COI1struêção Je ,,,n predio especial informll que o ministe l·io da ag ricultura dispõe da q"il lltia de 100:000g
consignada no or çr mento vi ge nte para Asse fim.
Dar-lhe ·h a conveniente ap pli caçã o, se bem q\le se
apresente um obstaculo, vi sto achar-se arrenda do a
um parti,:ula-r o terreno em qlte se dev ia le vantar o
. edifi.:io, aquelle em que estava o thea' 1'0 de S. Januario .
Perguntou o honrado se nador que resuLta,I,) pmduzi ,a I) decreto que aU lor,lsou n conces"ão do COfl1mereio de cabotôgem ~ s bandeiras estrangeiras; se
são vantajosos ou não. Fallan do nes te ass ump to sem
dados posstivos, na occasião ind is pRnsaveis para
responder-lhe, declara que os re ~ultados teem sido
vantajosos e ~ue a medida deve con tinuar.
O SR. ZACARIAS: - A.poiado.

.I"

O SR. CANSANSÃo SI:o!IMBU' :-Estimo muilO sabêr.
O SR. MIYISTRO D \ AGRIC.ULTURA Antende que as
objecçõas que se teem feito r ão resistem á r,nalyse.
Sell pre que com o serviço estrangeiro se obtiver o
efI~ito que se·pretende POl'pl.'(lço,mais commodl), não
se deve hesitar na preferencia. Antes de tudo clJnvém attendor ás conveqien~ias publicas; nas nossas
clrr.\\mstancia1!, que são espeeiaes, Jilão podemos
prescindir do auxilio do capitíll estrangeiro. Em-.
bora-no gabinete e no partido a que pertence ço-
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nheça idéas oppostas ás qoo acab cl de denunciür,
parece-lhe que ' o assumpto não dá ;notivo para
questão; sendo administrativo, é licito 'ti cada um
opinar como melnor entender.
,
São estas as informações que julga dever dar ao
honrado senador; outras prt: stará. se exigir.
O Sr, Zacarlas pronunciou um discurso
que publicaremos no «Append;ce))_
Ficou adiada a discussão pela hor,~ .
Reti rou ·se o St. mmi>tro CO tÍl as mesmas formalidades com que fôra recebido.
O Sr. presidente deu para a ordem do dia 16:
I' pllrle.-3 a discussão das seguintes proposições
da cnnnra dos Srs. deputados:
SJbre pensão n::.encionada ao parecer da mesa
n_3'21,
Autorisando o gO\'erno para conceder favores á
com, unnia Iluana de estrada de ferro,
ConcedendC) licença ao lente da faculdade de direito José Antonio de Figueiredo.
Idem . 0 padre Luiz GOllçahes de Aragão.
Concedendo senção de direitos a favor da empreza de trilhos urbauos na cid. de do Hedfe.
inem d. tI'ilhos urbanos do RI'l'Ífe a Oli .da.
A ppl ovando a aposentadoria do secretario ,da relação de Pernambuco.
2' discussão das seguintes proposições da mesma
camara:
• Duas, ~~bre pensõ es me l1cionadas nos poreceres
da ,!neSJ ns. 3'22 e 323.
Proposta autorisando o' gOVf rno a despender a
quantia de 450:000g no cun ho d" moedas, com o
parecer da commissão de orçmnen\o.
Conced endo di 'poll'sa para mil tricula aos estudantes: CJ r!os Dias Delgado de Carval \lO, Antonio
Saturnino Gomes de Frei ras, Joaqu im Rodrigues Pereira !VI i1agres. Dionysio da Costa e Si! va, Fram:isco
Frederico da Rocha Vieira, Antonic José de Faria
Fflho.
COllcEdendo privih,gios para as em /!r l zas: a Pil ulo
José de Oliveira e out re, a An t on;o Ferreira Ramos
e outro.
.
Revogando o art. 3° do decreto n . 1391 de 30 de
Junho de 1869, com o parecer da commlssão de
marinha e guerra.
2' parle.-CLotinu 3ção d,] discu"são do projecto
de lei do orçamento nd parte re lativa á despeza e á
r eceita.
Levantou-se li sessão ás 3 horas e 5 minutos da
tarde.
OO'sessão.
EM 16 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDENCIA DO SR.

VISCONDE DE A1UETÉ.

sumLAlIlO.- EXPfl die7\le:- Officio do ministerio dos
negocios estrang;eiros.~ Oflieios do l ° secretario
da cam~ra dos Srs . . deputadus remettendo tres
proposições,- Parecer da mesa n , 324.- Projecto de lei.- Ordem do dia : - Discussão de diversas ptoposições da camara dos 8rs. de~utados:
mm sobre rensões; uma sobre i ~E'nção de direitos;
duas concedendo licenGas; duas' sobre isencão de
direitos: uma approvando uma apo;;entadoria e
uma sobre pensões. - Discussão ' da proposição da
camara dos Srs. deÍmt,1do5 concedendo ao governo
um credito de 450:0008000.- DiscursQs do Srs.

.
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Zacarias e visconde de Itaborahy.— Discussão do
art. 8o do projecto de lei do orçamento.—Discurso
do Sr. ministro da agricultura. — Discussão da
receita geral do Império.— Discursos dos Srs. Zacarias, visconde de Itaborahy e ^ouza Franco.
A's 11 horas da m; nhã fez-se a chamada, e acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
barão de Mamanguape, Carneiro de Campos, Chi-,
chorro, Antào, visconde de Camaragibe, Figueira de
Mello, baião de Mui iliba, barão do Bom Iteliro,
Fernandes Braga, visconde de Sapucahy. barão de
Cotegipe, Teixeira de tiouza, Ribeír ■ ia'Luz, barão
do Um Grande, Leitão da Cunha barão de S. Lourenço, Dias de Carvalho,"Cunha Figueiredo, F Octaviano, ,la tuaribe, barão de Firapama, Sayão Lobato,
barão d s Tres Barras, Torres Homem, duque de
Caxias, Faranhos e Zacarias.
C mpareceram depois da chamada os Srs. 5inimbú, souz i Franco, Nabuco, visconde de S. Vi
cent ■, Paranaguá, Silveira da Multa e visconde de
Itaborahy
>
Deixaram de comparecer Com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Anionina, barão de Itaúna,
Fa da Pessoa, baião de àlar upi, Firmino, Silveira
Lobo, Dias Vieira, Mendes dos Santus, Fonseca e
Ma ira
Deixaram de comparecer sem causa participada os
Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa vista, Souza
Queiroz, Saraiva, viscon e de Suassuna e Forapeu.
O Sr. presidente abnu a sessão.
Lei/-so a acta da sessão antecedente, e, não ha
vendo quem sobre ella fizesse obseivações, foi ap
provada.
U Sr. Io secretario deu conta do seguinte
expediexie.
Oflicio de 15 do corrente, do mimsterio dos negócios estrangeiros, remeltendo um exemplar do
annexo . 0 relatório do nvsmo ministério, apresenta lo ao corpo legislativo na presente sessão pelo respectivo ministro.—A' coramissão de diplomacia.
Tres ditos, sendo um de 14, e dous de 15 do
corrente, do Io secretaiio ca camara dos Srs. depu
tados, communicando que a mesma camara adoptara as emendas feitas e approvadas p lo sen ido ás
proposições,
que vau dirigir a sancçào imperial;
Ia, sobre a construccào de uma estrada de ferro
entre as províncias de Santa Catharina e Rio Grande do
Sul.
2a, sobre os vencimentos do oíBcial e amanuenses
da secretaria do supremo tribunal dejustiça.
3", sobre matricula nas faculdades de direito e de
medicina, do estudante Felippe Basilio Cardoso Pires
e outros. — Inteirado
Tres ditos da mesma data, do mesmo secretario
remettendo as seguintes proposições:
a A assembléa geral resolve:
Art. I.0 E' o governo autorisado para mandar que
sejam validos para matricula no 1° anno da faculdade de medicina da Côrte, os exames de preparatórios feitos na escola central pelo alumno José da
Costa Vallim.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario
Paço da camara dos deputados* em 15 do Setembro do 1870.— Conde de Baependy, presidente.

Joaquim Vires Machado Portella, l" secretario.—
Francisco Pinto Pessoa, 3° secretario, servindo
de 2°. »
« A assembléa geral resolve:
Art. I.0 E* o governo autorisado para mandar
aiimittir a exame vago das matérias exigidas para o
curso do pharmacia, depois de prestaaos os necessários exames preparatórios, e para o fim de obter o
titul. respectivo, o ajudante pharmaceutico da imperial fabrica da polvora da Estrella, Agostinho
Dias dos Santos Col.ares.
An. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da cara ra dos deputados, em 11 de Setera
bro de 1870.—Conde de lidipendy, presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella, 1" secretario.—O
padre Francisco Pinto Pessoa, 3° secretario, servindo de 2o.»
« A assembléa geral resolve;
Art. I.0 E' o governo autorisado paia mandar
admitir a exame
de anatomia e philosophia, co respondente ao 2o anno medico, ao ulumno do Io anno
aiedico e 2» pharmaceutico Constante da Silva Jardim. passando em caso do approvação para o 3"
anuo medico.
Art. 2,° São revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em i4 de Setembro lie 1870.—Conde ac HocpenC.y, presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella, 1° secretaito.—
) padre Francisco Pinto Pessoa, 3' secretario, servindo de 2o. »
A' comrnissão de instrucção publica.
O Sr D secret.rio aen co da de terem sido mandadas a mesa a- aulhenticas das actas da apuração
do collegio eleiloial oa Diama. tina, e das mesas
parochiaes do Rio-Manso e Cuiimatihy, na ultima
eleição de^enadores.—A' comrnissão d« cunstitufcào.
O Sr. 2o secretario leu o parecer da mesa n. 324,
de 1(5 de Setembro de 1870, expondo-a matéria de
uma proposição da Camara drs Sis. deputados, approvando a aposentadoria concedida ao secr tario
do governo da província de MattoGrosso como
ordenado que lhe competir; concluindo;
1." Que a proposição da camaia dos Srs. deputados0 deve ont: ar em disctisssào e ser approva a.
2 Que o parecer da rapsa seja impresso e distribuído na forma do estylo.
Ficou sobro a mesa para entrar em discussão com
a proposição a que se refere.
Leu màis o seguinte
PROJECTO.
« A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1» O accesso dos postos dos officiaes da armada será gradual e successivo, desde 2o tenente até
almiiante
J
§ 1 0 Os'guardas-mirinha passarão a 208 tenentes
depois de dous annos de embarque, em navios de
guerra, e satisfeitas as condições do regulamento da
escola respectiva.
§ 2.° Na deficiência de gnardas-marinha, poderão
ser promovidos a 2°' tenentes :
1.° Os .lumnos da escola de marinha, que, havendo obtido approvação nos tres primeiros annos
rto curso, e sendo cidmittidos como pilotos da armada, contarem tres annos de embarque era navios de
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guerra, exhibirern provas praticas das observações
astronômicas, manobra e artilhcria, e tiverem bom
comportamento civil e militar.
2.° Os pilotos da armada, que, como taes, e com
bom comportamento, houverem servido cinco annos,
pelo menos, a bordo de navios do Estaio, sendo
dou^annos em navio de guerra, e mostrando possuir
as hi büitações que lhes forem exigidas nos regula
mentos vigentes.
3.° Os mestres de 1" classe, que, depois de quatro
annos de embarque, nessa cathegoria, em navios de
guerra, houverem passado a pilotos da armada,
comtánt ) que, como taes, e com bom comportaraento
hajam servido mais dons annos cm naúosdeguena,
e mostrar m possuir as habilitações exigidas aos
pil ms para terem accesso.
5? 3.° Nenhum 2o tenente será promivido a Io,
sem que tenha servido naque le posto tres annos,
pelo menos, a bordo de navios de guerra.
^ 4 " Nenhum 1" teru nte será promuvid a cap lão-lenente sem que tenha servido naqnelle posto
tres annos, pelo menos,a bo.do do navios de guerra.
§ 5.° Nenhum capilão ten"nte será promovido a
capitão do fragata, nem este a capitão de mar e
guerra, sem que te dia sorvido no p st de que tem
a-cesso, pelo monos, Ires annos a bordo de navios
de guerra.
§ (5.° Nenhum capitão de mar e guerra subirá ao
posto de chefe Je divisão, nem esie ao de chefe de
esquadra, sem ter setvido uo posto de que tem cccsso, polo menos tres ann s, dos quaes um como
commaiid mte de força nav d
^ 7." O accesso a vico almirante e a almirante
poderá dar-se com qualquer, tempo de serviço no
posto anterior.
Art 2.° Nas promo õ s do empo da armada
ob ervar-so-iião as segninies
regras;
§ 1.° As vagas do
..0, o tenentes serão
preenchidas
o
nos termos
dos I o 2 Io ai t. Io desta lei.
0
2 Os postos de l"' tenenies e capitães tenentes
serão piovidos tres quartos por antiguidade e um
quarto por merecimento.
§ 3." Os postos de capitães de fragata e os de capitães de mar e guerra seràa prçvid s. nn lade por
antigiudade e metade por merecimento.
^ 4.° Todos os mais postos serão conferidos por
mciecimcnto.
§ 5." Sondo impar o numero de vagas, a fracção
será considerada unidade na pa te da antigüidade.
Art. 3.° São condições de merecimentn:
1.° Maior tempo de commandn de força naval ou
de navio,com boas informações do commandante era
chefe, se o houver, ou do encarregado do quartelgeneral, sob o desempenho das commissões.
2.° Maior tempo do serviço em ura estado-maior
de esquadra ou de divisão, cõin boas informações.
3.° Maior tempo do serviço como immedialo, com
reconhecido zelo pela íiscalisação, asseio e disciplina do navio, provado pelas infortm ções do commandante.
4.° Maior tempo de embarque em navios de guerra,
com h as informações.
5." Zelo reconhecido na administração, em geral,
dos estabelecimentos do marinha e economia nas
despezas
dos navios.
G.0 Apresentações de trabalhos scientificos, relativos ao aperfeiçoamento da marinha, que revelem
estudos e applicaç.ào.
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7." Fé de olHcio, sem nota justificada em desabono.
'
Art. 4.° A antigüidade para os accessos será contada da data do decreto do ultimo posto. Sendo esta
'gual, prevalecerá a do postos successivamente inferiores, até a primeira praça. Se forem iguacs
todas as datas, decidirá o maior tempo de serviço,
depois a maior idade o finalmente a sorte. A antiguiuade rolaiiva dos guardas marinha que forem
despachados na mesma data, será determinada de
accordu ao legulamento da respectiva esrola : sendo considerados mais antigos em referencia aos
pilotos e n es.tres de Ia classe, que na mesma data
pass remo a segundos tenentes.
Art. 5 Não será coutado para preencher o praso
designado no § 6o do art. Io, como t. mpo de serviço
era cada posto:
1." O tempo de licença registrada.
2.° O tempo de cumpiimcnto do sentença condemualo-ia, incluindo se uelle o da duração do rrocesso.
3.° O tempo passado em serviço estranho á mari
nh ■ de guerra.
Exccptuam-se desta regia os empregos seguintes:
1.° He ministro de Est o, senador ou deputado.
2,° Fe conselheiro de Estado.
Ari. (5." Os prisioneiros de guerra conservarão
seus direitos de antigüidade, salvo'se o aprismuameuto fõr levi o a motivo lepiovam, assim julgado
pelas leis miliiarts. Aqnelles que cahirem e.i, poler
do inimigo, pr. : lic itido algumo dos actos imiicados no
piragraplm iin co o art. 7 , pode ão ser promovi os por merecimento, se por antig idade lhes não
toca- accesso, com tinto que esses actos sejam
justificados na fórm do referido art. 7.°
Art. 7.° Aos olíiciaes que se empiegarem cm
operações adivas ue guerra, ■ ontar-se-ha era dobro
o tempo que neilas passarem, para preenchimento
dos .mnos de serviço exigidos no art. 1.°
Pan este fim ublie rá o quartel-general Ja marinha as datas em quo tiverem começo o findarem Sas
operações.
Das regras estaln lei idas: nos ^1° o seguintes do
art 1", quanto ao tempo, poder se-ha somente prescindir;
^ único. Por acções do extraordinária brívura
ou por serviços quo provem disnncta e superior
intelligenc a ; sendo taes feitos ou seiviços deviduraeme justificados o fspbcificados em ordem do ,dia
do commar dante em chefe das forças em operações,
ou da autoridade railiiar a quem corresponder,
quando o ofiicial perlenc- r a navio ou força que não
tenhà comman..ante em chefe. A ordem do dia
deverá ser logo publicada p la imprensa.
Art. 8 ° Nenhum ofiicial poderá ser empregado
nos arsenaes. corpos de marinha, capitanias de por
tos O em quaesqnsr outras commissões, que. não
sejam do serviço naval aclivo, sem haver preenchido as condições de embarque exigidas para o
accesso ao posto seguinte.
§ 1.° Não se considerará como serviço a bordo
dos navios do guerra o quo for prestado em navios
desarmados ou naquelles quo, por seu estado, não
possam naveggr.
§ 2.° O serviço nos transportes so contará por
metade.
§ 3. Os lentes da escola de marinha, oppositores
e professores, que forem olficiaes do quadro, conta47
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râo o tempo de serviço prestado no ensino, unicamente para a aposentadoria,
srgundo o disposto no
regulamento do Io de Maio de 1858.
Art. 9.° Nenhum ofíicial de Ia classe será empregado, era tempo dj paz, em correios ou paquetes,
embora subvencionados pelo governo, ou mercantes,
sem que tenha servido, pelo menos, oito annos em
navios da armada.
O tempo deémbarque, a bordo daquelles navios,
que exceder a quatro annos será considerado como
licença registrada.
Art. 10. O preenchimento das vagas que occorrerem, terá logar annualmente, excepto em tempo
de gu-rra; e todas as promoções e nomeações serão
logo publicadas pela imprensa.
Art. 11. Nenhuma promoção tera logar sem ser
ouvido o conselho naval, nós termos da lei de sua
cre mão e do respectivo 'egulamento.
Art. 12. Ficam prohibidas:
§ 1.° Qualquer promoção com a clausua «sem
prejuízo de ant guidad • dê quem a tiver maior.»
§ 2.° A concessão de graduação, excepto ao mais
amigo de càda classe dos officiaes superioras e
gereraes.
Art. !3. Ficam revogadss todas as disposições
em contrario.
Paço do senado em 16 de Setembro de 1870. —
Barão d" Golrgipe. »
Ficou sobre a mesa.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entiou em 3a discussão e foi approvada para ser
dirigida á sancção imperial, a proposição da caraara
dos Srs. dep.itadi s sobre pensões mencionadas no
parecer da mesa n. 321
ISENÇÃO ÜE D HEÍT09.
Foi do mesmo modo appn vada em 3a discussão
paea ser dúigida á sancção imperiil a proposição da
mesma camar a uorisandoo governo para conceder
favores á companhia Ituana da estrada de ferro.
LICENÇAS.
Seguiram-se lambem cm 3a iscussâo e foram approvaõas para serem dirigidas a sancção imperial
as proposições da camara dos Sis deputados :
Concedendo 'ieença ao Dr. .(osé Antonio de Figueiredo.
Idem ao padre Luiz Gonçalves de Aragâo.
TRILHOS URBANOS.
Entrou em 33 discussão e proposição da mesma ca-1
mara concedendo isenção de direitos a favor da empreza de trilhos urbanôsjia cidade do Recife.
Posta a votos, com a emenda oífereeida pela commissão de faz nda, foi approvada e remettida á
coramissão de redacção.
Seguiu-se em 3a discussão a proposição da mesma
camara, concedendo isenção de direitos para a empe cza de trilhos urbanos do Recife a Olinda.
Posta a votos a proposição com a emenda da
mesma commissào, foi approvada e rerneltidaá commissâo de redacção.
APOSENTADORIA.
•
a
Entrou era 3 discussão e foi approvada para ser
dirigida á sancção imperial a proposição da mesma

camara approvando a aposentadoria do secretario da
relação de Pernambuco Domingos Affonso Ferreira.
PENSÕES.
a
Seguiram-se
era
2
discussão e passaram para
a 3a as proposições da mesma camara, mencionada« nos pareceres da mesa ns. 3^2 e 323 sobre
pensões concedidas ao major honorário do exercito
Forlunato de Campos Freire e outros, e a D. Anna
Justina Ferreira Nery.
MOEDAS DE TROCO.
Entrou em 2a discu>são a proposta do poder executivo autorisando o governo a despender a quantia
de 400:0008 nu cunho de moedas, com o parecer da
commissào de orçamento.
O Sr. X acsirií»s pronunciou um discurso
que publicaremos no «Appendice».
O Sr. visconde do Btaboraliy
{prcsiiienle do onselho): — Pedi a p lavra para dizer
ao senado que se d ixo de responder ao nobre senador não é por não estar prompto a dis.uitir com
S. Ex.; mas porque a questão que elle vendia neste
momento, só tinha cabimento quando se tratava da:
lei qu" aulorisou o governo para cunhar moeda de
nickel.
O Sn. Zacarias : — Peço a palavra.
O Sr. presidente do conselho : — Qnandc se discutiu aquelia lei jã o nobre senador fez essa observação que repetiu agora e eu tive a honra do responder-lhe.
O Sr. Zacarias : — Não, senhoi; tratei da prata.
O Sr. presidente do conselho : — Nessa occasiâo
o nobre senador perguntou e eu dei as razões porque
não applmava ao nickel a mesma disposição que se
estabelecia para a prata: o senado ouviu essas rqzões e votou a lei. ^
O nobre senador entrou agora de novo na questão: mas este debate não é pruprio
da presente occasiâo: podia ser suscitado e o1 foi quando discutiamos a lei que raanlava cunhar uma nova moeda,
isto ó, sé devíamos ter uma moeda de nicke de tal
valor o de tal liga. Agora trata sô apé as de aulorisar a despeza para levar a eífeito ou não a cunhagem de uma porção de-sa moeda.
Eu, pcis, que' entendo que não devo entrar de
nnvo nessa questão, porque a occasiâo não éopportuna, porque já tratámos dellaj porque já foi decidida pelo senado, julgo nao estar obrigádoa aceitar
a discussão que o nobre senador quer outra vez
instituir a semelhante respeito (Apoiados),
O Sr. Kacaríns pronunciou ura discurso
que pubFcaremos no «Appendice».
O Sr. viscoiide do Itaboraliy
(presidente io cou cí/iú): —Sr. presidonte, não é por
falta dó consideração ao nobre senador que eu não
entro na questãii*suscitada novamente por S. Ex.
Esta questão podia ser e foi discutida quando so autorisou o governo nara cunhar moeda de nickel;
então eu dei as razões porque não propunha a respeito do nickel a mesma disposição que propuz a
respeito da prata. Boas on mas, essas razões foram
da Ias; mas estou peisuadido que foram boas. e quo
o nobre senador não ns pôde combater vantajosamente. Do que se trata agora não é disso; é do um
credito para a execução dessa lei; não está de novo
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em discussão a mesma lei, nem os prii\cipios sobre
que elln se funda. Ora sendo importuna a questão
novamente suscitada pelo nobre senador, entendo
que não devo responder a &. Ex.a
Posta a votos passou para a 3 discussão.
O Sr. 1° secroiario requoreu verbalmonte dispensa do interstício para a dita discussão, e assim
se venceu.
,
ORÇAMENTO DA AGRICULTURA.
Achando-se na sala imraodiata o Sr. ministro da
agricultura, çommercio e obras publicas, foiam sorteados para a deputaçào que o devi-i receber ( s Srs.
Dias de Carv.dh ), visconde do Camiragibee Paranaguá, o, sendo introduzido no salão com as formalidades do estylo, tomou assento á direita do Sr. presidente.
Continuou a discussão do orçamento no art. 8'.
O Sr. Diogo Velho [minislrn da agricnUura,
com., ercio e obra* publicas), vue dar algumas explicações ao no. re stmador pela Bahia, que bonlem
faliou cm nliimo logar.
D sse S. Ex. que estava lisposto a i ào entrar no
debate mas que uma palavra o demoveu desse |to
pu-ito, e foi dizer o orador que estava desanimado
em m iteria de colonis çâo, porque a esl obstava o
elemento servii; e acerescent'u que não compreh ndia a continuação do orador no ministério que
tem emb irac do a solução rlaqu' 11a questão.
Deve observar ao nobre senador que as expressões do que usou nao podem ter.a inter pretação que
S. Ex. lhe deu, porquanto referia se mais a irnu igração espontan a do que <á fcolonisaçào propriamente dii .
Qq. uto á continuação do orador no ministério,
que o notrro senador considera inferno á solução di
questão do elemento servil, cumpre lhe declarar
que so se persuadisse disso, ha muito tempo U r a
deixa o do ser ministro. M s como o verdadeiro
pensamentedo governo acerca desse as-umptu tem
sido clariraente manifestado, considera escusado
diz-r qualquer ousa mais nesta ore sião.
Achou o nobre senadot que o orador incorreu era
CQntradicção, e increpou o de coademnar o systema
até hoje seguido na cOlonisação, e e iretanto voltar
a esse mesmo systoma. Ha aqui equivoco: o que o
orador entende e tem pratica 10 a respeito de imm gração é muito differente do que ano riornu nto se
fazíâ. Com effeito, sagundn o' systema outr'ora
seguido, dava-se intervenção directa do governo
desde o alistamento do colono na Europa até ser
estabelecido e mantido era alguma colonia n issa.
A esse systemi, que valo quasi o pliafansterio de
Fourrier oppoz-se o orador desde que entrou para
a administração, adoptando outro em que a iniciativa individual lera a preerainencia: o nobre senador,
pois, devo reconhecer que não voltou o orador ao
mesmo quo condemnou. Nenhum acto seu revela
que trato de croar o que se tora denominado colonia
do Estado.
Ao mosmo passo que so tem abstido da pratica viciosa quo os.factos decididamentecondemnaram, ha
prestado especial nttençãoás coionias existentes, não
só para melhorar as suas condições econômicas, mas
lambem para satisfazer as prorâessas feitas aos colonos ou em contratos ou nos regulamentos vigentes.
Occupou-se o nobre senador das despezas feitas
com a propaganda em favor da imrnigraçào, e esta-
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beleceu um parallelo com as que s0 faziam durante
a administração a que S. Ex. presidiu, "eclara que
tem procura-lo meios de tornar conhecidas na Europa aos immigr.mtes as circumslancias do nosso
paiz ea sorte a que aqui po^em aspirar; concorrendo
para a substituição dos braços escravos, mas pode
asseverar a S. c.x. que nenhuma subvenção tem
dido á folha a que se referiu.
Pediu o nobre senador que o orador dissesse sua
opinião a respeito dos coolies, contra os quaes possuía S Ex. ura documento, traosmittido de Inglaten a,. com a data de 4 de Janeiro deste anno ; e
accrescentun : « Se, conforme diz este documento,
nos Eslados-Unidos, onde não existe já a escravidão. os cdoítVs i.iam aviltar o trabalho, o que não
suc ederá no Brasil, onde se quer perpetuar a
osi-ravi-lâr? Entende, portanto, que tudo devemos
sodr r, mas não os coolies. »
Tem presente o documento a que o nobre senador
se rofeiin. E' <> aviso d» uma sociedade abolicionista
d Londres sobre os inconvenient s da immigração
de coolies, mas debaixo do ponto de vista dos r scos
de segurança individual que correm os próprios
cnoíies, e dos peritt-s de convei ter-se semelhante
immigraçao em novo trafico de escravos: é contra
este m 1 que . socb dade se pr nunciou.
E' certo que nesse aviso se diz que o liabalho dos
eoolte*avilta o trabalho livre; m s is io é t om telação
aos Estados-Uni los, onde está extineta a es Tavidão,
e cujas •ircumsiancias, a este respeito, são iuteira-'
mente liv. rsas das do Brazil. Entre nós os coolies
não vem achar se no meio do trabalho Evre ; vem
pelo contrario entrar cm concurrencia cora o dos
escravos, para o fim de substiluil-o.
A esse documento Atado pelo nobre senador ante•põo ainda o orador a epiniào do Niw-York Herald,
e. ittida em um artigo que publicou a 23 de Junho
ultimo ^ob^e os resultados vantajosos obtidos na ilha
Mauricia, na Guyan» Ingleza e na Trindade com a
i truducção dos coolies.
Eis o que so lê nesse jornal a respeito do resultado do trabalho dos coolies na ilha líjauricia :
« A prohibição imposta á emigração de coolies
pelo governo da índia em 1839, começou a influir
Sobre a coloni -. Occasion u uma baixa na exportação nu valor de 10,000,000 libras de assucar era
1812, e outra de Tõ.õOO.l 00 libras em 1843. Houve
a-sim uma difTerença de quasi 30 % só em dous
annos, reduzindo-se a exportação deste-ultimo anno
a 59,419,678, cerca de 12,000,000 libras menos que
uo ultimo anno da escravidão. Mostrou este facto
q le se os agricuTore.s tivessem do contar sómente
os negros para a cultura das terras, arruinar-se iam
de todo. Felizmente para elles, começando de novo
a emigração de co' lies, reviveu a prosperidade da
ilha, de tai sorte que em 1844 a exportação subiu
a 78,245,699 libras de assucar, e no anno seguinte
a 94,384,197.
,
A datar deste período a producção do colonia
augmentou gra lualraente quasi na razão exacta do
numero do conhes que entravam; e, porianto, em
1867 a exportação do assucar elevou-se a 231.087,012
libras,_e em 1865 a 270,054,783 libras, além de.
436,295 galões de aguardente. São factos que provam pratica e concludentemente quanto ó vantajoso
o trabaltio livre dos coolies como substitutos de
n?gros. »
v
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Quanto ao resultado do trabalho dos coolies na
Guyana ingleza, eis como se exprime o mesmo Jornal:
« Quando o trabalho forçado dos negros tend:a
para o seu fim em 1835, segundo armo do systema de
aprendizado, foram exportados da Guyana ingleza
67,929 barricas de assucar, 35,489 barris ou pipas
de aguardente e 48,043 de melaço. Era 1838, nos
cinco últimos mezes depois d,i emancipação completa, a baixa na exportação dos deus annos anteriores foi de um quarto. F.m I 39 a exportação foi
apenas metade da de 1836, orçando em perto de
5,70^,000 doüars o déficit nos preços, que realisa:am os produeto coloniaes; porqu*e, não obstante
haverem-se introduzido nesta colonia as melhores
machinas para fac litar o trabalho manual, foi
quasi ira.iossivel induzir os negros a trabalhar.
O trabalho dos coolies foi o uni-o meio apropriado, não só para restituir á colmia a sua peidida
força de producção, como para habilitai a o exceder
consid'ravelmente a exportação de 1836; po s a de
1865 foi de 86,262 barricas de assucar, 31,406
pipas de aguardente e 14,565 de melaço, quasi tudo
produeto do trabaVio dos coolies. »
E conclue assim :
« A experiência da Trindade foi quasi a mesma
da Guyana Ingleza.
A producção de assucar que em 1835 fôra de
libras 44,732,430, baixou cm 1840, dous annos
depois da emancipação a 22,377,776, libras. Em
"1839 foram exportadas 71,000.000 e era 18*4 a ilha
remcUeu só para Grã-Bretanha 75,000,000 libr s.
Estas quantidades ti.ra.-a quasi inteiramente produetu do trab 1 o dos co- ücs, tendo se retirado para
as pl ntações docacáo, existentes na ilha, os negros
que queri.,tn trabalhar.»
A' vista, pois, destes exemplos, e do que se está
passando nos Estados d Sul, na Caüfnraia e em va
ri. s paizes, acredita que já não é licito m garas van
tagens da introducção os c-olie*, não como elemento de cotonisação peimanente; mas ramo abastecimeuto de braços livres ara o trabalho dl lavoura.
Sã) estes os ponto- do discurso do nobre senadopel i Bahia que o trouxeram á tdbuna, para daressas
explicações.
Ninguém mais pedindo a pala 'ra ficou encerrada
a discussão.
\
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com quo fôra receb do.
Passan !o-se a vota sobre o art. 7°, cuja discussà0
havia ficado adiada, foram aperovadas as emendag
ria oufa camara e os paragnphos não emen-íados_
Nesta occasião o Sr. presidente conviJjii o Sr.
barão das Três Barras, vice-presidente, para occupar
a cadeira da presiüencia, visto ter sfrviço urgente
Ba secretaria, e retirou-se do salão.
RECEITA GERAL DO IMPÉRIO.
Seguiu-se a discussão da receita geral do Império.
O Si'. Zacarias pronunciou um discurso
que publicàremos no «Appendice».
O Sr. visconde de ítal><ij»a|Sy
(presidente do conselho): — 0 augrnento prçvéín
com effeito da causa a que _se referiu o nobre senador pela Bahia. Era ou não conveniente que a

amortisação e juros atrazados dos empréstimos feitos ao governo argentino era 1851 e 1857, fossem
contemplados na receita do Estado? Parece-me que
era. 0 governo do Brasil tem de perceber essa
quantia -. ó um recurso com que o thesouro deve
contar no exercício de 1871 a 1872; e pois cum, ria
induil-o no orçamento da receita.
Mas, diz o nobre senador: « E' uma divida que se
extingue, não se trata da amortisação e juros de nma
divida permanente. » Assim é; mas também a lei
que discutimos não é permanente. E' isto o que se
pratica nos outros paizes: era França se contemplam
sempre na lei do orçamento as quantias que o Estado
le-n de receber em pagamento de dividas externas,
por exemplo, o empréstimo feuo á Grécia; conle-so
na receiia annua comtudo c que o governo tem de receber desse empréstimo, porque é um recurso do
thesouro. Não acho, portanto, razão no reparo do
nobre sena or; não se pode ext anhar que a camara
contemplasse essa quantia nos recursos do Estado
para o exercic o de 1871 a 1872.
Devo de novo observar ao nobre senador que
quamiii ha pouco lhe disse que não respondia, a resp lio da moéda de nickel, foi poique parecia-me negocio findo ; e era só quanto a essa parte...
O Sr. Zacarias:—Não tinha razão; é contra o
regimento.
O Sr. presidexte no covselho:—Acho que não.
Ainda estou persuadido que a occasião não era opportuna.
O Sr. Zacarias: — Quando se pede um credito,
deve-se responder a tudo que tem relação com a
matéria.
0 Sn. presidente do conselho De certo que
lenho obrigação de responder a tulo que tem relação com a matéria do cre ito que se discute ; mas
u que o nobre senador perguntou só poaia ter cabimenio qu i.do se discutiu a lei que manjava cunhar
a nova
i moeda.
O Sr. Zacarias:—Eu tinha uma duvida, V. Ei.
devia csclare er-me.
O Sr. presidente do conselho :—Não esclareci, porque tratava-se de uma discussão finda.
O Sr. Zacarias.—Não estava finda,
O Sr. presidente do conselho :—Não estava finda
se se quizer renovar a todos os momentos as questões que já teera sido disculidtse votadas.
iVlas deixemos isto.
O nobre senador por Goyaz fez hontem algumas
observações a que devo breve resposta. Se não
locar em iodos os pont s sobre que fallou o nobre
senador, peço-lhe que me desculpe, poique deixei era
casa os apontamentos que tomei de seu discurso.
Ilecoidorae, porém, de que S. Ex.. fez algumas
considor.-ções quanto á necessidade de rednzir-se
desde já a semma do papel moeda, existente em circulação.
Senhores, que devemos reduzir a sorama do papelmoeda que temos era circulação, é também m.nha
convicção ; sobro a maior ou menor quantidade de
notas que se deva retirar annualmente, é que pôde
haver questão. 0 facto é que o nobre senador quer
que se reduza aquantida <e do papel-moeda quo circula, outros nobres senadores querem que desde já
se comece a amortisar a divida publica, outros quo
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desde já façamos obras, tratemos de construcção e
desenvolvimento de nossas viasdecommunicaçao; outros ainda, qno se reduzam desde já os impostos.
Ora, roducção de impostos,umortisação dadiv.da publica, de envulvimenio das vias de ccmmuniração,
redncçào do papi 1-moeda. são cousas de que não podemos' cuidar ao memio tempo.
Na minha opinião o que antes de tudo devemos ir
fazendo, Ioíü qno as circumsUncias permitiam é
reduzi: os impostos, principalmente os de importação, augmeiita los pela lei do orçamento votada o
anuo passado (Apoiados)
O Sa. Zacaiuas:—Muito bem.
O Sn presidente do conselho;—Já nessa I i se
est. beleceu um principio salutar, isto é, que sem
nenhuma outra providencia se vão reduzindo os
impOít s á medida que o cambio subir; no prin
cipio do (tutu. ro pioximo tem o governo de pu. lie r
um decreto reduzindo os impostos na razão inversa
da subida do cambio além de 18; e se eu continu r
a ter a honra de ser ministro no proumo anno financetio, hei de ptepôr, se as circ mstan i.s do
paiz o pormitlirem. Como espero que permitiam, a
reducção dos impostos desde o principio de Julho do
anuo qu ■ vem.
O Sn. Zacarus: —V. Ex , já devia ter feito ha
dias essa declararão: é tranqui.isadura.
O Sn. presidente do conselho: —í areceu me que
não era preciso fazel-a.
O Sr. Z cvrias:—E' tão boa que quinto mais se
flzer melhor.
O Sn. presidente no conselho:—Mas emfim ;á se
tinha estabt locido na lei do anno passa o e princtido de irorn st dnninumdo.os impostos & nmd da
qu : o cambio fosso subindo do 18; em vntuae, di ssi
medida i-ra Outubro proxirnq se ba do pu; lii-ar um
decreto re 'uzinda a quota dos impost s Esteja c, rio
o senado de quo meu pa' ticular cm onlio c uiminuir
os impostos, principalmente aquelles que fomos
obrigados a aug i entar o atino passado.
Quanto á reducçà da quantidade do pa.el-nioeda,
entendo também quo se deve fazer tanto qum o
estado do tuesouio poimittir, sem todavia pri jndic r
com ist i . reducção dos impostos.
O nou e senador entendeu também que o Banco
do Bra-il i ão observa a lei de 18C6, isto é, que a
re artiçàu das hypothecas não está oigarisada nas
condiçôe dessa lei, porque, disso S. Ex., se se
decretou que passassem 35,000-000$ de titulos de
carteira para essa repartição, foi para que cila os
convertesse era operações hypothecarias. Creio que
o nobre st nador está enganado ; entendo que a esse
respeito 6 mais ampla a liberdade do I anco ; não é
obrigado a empregar todos os 35.000:000$ em hypothecas a lei passou aquelles titulos para repaitiçSo
das hypothecas, afim de que o banco as fosse convertendo era hypothecas, mas, quando isto fosse
conveniente, quando lhe parecesse que assim fazia
operações não só favoráveis, mas tamlem cora segura ça para o banco.
Recordo me de que na discussão dessa lei eu me
exnrimi no sentido do que seria impôr uma condição prejudicial ao banco, se qnizessemos que elle
necessTiamonlo empregasse os 35 mil contos em
hypolheoas, embora não lhe offorecessem garantia
sufficiente, quando se tratasse de operações dessa
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natureza. Demais os 35 mil contos que passaram
p:ra a caixa hypothecaria não eram dinheiro eram
titulos de carie ra que o banco devia cobrar, mas
poderia deixar de cobrar; portanto tal condição era
de natureza que elle não podia ac itar.
Se o banco já empregou, como diz o nobre senador, 14,0i)0:000$ em operações hypotiu carias, fez
aquillo a que estava antorisado pela lei, e certamente de accoido com seus interesses, porque não podiarnos exigir que fizesse operações rui osas
pata elle. E' preciso que quem pude dinheiro ao
b tico sobre hyputheca apiesente garantia sufiiciente, ist - é. que n propriedade hypotliecada ao banco
dè garantias siifiicientes ao mesmo banco.
O Sr. Silveira da Motta ; — Fez sómente
1,000:000$ dt- hypothoc.iS novas; n mais foi apenas
conveisão em hypothecas d ■ 14,000:000$ de titulos
antigos.
O Sr. presidente di conselho :—.Está o banco
obrigado a empregar 35,000:000$ era operações hypothecarias'? Nàoesti, podo fazel-o, emantirisaçào para isso; ruas não s- pódc exigir que elle faça
taes operações sem que enten ta que os mutuários'
lhe apresent m quantia p;ra isso suflicienle,
O Sr. Silveira dv Moita: — Então o banco
não tem m.iis matei ia hypoliie avel?
O Sr. presidente do conselho:—Não sei.
O Su. Silveira dv Motta:—V, Ex. pôde saber
O Sr. presidene d . conselho:—Digo que não sei '
porque is-o depende d ju zo dos que teem de da o
di bebo; nós i ao podemos ajuizar dissu. Pode
parecer a qu Iquer de lósque tn iudividuo offl rei e
bõa garantia por un.a c na quantia, e enlretmto os
directoies de banco esteiem mais bem iníormadcs a
esse respeito.
O Sr. Silveir\ da ioti.v:—E'melhorempregaro
din..firo em ap.dices ou em bilhetes do thesouro.
O Sr. p >esidente nu consei.ii' : — Se o banco intende que deve empregai s u dinheiro em apólices e
bilhetes do thesoiiri, é poi que reciifthece que estes
lhe dão maior garantia do que as hyputheca;.
O Sr. Silveira da Mottv :—Não cumpre a lei.
O Sr. presidente do conselho: — A lei não o
obriga a empregar i s trinta e cinco inil contos em
hypothecas; nu s auiorisa-o também paia enu regai o< em ' poüc-s da divida publica, na falia de
opetc-çoes hypothecaiia' que offereçam a necessaiia
garantia.
Antes da reforma o banco não podia negociar em
lundos públicos, f-ens estatutos pn hibiam lhe que
negociasse, mas o faclo é que o estava fazejido.
O Sr, Silveira da Motta : — Era um abuso.
^ ?n- presidente do conselho:—As circumstancias eram diflerentes.
^-R' de V. Ex. para
da Motta:
— Por isso chamei a
attençao
esSas coqsas.
a lei 116
18Í)67/'C PRESIDENTE 00 C0NSELI10 : ""
Portanto a própria lei reconhece o caso do banco
entender que não podia empregar todo esse fundo
em operações hypothecarias eraquanto não tivesse
garantias sufficientes para isso.
48
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O Su. Silveira da Moita: — E' dar muito má
idéa do paiz.
O Sr. presidente do conselho
Não penso
»ssiid. E se eu fosse director do banco havia do ter
nmila repugnância em fazer esses empréstimos sem
todas as garantias, que não são só as hypothecanas.
O nobre senador também disse que o banco não
desconta letras comni' rciaes. Se as não desconta é
necessariamente porque as letras que vão a desconto
não lue offerecem a necessária garantia; é o que
posso calligir; porque não corapreh.ndo que o
banco pieíira dar ou seu dinheiro a 4%, quando
pode dal-o a 7 ou 8 /o.
Senão desconta letras comtnerciaes. é porque enten e, bem ou mal, que isso não lhe convém, o a
«He é que compete decid r isso.
O S t. Silveira dv Motta : — E' dar uma boa
idéa da praça o Rio de Janeiro.
O Sr presidente do conselho:—V. Ex , sabe tão
bem como eu o estado da praça do Rio de Janeiro
desde 18(54. e quanto esses ; contecimentos infiuiram
para -que os bancos e aquelles que dão dinheiro mostrem-se hoje muito mais acautelados e provinidos do
qi.e estav m emâo.
O Sr. Silveirv d\ Motta:—Ha cora effeito razão
pan estar mais cauteloso.
O Su. presidente do conselho ;—\ão posso, çorlanli, levar a mal que o Banco do Brasil empregue
todas as c mte as necessárias pa a qu- os prejuízos
que lem lido em v rtuie das fallencias não au .'mentem dl riameine, nem veo razão para inculpar-se
ao ban n por ser li"j ■ muito mais parco no desconto
das letras coinmerciaes.
Se é exact i o que tenho ouvido, o banco não é
tão p rcn como n nnbie senador assevera ....
Ó Sr. Silveira da Motta;—Está no balanço.
O Sr. residente do conselho., quando se apresentam letras em que enxerga as garantias ind snensaveis. O nobre senador não pode levar a mal aos
directores do b mco qne não façam descontos, nao
faç .m empréstimos sem estarem ceitos de que não
hão de co rer o risco de maior prejuízo do que lem
tido aié ag ira.
São estas as explicações que eu tinha de dar ao
nobrn senador.
Pôde s ;r que me escapasse alguma observação
de S Ex.
0_ Sr. Silveirx dx Motta: —E o negocio das
acçõ«s Io Banco do Brasil que V. Ex. contemplou nu
seu relatório dizend i que era um fundo era liquidação ?
,
O Sr. presidente dt conselho; — O que são
essas acções ? 600;000g. O que é isio?
O Sr. Siilveira da Motta : — Encarei como
abuso.
O Sr. presidente do conselho: — O Banco do
Ura>il não podia dar dinheiro sob caucão de suas
próprias acçoes; mas não estava inhibido de recebel-as em pagamento. Uma cousa é dar dinheiro
sobre deposito ou garantia de suas próprias accões,
e outra cousa é recebel-as em pagamento....
O Sr. Silveira da Motta: —Pôde o mais, mas
não pôde o menos...

O Sr. presidente do conselho; — ...o que é
muito differente.' Elle não pedia fazer empréstimos
sobre caução de suas próprias acções.
O Sr. Silveira da Motta:—Mas pôde recebel-as
em pagamento, e ser accionisla de si mi smo...
O Sr presidente do conselho:—Pôde recebel-as
em pigaraenlo de um devedor que tenha essa propriedade, como p: dia receber qualquer outra. Se
fossem bens d • raiz o banco tinha ob ig cão de vendei os, su s acções pedem ficar em deposito ou
caução. E' u que se me olTerece dizer.
O Sr. Sxiiiza Franco :—A verba da receita, queestá em discussão, e em todos os temi os uma
parte do orçamento que merece amais acca la attenção dos ro .resentaiites da nação. Ca Ia um os seus
paiagr.phos significa uma somma m is ou menos
consider.vel de meios, de dinheiro, que tirados á
bolsa dos contribuintes são recolhidos ao thesouro
para pagar a despeza publica.
Esta requisição qm faz o thesouro, ou a oncessida le de fundos, pode mais ou m n s prejudicar os
tn.b Ihusdeum povo; pôde mas ou menos trazer
d (Ti uld des ao contribuinte,pôde tir r o pão áquelles q-ue já,o tent a muito i us o 1 q 'íIii | ois
muito impurante, que deve ser bem • xurainada.
Mas na actualidade du licad > exaum e preciso
fazer, e i.,da mais esta questão toma uoporçôi s laes
para cb mar a altençao do paiz em vj-ta nas iectai ções ultimas que tem feito o nobre mini tro da
fa enda.
Homem leram os assignantes do JurwH do Commrr to uma dèclaraçào publica I , como que traduzindo palavras do governo. Sabe sa qual é a origem
de laes eelaraçôes: ellas são ás vezes até redigidas
pelo propiio mini-tro na sua secreiaria
Dizia o ornai do Commercio em sua parto commercial: «O Sr. ministro da fazenda fez liontem no
senado declarações que devem int» essar muito a
nos-a praça, pois mostram ach irem-so a flnunças
do paiz em posição mu to Utomeira, principalmente
atum lendo seá que acabamos de sahirde uma guerra
longa e porllada, que exigiu enoruies sacrifícios. »
E continúa, retorindo-se ás [ia avras do Sr. ministro: «Disse S. Ex. que com o p odu to das ^polices
vendidas nesta Cõ te e nas provincias pude o thes, uru liquidar o passivo da guein e oecorrer ás
despezas ordinurias, inclusive remessa de cambiaes
para pagamento de juros e amortisação dos nossos
empréstimos na praça de Londres, ate o fim do corrente anno, conservando em seus cofres saldo de
alguma importância.»
« Mestas circumstancias (concluiu S. Ex..) não
hivia necessidade de recorrer a operações du credito, quer dentro, quer fóra do paiz, para as des«pézis do Estado.»
Não me consta (ie declarações tão lisongeiras fei, tas por nenhum rainistn da fazenda ao pari mento
cm circumstancias em quo uma continuada
I senão
? serie de annos felizes tivesse posto o thesouro cm
estado muito satisf torio. Nos sanimos de uma guerra que nos cústou sommas enormes; ainda alguns
eflTeit s dessa guerra perduram: quero dizer alguma
parte das oper ções da guerra perduram eno menos
! assim devemos ontenJer a conservação da força
militar no Paraguay.
E' a cessação da guerra um facto do hontrm. Entrelento já hoje se diz: «o paiz está nas mais lison-
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geiras circumstancias; temos s.iWos, alguma cousa
importantes, nos cofres dó thesouro; tem s remettido
dinlieiro sníTicientc pata Eondros para pagar os encargos da divida ato o fim do anno; náo tenus de'
recorrer a empréstimos nem externos , nem in
ternos. »
Não ha nada mais satisfatório! tre estas proposições podessera ser demonstradas, eu felicitaria o
nobre ministro da fazenda p loesiado era que se
acha o nosso thesouro; tenho, porem, opezarde
não confi tr nellas.
Tenho era lembrança, entre os fartos do no«so
paiz, que alguns ministros, qnan 10 conhecem sua
próxima retirada, facilitam reformas; á minisiros co.iseivadores dos mais decidiJos contra a reforma da
lei de 3 de Dezembro, contra da guarda nacional,
já se ouviram no pa lamento era rerto tempo palavras as ma s promettedorasaeste re-peito; mas eniào
dizia-se logo. «Está para ca dr o ministério; são
promessas de quem sibe que náo as oa decump.ir.»
O que se observa bojo será uma repetição desses factos? Não ouso ter essa gran le ■•sperança da reli . da
próxima lo ministério. Entretanto es a promette ido
elle tanto, está pintindo uma simaçáo tão lispngeira, qiio parece preparar se para da mi a ias di/ei
a sons successores: « Eu vos entreguei esto paiz llorescento, rico, entrando nas vias de u n pro resso
grandioso, o vis começ es a az l o ■iecahir »
Se ó neste senti lo que taes declaraçõ s são feitas,
eu me f dicito que ; o facto -c sig i, i orno se lem seguido do outras vezes, a petiradi do m ntsteii ■. Sn
porém, não ha tal pensaraeclo, se o ministério oào
tô diante d i si sua próxima retirada, s ■ está ersaadido que ha de contin lar ainda por rauiio terapu a
ostrag r o Império, on llto bunbraiei a necessária
cautidla cmn tio grandes esperanças que dá, tão
solem aos promessas que faz ao o-iz.
Ainda hoje ts. Ex. o Sr mi listr da fizeuda veio
prometier-nos red cçà» de impo l is ; as promessas
se succe lem todos os dias. como se o paiz navega se
em mar de rosas, se o minist rio se devesse julgar
em circumstancias de execuial-as. _
n
Ora, o que seguiria das leda nçoes (»e S. ^x.
quaes as publicou o Jornal do Cooun rnoA obiigacào immediata de orocurar molificar aqnelles impostos que S. Ex. disse que ha de m ultílcar depois.
(Jue outra conseqüência se deveria tinr dessas aeclarações 1 Não to nar mais dinheiro em crestado : e
en pergunta.ei á S. Ex.; não continuará a receber
dinheiroa prêmio no thesouro ? A divida Huct ante
continuará a mesma, ouserá reduzida sem r.ugmento
da fundada ?
S. Ex. disso que não reccor erá a empréstimos
nom exle nos, nem internos; também diz a sua se
crelaria.on o Jornal do Commerci .que está liquidada
a divida da guerra. Penhores, quando e como se fez
esta liquidação? Este nosso goverco e o governo do
segrodo; nós pensávamos que se tara pagando as
letras que vinham, mas não se contava com o paga
tnenio já feito de todos os encargos proveniente» da,
guerra. S. Ex,, porém, dá a enten ler, nu o •'ornai
do Commrmo o diz por S. Ex., que esta liquidada
o paga toda a divida da guerra. Segue-se dam que
também as despezas que se estão fazendo com a retirada da tropa e com a continuação da que ainda
está no Paraguay, são feitas com as vcrb s ordinárias dos respectivos ministérios, aliás seriam feitas
a credito.
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Eu quereria perguntar a S. Ex. como é que, com
ura orçamenio em que não foram atlendidas as despezas senão na razão dos soldes e oulios vencimentos dentro do paiz; como é que com tropas fora
d i paiz, cujos s. Ides são pagos ao cambio de 27;
cujas despezas são, pi is, mai-elevadas 3õ ou 40 %, o
orçamento actual pode satisiazel-as de sorte a pieencber o accrescirao que se dá ? De onde vieram os
dinheiros cora que se pagaram essas divida»? De
onde,vem os fundos com que se pagam cinda ao
cambio de S] os soldos, vencimento» e m is despez.s com as tropas estacionadas no Paraguay? Sahiram dos meios.ordinário» votados?
Dir-se-me-ha; o exercito e»tá reduzido.E' exacto;
nins duvido que esteia de forma .;ue a verba ordin ria para seu pagamento eni dinheiro brasileiro,
possi chegar para lodo o exeic to incluída essa
m-sm;. paito deDe, embora diminuta, que está no
Paraguay.
IK-,itais, os serviços que exercito pi estava di ntro
do paiz teem sido prestados por forças da uarda
nacional, pagas peloThesouto pubtu-i ; essis fi rças
já foram em tão crande numero que exceiieram as
do quadro do exercito, o gasiavam a renda respectiva. Tenho ouvido que o destacamento da guarda
nacional no I nu crio está r duzido; mas nã i sei
que o tenha si lo a ponlo que a despi za que com
essa mesma rest nto se faz, (• a que se faz cem a
tropa de 1 nha, dentro e fóra do paiz, ossa ser satisfeita tão somente cora a verba orduiaria.
Ainda mais; não tenho notria de lemessa de
fund. s tão consideráveis pira Europa que tenham
;'Odido occoprer já ao pagamento do corpo diplomático, já ao de eneommen ias jue » u v. rn faz sempre. imisou menos p in ip Imente agoia que a
marinha e a guerra toma'am o co»luiiie úc fazer vir
parte de s-us fornecimento» da E iropa, e que alli,
poitanto, tem de ser pagos, reme le. do o thesnuro
u.idus daqui para este fim, o lambam ara o pagamento dos encargos da oivida publica. Náo se »abe
dessas remessas; ningu in sab ■ Ond • foram tomados
esses saques ? Como ha tanto diotioiio do tliesouro
na Europa? Onde estão os saldos coisilrraveis ?
Se no thesouro ou nas diversis theso ura rias do Imp rio, e qual o seu compnto ' Pertencera esses saldos ao exercício pass. do, obrigrdos a suas dividas,
ou já são do exercício corrente ?
Se eu tivesse o proposito do contimur a oiscutir
todos os artigos, e, pois, o arlig" que autnrisa o
governo para eraitlir bilhetes no valor de 8,000:000$
tior antecipação de. renda, peiguntaria a i nobre ministro como ó que, tendo lautos saldos, e po lendo
pas?al-os, se são do exercício anterior, para o actual,
pede e aceita autonsação para emittir bilhetes por
anticipaçãode renda.
Em t ido o caso admira-me muito esta noticia de
tão prospera situação, obtida de um dia para outro.
Admira ainda, a mim que olho com atteução para.
a renda das provinci is. e vejo que realmente ella
tem augmentado. A do Pará que já subiu além de
4,000:0008 no exercicio proxirao passado, e dando
este anno 500.:000$ o mais por mez, rendera
6,000:0008 A do Ceará tom tido maior renda, assim
como tom augmontado a de Pernambuco, liahia,
Alagoas, Parahyba o Rio-Grande do Norte, prinaipalmente devida ao alto preço do algodão, qne agora
tendo baixado, hade fazer diminuir a renda. A do
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Rio de Janeiro que tem augmentado a sua renda, e a
de S. Paulo, província que marcha em crescente
piospendude, á .esta dos progressos da industria,
abandonando esse systema que espera do governo
a iniciativa em tudo e para tudo Em fira outras
províncias também tinham augmcnl do sua renda,
antes das noticias da guerra na Europa, cujos eIVeitos já se váo sentindo; porém nunca augmento
superior ás despezas votadas.
Peimilta -me, portuito, S. Ex que não acredite
nesse estado tão lisongeiro que se apregoa; e se
apregoa tdvez para influir no camoio da praça_ do
Rio de Janeiro. Seria esforço digno de S. Ex., vi«to
que em seu nome se pubí cam taes notirias, que
S, Ex. demonstrasse seus fund une t ■<, apresentando os dados no Diário 0;/éia',ou melhor perante
o senado, informado assim de todas es^as f i tunas,
tão agradaveis a todos nos. Eu teria, como desienfio de sua rea idade, orazer ainda muito maior, por
quo seria ura prazer inesperado
E como é possivel explicar q ie ainda em nm palz
como o nosso, que se diz que floresce, que e t i em
circumstancias muito fav raveis.cm logar de dispor
de .paite das sobras para obr.s puho as. para obrapro tuclivis, tomo as de viação, nav •gaçào «te se
v.io para estas obras recorrera empréstimo? ( omo
se vao iiigmentar assim a divida publica que já loca
a 600,0í)(l;000g000 ?
Senhores, está quorenlo pare er a m iitis ressoas
que o que se tenta agi ra não e -mi n uma imitação
do tue se fez em 1857 e 1853.NVs-e exercício, pesar
da 1 scoinmunã! opposição desse h nc > em f. ente.
o min ster.o emprehendeu e olitme u-:n faãoravei
emprestum» }.ara a continuação ca est ada do fo m
de D. Ped o II; empréstimo que tinhi o du,>io in,eresse de pr porcionar mei is p r -a co ti u çao da
est ada na parte em que, des onfiun o-sé ua possibi d de de galgar a serra, a estrada c ur. i iísco de
não ser continuada se não f >s.-e a len; iiadecom
que o mini-tro da fazen Ia de en à s ist nU u o era
pre-timo, e a felicidade com que o ícali-ou, eom
vantagens laes que no paiz ainda não se fez outro
menos oneroso.
Além de-ta occorria outra grande lazào: os dinheiros tomados em Londiessão cairos tantos mel s
sobre os quaes se pode saccar em tempo de dilli u.dades e esses vieram contribuir para a elevação Io
cambio ou no menos para sua s .-.e,ilação, não obstante ser o empréstimo da duniu ia quantia de
12,60 i-.OOOj}, mas 12.600:000$ nes-a época em que o
ths ouro linha saldos coisideraveis, equivaliam á
muitu mais para o effeito, d > quç maior quantia
hoje, q .e elle está tão individ do.
E quem não vã que a promessa de não recorrer a
empréstimos internos, nem externos, contrasta com
a proposta para contrahir r.a Europa o empréstimo
de 35.000;000$? Quem não vô que coutrusta uma
idéa cora outra, e por con-eq,.encia não se pode dizer que não se vae contrahir empréstimo ? E nem
se pode dizer isto. quando o empréstimo que se pretendo é para o thesouro, porque othesnmo está feito
proprietário da estrada de ferro; é elle quem se dispõe í continuar a obra por sua conta, e as obras
publicas constituem uma parte dos serviços do orçamento. Faz-se, portanto, o empréstimo paia auxilio do orçamento, embora se diga orçamento ex
traordinario, a exemplo do que se faz na França e

na Italia, sepirando-se o orçamento ordinário do extraurdinario.
Eu não tomo ao serio a tal prosperidade de que nos
falia o Jornal do Cnmmercio; persisto em minhas
duvidas, e seiá muito maior o meu prazer quando
me convença de que é real a que o governo fez
tnnuiicia; á nação.Quein nos diz que os 35,000:000$
que se dizem precisos para a continuação da estrada
( e acredito que em parte seiào em; regados nessa
grande obra) .;uem nos diz que o governo não lança
mão disse emprestuno também para occorrer ás necessidades do ihesonro? Quem, portanto, me pode
contestar
seja um empréstimo que o goyoino
v ie c ntrnhir para melhorara situação do theso-ro
em um lempo cm que, declarando não pn cisar de
eiíiprestiino pnr ter saldos, precisa da impressão
causada peli decla ação. ou de alguma parte do
mesmo empresara para tornar tangíveis saldos qiço
não pas-am deescriptos?
Senhores, não devera os governos desanimar,
num a os governa os ; é obrigação do commandanto
do barco figurar que tem sempre esperar.ças, mais
espe ancas .Io que qualqueroutn m a bordo* porque",
in umbido da direcção, p.ecisi de teda a cooperação, e é infundindo sua animação a todos os da tripub.çio que a pó iènbir. Mas ha oceasião em quo
suas p. lavras pod ndo icidcrciedito porexagér. das,
e lhe piecisa niniia cAcumsprcçào para se não desmnr.il s: r. remos exemplo recente: quando se declar u no piincipio da sessão, a espennça de giande saldo, a palavia iin governo não Im .ut ndida,
desconfiou-se cila; tod s os syínplomas que denotam nim cão não a fa-on cerun; o cembio haixou; .
outras provas sedoiani 'ie que ao passo qno o governo dizia, ha sal los, por conseqüência o ihesi uro
está fora de "iifliculdades, a praça, o commen.io c
os capitalistas respo iduia n : «não, acre i amos», e
apertavam os conlei- da bolsa.
Eu. por cnnsequnn ia peço em meu nome e em
nome da nação, se me ó i oi.m t ido fatiar em seu
nome, que se expliquem estes sal ^os; que so cos
apontem s fontes d • de vieram essas rendas, donde
tem vindo esses meios excedentes. Tem-se d ixado
de pagar a'gumas .'e peza.s? Como e qn ndn se liquidou a divida toda da guerra? Como chegamos a
esto estado de pro- erdade, tão diverso do de
poucos dias antes? Forque entrando o paiz em vias
de tanto melhcramenio. ro tinda sob o peso de impostos excessivos?
Enira .do 'gora na discussão propriamenie das
v?rbas da receita, começarei por dizer que sou dos
que tendo ex. minado o pese destes impostos, já piocurei detm nstrar na rasa qurl a situação do :cada
um dos c ntribumles, .locada um dos bra-iIe ros,
cuja r nda t m diminuido, e vae diminuindo, e dahi
a nece-sidade do allivio nos impostos; entretanto o
que conclui eu' E' um sacrificio, disse, façamol-o,
com o proiesto, porém, do governo empregal-o bem.
Era sacrifício a uma siiuaçâo que se não escondia
ser muito desfavoiavel; mus hoje que se proclama
situação tão prospera, que fundamenios poderão
haver para a continuação dcsles sacrifícios? Para '
mim, que não acredit em tal siluacào, elles devera
continuar por algum tempo, mas modificados, porque ha gravame que não se poderá snpportar mais.
Examinemos agoia os diversos itens deste artigo
que constituem a verba da receita. A receita geral é
orçada em 95,800:000$, e a despeza se lhe está apro-
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ximando, porque estava orçada em 85,000:000^,
augmentados na própria lei do orçamento. Todos os
dias, porém, vão passando leis que a elevam grandemente, de sorte que ella toca ao extremo da receita, e ameaça déficit.
E como é que, quando a receita apenas quando
muito se pôde equilibrar com a despeza na execução
do orçaiftenlo, porque eu não trato das quantias
orçadas, mas dos pagamentos-realisados, surge esse
rendimento consideiavel que poz o nobre ministro
em situação de pagar as despezas correntes, liquidar
as da guerra e ainda fazer largas remessas paia Londres, era tempo era que o cambio está tão baixo ?
Mas encaremos prim iro a questão por outro lado.
A nossa receiti é orçada em 95.8'J0:0ü0{f e S. Ex..
tem esperanças do que na situação aclual n o lhe
faltem ao completo muitas das verbas, de sorte que
o total seja o orçado e ainda mais. Eu irei examinar,
se tiver tempo, cada uma das verbas para procurar
conhecer aquellas em que pode haver isperanças de
que o resultido condiga c m o orçado, e as em que
o cobrado pan-ce dever mostrar-se abaixo do orçado.
Destes 93.8 tQíOOOjí, 52,500:000$ leem de vir dos
direitas do 0 importação p ra consumo do paiz: é
alem de 50 /0 de toda a receita.Eu de xo de fazer as
reflexões que oe poderiamsuggeriras circumstancias
de um p iz que lir -, q tasi toda sua renda da importação, os ptb.gos que corre, quando concor.áui circuuifianeias. '|ue diminuam a impo tação, ou qu»
comri uiudo para diminuir a rx, orlarão, ou p ra
üio reduzir o. valor, cone rra também paia a teducçao 'a importação, porque não consome qiíera
não piodirz Se a proiucção fali ce, o òouiujno tambmii fallece, qorque o productor não tem tu tos
meios pu,) a acquisiçào dos objectos de seu consumo, ao ir.en s na mesma escala que tinha otes.
Ainda um t reflexão gorai; sao 52,000:000$ cedidos aos im ostüsindiie tos por meio das alfândegas.
Se me pormiltem, eu di;oi que o i.: p sto indinclo
não é o imposto. a onsttoiçàodo fin| erio.
i ua e iro
ao p nseiic ib muitas vi zés pionuuria :o nesta casi
que a iutelligenciu da constituição dove ser aqm 11a
que ni ditt ttr tidade dos antios se lhe tem .do
de d q ie a constituição foi outorgada á nação.
Se nao fo sc não querer entrar n çp ditiea, eu diria que sust mlo qu ■ foi nuthorga Ia. m 'sm ■ cora, o
argumento que se produziu p ir. dizei que não foi,
que foiaceiti: aceitam s o que nos é uthorgado,
do conir irio oàd t ria ella sido aceita; poiéin creada
pela nação. E aind i c mtesto a aceit ção^pel nação
no fado a q .o se alludiu de aceitação pelas camaras
m imcipacs, que não ti .ham pod res para tanto.
Admitto a adoiiação. efla existe, é verdadeira, jct
que a nação tem adaptado a constituição pelo facto
do long espaço de annos que lhe obedece. A constituição. li qe, pôde se dizer queesiáadoptada pela
nação, mas que foi oulhorgada.
Desde que a constituição se publicou, se tem entendido que se pódo recorrer ao imposto iudirecto;
no entretanto não ha uma palavr: m constituição
que auturise este imposto. No §10 do art. 15, diz ;
(Lendo) « llepartir a contribuição directa.» Este e,
seguir o a constituição, o meio de se pagar a despeza publica, e quando ella trata do thesouro,
apenas diz: «Se regulará a sua administração, arrecauaçâo e contabilidade, etc.» Não tem unia palavra da qual se entenda que odmitte os impostos
indirectos; sô falia dos directos.
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Ora, é este um erro da constituição . Eu sou daquclles que entendem que a constituição tem muitos
enos, que é preciso ir corrigindo; ei como eu disse
na casa, p ra mim os oprincipies cardeaes da constitui, ão são os do art. 3 , Governo monarchico, he*
reditario, constitucional e representativo. Tudo
mais não são instituições cardeaes, são instituições
mais ou menos necessárias para o andaraentô da
machina, mas nas quaes não haverá perigo nenhum
em tocar, e ao contrario os innteresses públicos, a
salvarão do Estado exigem que se vá tocando em
algumas.
Eu dizia que é um erro da constituição ; e notável erro. porque nos Estados Unidos se tinha declarado exactamer.to o contrario ; a constituição dos
Estados Unidos pióh be ao governo federal, isto é
ao governo geral,impôr taxas directas. E' certo que
por uma conslruccào c> mo elles dizem (não ó por
interpretação, mas por uma construcçào) entendeuse que o governo estiva auterisado par<. faze -o, e
quem o entendeu foi o tribunal snpr. mo de justiça,
que, Como se sabe, é quem conhe v da C' nstitucíoralidade ou não consliincinnalidade das leis, e o
tribunal supiemo de iusiiça achou constitucional
decidir que o imposto css al era indirecto, e por
tanto o governo fe,era! podia deueial-o.
Ora, en rc nós fez-se o contrarin : paiz vasto, dè
popu.açào dissera nada, ern que imposição directa
se tona qna-i impossive'. é que os nossos legi-ladoies constituintes ent bderam que to ms as irapo-içôes deviam ser diteclas. E note-se outra • ircums an ia : o im, osiçãn ia dieeta é impi s çâo que
se coadun i com os i fincipios livres, com â'iberdade da naçán e iom a liberdade di indivíduo,
porque se eu não jago o impnsto de uma casara
mais fina, o porque lhe prefiro casaca mais
giossa, e para na pag r tanto, compro a grossa.
Senão quer pagar < impo-te, não compro <harutos... Nunca, os .comi rei e não fumo. e mesmo
não me fazem fumar com facilidade.
As imposi õ.-s indire t s são livr salécerto ponto
ao indivíduo. Tem o inconvo n nte (t. das as instituições
humanas os tem) de fazer pezar re. tos irapost1^ do me-mo modo sotire o pebr qii" snhre o
ric; por exem, o, em gene is a limei tir iiis. Aeonslituieãa des Esta os Unidos fixou o prirn ipio dos governos livn s; adi o govi rne federal não pôde impor senão taxas in-lircrtas; a nessa constituição
ado tou a disposição dos governos absolutos, porque ha tal ou q al absolulismo era dizer : « Tendes
a renla de 10:000$, paga» 3 %. pagaeS' 0$. » 1'aga-s». tenha ou não a renda de 10;0( 0$. 11a o sys
tema do jnrame to, mas esse tem muitos inccnvenienles. A final u notei e noto qtic seja o imposto
indire to, que a con-tituição do Imper o não admittiu, aqnelle em que se funda a qttasi totalidade da
renda do Império.
S. Ex tendo orçado a receita em 05,800:000$ que
>•-0 pedir ás diversas verbas, acreditará que a veiba
importação dê nas circ mstancias actuaes a mesma
renda que dava nas anteriores? A primeira base da
importação, a primeira razão de seu angmento ou
dirmnuiçãi . é o consumo; reduzido este, ou em quantidade ou somente em valor, a importação será diminuída.
Entre nós tem diminuído a producção dos gêneros de exportação, quanto á quantidade sómenle a
do cafe neste ultimo anno. Mas tem diminuido e vae
♦»
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diminuindo muito qmnto aovaior; o café esta por
muito mais baixo preço, o algodão ainda teve muito
raaioi queda, a exportação h. derepresent r a garis- '
mo muito menor. Como se pôde esperar da importação que represente algarismo maior, quando ella
tende a conservar-se sempre em equilíbrio com a
exportação? Em ura annó .< importarão pôde exceder muito a exportação; mas no anno seguinte ou
seguintes cilas procuram equilibtar-se; de outra maneira ura povo individar-se-hia em uma proporção
maior do que seusterés, para quepoiessemos outroslhe continuar a fiar.
Não poderia mesmo suppor ar a sua divida crescentn todos os annos ao p .nto de fazer estragar suas
fin raças.
Por ouíro lado, o paiz está empobrecido ; ora, a
importação depende também da capacidade do onsutnid t; o se cs nossos coi sumidores não podem,
por falta de meios, consumir o mesmo valor eni mercadorvis, o consumo reduzido ;carreta a reducçao
da importação o do sua renda nas alfandegas do Im
perio.
Eu, portanto, senhores, receio que S. Ex. não
posa ver roalisada a sotnma considerável de
5?,500:0 )0^ no exercido a que se refere, porque
ainda que a guerra -stivesse acabada, a guerra -ia
Europa, á que as ultim s noticias não dão esperança
da tão proximo flm.restariam s^us enoimes estrasos
da capital viveute, e de capital inanimado. A- ultimas noticias fazem lem r o contrario. Os fr.mcezes
sustentam-se na defeza do seu paiz; os tianeezes são
iu j to briosos para aceitarem uma p,,z deshonrosa,
ih A .dn polo inimigo ás portas de sua capital.
O futuro está muito obscuro; e pois no anno fiEancevro de 1871 a I 12 ou por causa da guerrra,
ou dos efíoitosque deixa após si, pezando elles sobre
0 oxercicio vindouro, é de receiar que nesse exer1 iciá -a receita de importaçã não dè a somma, em
quo o orçada, de 52,òOO;OOOg(KK).
Po; conseqüência se ossa verba a não der, as outras
correia livas dó armazenagem, prêmios de assignados
ancoragem etc., todas el as acompanharão nu seu
decrescimento a ronda de importação. INós vemos
que está quasi a ficar só em c impo a Inglaterra fornecendo os object 's de consumo que antes a França
e a Alleraanha forneciam. Os francezes, principalmente os de Paris, occurnulOs com a guerra não hão
de poder fornecer aos outros paizes os objectos do
costume. Ai Del rica faz o commercio da Allemanha,
a Hollanda também o faz, e alguma parte deve ser
feita pela Ing'ateria; mas o fornecimento será muito
menor, bloqueados como estão os portos da Allemanha, e occupada sua população com a guerra.
De mais hão de os objectos se tornar mais caros
* era conseqüência, desses interpostos eda neces-idade
de recorrer a outros paizes para os trazerem até nós.
O resultado hade ser a elevação dos preços; e dahi
diminui ão de consumo, diminuição da renda d s
alfandegas.
Além disto, iruitUisados os navios de commercio
d,a Alleraanha que viajavam em gnnde numero, é
preciso que os, de outras nações os substituam. Mas
não os tendo ellas em numero sufricieute, a importação diminuirá dando tudo junto o resultado que
eu"ia descrevendo. Se não diminuisse, se fossem os
navios d,as nações, neutras, daquellas que podem
continuar po seu commercio até certo ponto bastantes, ainda assim subiriam os fretes, e por conse-
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qüência os pieços, e o consumo com o mesmo resultado de diminuir a renda das alfandegas, cujos direitos não podem ser elevados porque tocaram á
taxa maxima.
Ji disse bastante sobre esta matéria que se prestaria a muitas outias observações; tenho po.ém leceio
que me falte o tempo para continuar o e^arae era
outras verbas da receita que íne"p:irecen'i merecer
aitençào.
Ancoragem: orçada em 140;000g,e expediente das
capotaziasem50:000$. Eu já disse . Igumaspalavras
a respeito deste imposto. Porque esta renda está reduzida? Forque oella não se cornprehende a renda
da alfandega do Dio de Janeiro, que p ssou para a
companhia das docas. Eu fiz justiça a S.Ex. quanto
aos seus decretos, já autnrisando a eticorpuraçâ j da
companhia, já coutiatando com ella, já , pprovando
seus estatutos. Ti dia muito que dizer sobre esses
estatutos; uào houve bastante cautela no seu exame;
ha nelles disposições todas favoráveis aos senhores
da companhia, e p ucas aos accionistas. Deixo este
topice por falta de tempo.
Fe iirei só ao nobre ministro que procure favorecer ou d-st-nvolver o propositu com que foi creada
a nova emprez i, que é o da flsealisação dos despachos e do augmento da receita do Estado. Se o nobre ministro, se o seu agente pri.icipal da alfandega
ou os outros tivessem tido cuidado na execução dos
seus decelos, o serviço não seria des"avoiarei ao
commercio como tem sido, e o renda seria era muito
maior quantidade, não absorvida pelo pessoal iramenso que - patronato fez introduzir na casa; selia-u preenchidos cedo os 2,OOOtOOOjf, .revertendo ao
thesouro as sobras.
Seria esta a escusa para o pagamento das taxas,
porqu- cada ura diria: « Pago mais, porém é pira
o thesouro. Entra isso no augmanto de impostos a
que tndes teem estado sujeitos. » Mas aiigineutar as
taxas, percebei as com severidade, com excesso,
para repartir entre os amigos, entre esse pessoal
immenso. ahi é que está o vicio, e S. Ex. não pôde
ter r ao fim suas boas intenções quaès apuaionem
nos dous decretos.
'
Renda da estrada de ferro de D. Pedro II. — Esta
renda tem au mentado, mas eu tenho receio de ino
alongar nesta questão, que deixo para quando se „
naiar do cia dito de 35,01)0:000)5. Se é exncto o que
tenho lido, as taxas da estrada de ferro foram elev, das com excesso, e são cobradas também as vezes
irregularmente pesando muito sobre a passagem das
pessoas, sobre o frete das mercadorias, o quo não
pode contribuir para o augmento da producçào o nem
para o da renda da mesma estrada.
Ainda mais; é uma questão que deixarei para o
oceasião da discussão do empréstimo dos 30,000:000)5
a do exame do contrato 1 onino entre o Ibesouro e a
União eIndustr a a respeito da estrada de ferro;
contrato de que resultou grande lucro inesperado
para a União e Industria e pelo contrari ., senão
effectiva reducção de lucros da estrada de fero, reducçao de
lucros esperados no futuro, e que lhe haviara de vir raáa grado aquella.
Renda da casada moeda.—Eu não sei se esta renda
de 8:0005 ha de continuar. Contratei a construcção da
casa da moeda, creii qurpor 8 )0:000)5; foi-me preciso muito esforço de vontade para vencer os obstáculos que se oppimham a que fosse^ ou quem a
mandasse começar, talvez unicamente porque, con-
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tando-se com a próxima quedado min sterio de 4 de
Maio do 1857, se qidzesseque esse serviço relevante
coubesse ao seu successor, ura conservador Enlretanto pade vencer obstáculos para mandar construir
esSe edifício, assim como pura fazer ronànuar a
estrada de feiro que, sem o empréstimo de 1858, não
continuaria, assim como pude contribuir paia o
melhoíamcnto do cães da (iloria, que se não faria
se não fossem meus esforços; assim como pude con
tribuir para que a estrada União e Industria não
interrompesse sua construcçào, sendo eu que, ministro da fazond , fiz eãssigneio respectivo c ntratu,
que aliás pertencia ao mihis.en úo Impeiio.
Tan bem fui eu quem depois levantei a excoramunhão á estraoa do Cantagallb, condemu da a terminar em lugar impropiioi quand tinha o proprio que
era o(actual e ainda mcllioi sei ia se podasse vir, o
que por ora nao se tem por muito i onvcnienle, á
Nitherohy. o entretanto a i pposição pot . stes serviços que presb i e l 1 quo tendo o tm u honrado
amigo senador pela ptovinri i das Alagdas dito .d
gumas palavras favoráveis, quo muito lue agradeço,
por esse serviço do prolongamento d,, estradado
Canlagallo ato Villa Nova, pi Io que hoje e-td dando
o juro considerável de 14 1|2 "i» á província do Ri
de .ianeiro, nã ■ morereu esta pai te de seu discurso
as honras da publicação no extracto do Jornal do
Com meriio.
De certo que não foi excluído porque não f sse
ouvido, porquê o nobre senador, um dos qt.e faliam
com mais pausa, que tem mais facilidade do se oxpiimir, ni„is lógica e pureza na dicção, foi ouvido
0 entendi Io. Suas palavras nao passaram de ceito
desapercei.nlas.
Apoz.ir destus dotes do nobie senador, foi condomnad i ao oivido esta parte do seu discurso, para
que no iornal ao Gommaciu se não lè-se que houzc
!'ianco, presidente da província do iiip de Janeiro,
fez a esta piovincia aqueRe impoi lauto'serviço.
Continuando eom o meu decurso, trat.iva eu da
casa ua m (-'da cqja renda so diz que ó de 8:000$, é
1 % do capital estipulado para sua construcçào ou
rnuilo menos de 1 % do capital que se astou na
obra. () contrato desde que eu sahi do ministério
da fazenda foi como que desprezado ; pagou se a
obra por muito maior preço, e, po-s, o capital
despendido tendo subido a muito mais, quasi o
duplo, o t- Ivez 2,000:1)00$, calculando-se com o custeio, a renda tòrna-se menor de 1/? % por anno. E
estos- mesmos 8:000$ estão em risco d; serem perdidos fiara a receita no tudo, ou em parle.
Sonboriagomda prata: 42:000$.—Este par,igrapho
deve desapparrcer do novo orçamento porquo a senboriagom está reduzida a 8,8 %, qu ■ são esgotados
pela dospeza cora a importação da prata e ainda com
o mnifir fiteço quo o thesourD sempre paga pela que
compra no mercado de, Londres. A isto accrosce
ainda que nas circuroslancias actuaes não se cunha
prata o não so cunhará por muito tempo. Abi estão
pois 42!000$ mais a riscar da verba da receita.
Dito da fabrica do polvara ; dita de ferro de Ipanema o tudo junto 2;000$000 ! —Senhores, quando
fnllid na verba do ministério da guerra a respeito
desta, era-com o sentimento não de que a fabrica
do polvora não se desenvolva sei bem que a pnlvnra é também ingrediente para as industrias, mas
é um agente' de matança na guerra e sou pouco
aííeito a dar minha fracâ protecção a inventos que

se distinguem na destruição da huínanidade. A de
ferro c uma fabrica que precisa'os maiores esforços;
entretanto este ministério regeneradur que existe
ha mais de dous annos no poder ainda nos diz que a
fabrica de Ipanema ha de dar 70Ó$000 de rendade
1871 a ls72 1 Veja-se que esperanças tem elle nos
melhoramentos das industrias do paiz ; nesto mellioran.entp referente á uma industria quo ao passo
que p dia render p ira o ihesouro maiores sommas,
poderia também contribuir muito paia a prosperidade da província de Si Paulo.
Imposto de t ansmissão de propriedade.--Este imposto c antigo. A regra é que imposto antigo é sempre melhor que o moderno; a modificação pode
trazer -allivios parciaes, mas causando muit..s vezes
tianstornos na marcha das industrias'em geral'; e o
que parecia favorecei a algumas classes, o que é
ináo porque uenlntma classe deve serfav. regida mas
todas tratadas com igualdade, vir causar muitos
males.
O imposto na transmissão de propriedade ó tun
do- mais g avosos; com diííeientes vendas de uma
propriedade o sou valot c absorvido pelo • thesouro, é coun se a propriedade não ficasse valendo
nada. Este imposto impi de muiio a tr nsmissàu da
propriedade e a regra é que a propnédade tra ismitlida vae ser melhor aproveitada poraqud e que a
camp a db que o era pelo que a vendejpor conseqüência e o desenvolvimento da industria e do trabalho
que ofim.-osto pea. Faço estas observações sem o
menor prop-isito dc oppôr-.ne ou de propôr modificação nesta verba.
Ifito sobre industrias e profissões,—0 tempo vae se
passando, mas eu'devo dizer algumas palavras sobre
est" imposto ; elle é gravoso, entretanto é com estes
e outros impostos'quo poderemos diminuir os impostus de importação. Se fazemos recohir sobre produetos que vern de fúra impostos que revertem
sobre o consumidor e'desta maneira gravamos esta
totalidade da população, so somos obrigados a manter impostos um pouco dev idos, é preciso repartil-ós
coma producção doinlenor do paiz, em porção mais
raça, ó verdade, mas emfim os trabalhos dentro do
paiz ganham, o é dos ganhos de caba um que so deve
tirar uma quota para o serviço do Estado. Do Estado sim, porém tomada como uma especie de companhia de seguro da propriedade, da tranquillidade.
da justiça que deve ter cada um dos habitante?,
Hoje em logar dessa Ccnipan da de seguro, do direito
de cada um e da tranquillidade dn todos, temos no
governo uma companhia de segur s contra os direitas de ca la um, os quaes não respeita contra a regra
que o governo é sempre osymbolo da protecçâo, do
abrigo, e não o da perseguição, e do constrangimento como regra.
Assim não se leva o povo a manter o respeito que
deve ás instituições, ã autoridade; respeito tieces^
sario para que o paiz continue trsnquillo e prospero.
Não é porque eu digo que o governo é perseguidor einjustu que o povo o acredita; é porque elle o sente.
Se eu dissesse a lespeitp besta e otif as matérias
«rasa que i ào se sinta geralmente, seria como seja
não dissesse. O desconcerto das autoridades não
vem de nossas palavras, vem dos seus actos.
Eu, como di-se, gastarei muito poucos minütos
nas observações quo nu restam. Dn-se aqui isenção
a certas fabVicas, como as de tecidos do algodão.
Que fundamento ha para que aquelle que trabalha
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no algodão não soffra o p3so de imposições que recaem nos que trabalham em madeiras!* Ambos são
productos do paiz: porque; pois, esse privilegio para
o algodão ? E' para animar sua fabricação dentro
do paiz ? A protecçâo é o peior dos meios, e neste
caso injastiflcavei.
O que punha 'em difficuldnde a França, ulliraamente no tratado com a Inglaterra, era a coalisãode
interesses industriaes que proteaidos até certo ponto
usavam de sua influencia nas camaras para a continuação da protecçâo. O que eslá prejudicando os
Estados-Unidos é a pro',ecção que deram aos trabalhos em ferro, lãs e outros generos; protecçâo de
que se .aproveita meia dúzia de ricassos, apoderados
dessas industrias, os quues com influencia nas ca
mares impedem a modificação dns impostos que não
redundara era benefi io do thesouro nem om beneficio do povo, mas no delles.
Ora, ha fundaménto paru esta isenção de que se
trati ? Vamos ás fabricas de algodão. Quer se. nimar as fabricas de algodão no paiz e dá-se lhes o
favor d i dispensa; mas porque não se faz o mesmo
a respeito dqs ue madeiras e outras?
Eli is precisara, e aqui é que esrá exactamente a
mai u iu ustiça da medida. Eu ou\ i a uma pes-oa que
einprehsmdia o estabelecimento do uma fabrica de
algodão dizer me e demonstrar (o dizer não bcst.va)
que idijs tinham já em seu favor oitenta: por cento.
Preço menor do algodão dentro do pa z, despezas
do roles ••vita Ias e imposições elevadas sob e os
algo lòes trabalhados fór. , e t. os bs outras i/e/is
fazem cora que o produeto .Ias bric s de a go.lào
dentro do paiz tenha uma margem do oilent. ou
cento por cento em seu favor.
K' corto quo ha a despeza corr. a importação das
mac ima-i.h. miior despeza do m.m de o ,ra etc , mas
to ias es-as daspezas não abso vem a receiia de
fôrma que a fabrica deixe de n-r 1 ,cro cert i. com
ianm que não se vá estabele ei, c mo um i 'abric.
que. tivemos 'em um logar longin tun ara on c a
Conducçào do carvão .de pe ra e mus generos de
que usava, custiva muito caro.
L' o que a o itecia também com a fa rica de pap-1
da subida de Pétropolis, á que todo o raaeui .1 ficava
muito caro o os trabalhadores não go lavam muito
do is ilamemo em pequeno nnmeio Fal uiram to las
essas emprezns; mas hoje que .s imposições são
muito maiores e dão-se diver- s cir umslancias, as
fa'ui ;as de algodão podmi-se sustentar sem essa
dispensa que é uma desiguald d- sem mnd..mente,
e quo sobre ludo é meio para a introdjicção (introducção não, já eslá introduzi.!.) para ó desenvolviuneuto do espirito de protecçâo. que é precis. não
dar a algumas, dando exemplos para que as outras
fabricas queiram favores iguaes.
Se o governo dispensa as fabricas, so o governo
provavelmente conta cora a di ninuioão da ren la do
importação, se o thesouro perde a re ;da q*ue lhe
provém da casa da moeda, se pt-rde outr, s
(já
passou a hora e eu não posse ir adiante), se pèrde
na receita das multas que passara para as c, maras
raunicipaes e rendiam 800:000$ (não é só das multas que fará essa soraina), se assim se reduz em
conseqüência de disposições da própria lei a receita,
como o governo pôde contar com 95,8;. 0:000$? Como
pode satisfazer as despezas decretadas propriamente
no orçamento e mais aquellas que estão passando
em leis particulares, que hão de ser executadas e

em quantias muito consideráveis? Como pode, finalmente, declarar-nos' nesse estado de prosperidade
que admirou a todos?
Esta manifestação feita pelo Jornal do Cnmmercio
deve tef causado grande espanto; ninguém contava
com tanta felicidade. . Deus a tragai Não serei eu dos
que menos nprlaudiriam.se fosse real.Ao contrario,
coniiecendo um pouco dest i questão, tenho mais razão para o contont mnento; eu que sinto o paiz lutando
com serias difíiculdades.e me julgaria alliviado deste
receio, quando reconhecesse que meu paiz acha-se
realmente era estado tão satisfactorio, como cs arautos du governo proclamam. Arautos que, repelirei
ainda,quem sabe se são os interpretes dos sentimentos de quem vive, espera viver e por i ra pratica todos as promessas que faz, ou de um moribundo que
tenta deixar na memória descrentes as promessas
cie vant gens que nunca soube realisar em vida.
(Muito bem.)
F cou adiada a discussão pela hora.
O Sr. presidente, deu para 17: a ordem do dia.
1' parle [até a" meio dia).—3.a discussão das proposições dacaraara dos Srs. deputados, mencionadas
nos parect-res da rnesans 3?2 e 323. sobie pensões.
Dite do pioje. to que autorisa o governo a despender a qu.iniia de 4Õ0;Ü00$ no fabrico de müed..s de
troco
Dita d. p nposição rnenoionadi no parecer da
mesa . 324 sobre u aposentadoria do secietário do
governo
ue M .to Grosso.
2.a d:scussão das seguintes proposições da mesm. ca rna a
Sobrv licenças ans estudantes: Carlos Dias Delgado de C rvalho, Anto.iio Satiirnino Gomes de
Fretas, Jo quim llodrignes Pereira Milagres, Dionysio da (b st e Silv.,, Francisco Fredencd da llocha ieira, Antônio José de Fari. Filho e Gesario
Nazianzeno do Azevedo Motta Maga bã-s
Sobre pr vilegi s para emprez s a P. ulo José do
Oliveira
e ou rn, e Anl uiio Fern ira Ramos o outro.
i.3 p rn —Contin laçãti da discussão adiada do
art. 10 do pr-jed > de lei do orçamento, e a dos
arli.-os seguintes do mesmo projecto.
Lev niou su a sessão as 3 horas e cinco minutos
da tarde.
«■J3 sessão
EM 17 DE isE lEVlBRO DE 1870.
P11F.SIDENC1A DO Sll. ' VISCONDE DE AIlAETÈ.
Summariü.— Expediente.— Oflicio do-mmistçiio do
limieriu reraèltendo um autograpíio sancc onado
—Üíficios do Ia secreiario da comaru dos rs. deputados remetlendo três proposições.—Oflicio da
presi encia do Rio Giandc do N rte.—Pareceres
d - mesa ns. 32õ. 32(5 o 327.—Parecer da commissão de ci nst tuição.—Reducções.—Observações do Sr. Sivein da Motta,— Parecer da mesa
n. 328 —Ordem do Ha.—Discussão ^e duas proposições da camara dos Srs. deputados sobre pensões.—Discussão do projecto de lei abrindo ao
governo um cielito de 450:000$.—Discussão de
de diversas proposições da camara dos Srs. deputados, uma concedendo aposentadoria, o as outras
sobre estudantes.—Discussão do art. 10 do projecto de lei do orçamento.—Discursos dos Srs.
Dias de Carvalho, visconde de Itaborahy, Silveira
da Motta, Zacarias e Souza Franco.
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A's 11 horas da manhã fez-so a chamada, e acharam-se presenles 30 Srs. senadores, a saber: visconde
de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, barão de
Maraanguape, visconde de Sapucahy , Chichorro,
visconde de Camaragibe,Dias de Carvalho, Ribeiro
da Luz, Jaguaribe, Teixeira de Souza, barão RnGrande. Daranhos, Figueira de Mello, Fernandes
Braga, barão de Cotegipe, Cunha Figueiredo, barão
dePirapama,barão de S. Lourenço,duque de Caxias,
visconde de Itaborahy, Sayào Lobato, barão de Muritiba, barão das Ires Barras, Silveira da Motta,
barão do Bom Retiro, Antão, Leitão da Cunha, Paranaguá, e Zacarias.
Compareceram depois da chamada os Srs. Sinimbú, Torres Homem e Souza Franco.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itaúna,
Paula Pessoa.barào de Maroim,Carneiro de Campos,
Mendes dos Santos, Silveira Lobo, Dias Vieira,
Fonseca. Firmino e Mafra.
Deixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista, Souza
Queiroz, Saraiva, Vorapeu, visconde de Suassuna,
visconde de S. Vicente, F. Octaviano eNabuco.
Ü Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não havendo quem sobre ella fizesse observações, foi approvadá.
O Sr. Io secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.
Ollicio de 16 rio corrente, do ministério do Império, lemeltendo o aulngrapho sanccionalo da
resolução dr>. assembléa geral que approva rs pen sões cômedidas ao soldado Pedro José Archangolo,
e outros. — Ao archivo, coramunicanüo-so á outra
caraara.
Tros ditos da mesma data, do 1- secratario da caraara d vs Srs. deputados, remettendo as seguintes
proposições:
« A ass jmbléa geral resolve:
Art. I.0 li' remittida a D. Adelaide Fontes Rangel de Antas, viuva do capitão do estado-maior de
artilao ia Antonio João Rangel de Vasconcollos Antas, a quantia de 854$441, i que está reduzida a divida do mesmo capitão a fazenda nacional.
Art. 2.° São revogadas as disposições ora conrario.
Paço da camara dos deputados, em 16 do Setembro dê ISTO.—Conde de Baependy,o presidente.—doaquim Pires Machado Portella, I secretario.—José
Maria da Silva Paranhos Jnnior, a» secretario. »
—A' commissão de fazenda.
« A assembléa geral resolve :
Art. l.« E' o governo autorisado para conceder a
D. Maria Isabel Fernandes da Silva, irmã legitima
e menor do finado 1.° tenente da armada Joaquim
Xavier de Oliveira Pimentel, o raonte-pio que competeria á sua mãe, senão houvesse fallecido antes
de o perceber, devendo, porém, a agraciada satisfazer as condições estabelecidas polo decreto legislativo n. 1275 de 18 do Maio de 1866, que concedeu
igual favor a D Josopha Carolina da Veiga.
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Art. 2.° São revogadas as disposições em contrario.
Paço da caraara dos deputados, era 16 de Setembro dê 1870. — Conde de Baependy, -presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella, 1.° secretario.--O
padre Francisco Pinto Pessoa, 3.° secretario, servindo de 2.° »—A* commissão do marinha e guerra.
« A assembléa geral resolve :
Art. I.0 E' o governo autorisado pura mandar
pagar ao desembargador Caetano José da Silva Santiago a importância dos ordenados que lhe forem
devidos, correspondentes ao tempo decorrido de sua
remoção como juiz de direito da capital da Parahyba
até sua , osso e exercício na comarca de Cantagallo,
da província do Rio de Janeiro, correndo a despeza
pe'a verba de exercícios findos.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da camara d s deputados, em 16 de Setembro de 1870 —Conde de Baependy, presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella, Ioo secretario. O
padre Francisco Pinto Pessoa, 3 secretario, servindo de 2° )>.—A' commissão de fazenda.
Üm offi ;io de 5 do corrente, da presidência do Rio
Grande Io Norte, remeltendo dous exemplares das
lei^ promulgadas pela >ssembléa legislativa daquella
provincir, na sessão extraordinária do corrente anno.
—A' commissão de assembléaS provinciaes.
O Sr. 2o secretario lêu os seguintes parecercs;
Da mesa ns. o2õ, 326 e 327, sobre proposições da
camara dos Srs. deputados, approvando pensões.
PARECER DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
«Ni sessão de7 de Julho do anno passado resolveu
o senado, sobre parecer da commissão de consiilniçào, que fosse adiada a decisão relativa áã eleições
parochias das freguezius do Rio Uauso e Curimutahy, pertcnceutos ao coilegio da Diamantina, do 6"
districto eleitoral da província de Minas Geraes,
visto como não tinham s'do presenles á enramissão
as respectivas actas da eleição primaria das fef ridas freguezias Agora qne lhe foram remettidos
esses documentos, examinou os; e não se lhe olierecen Io duvidas sobre a regularidade da eleição do
Rio Manso, é de parecer que seja approvada e por
conseguinte declarados legítimos e competentes para
os fins legaes os eleitores provenientes delia.
Quanto, porém, á eleição de Curimatahy é outro o
seu parecer, á vista du "'.Ilegalidade da formação da
mesa
par chiai. Consta da acta que, depois de eleito1 por escrutínio, como cumpria, os dous mesarios
dn turma dos eleitores, tendo omparecido os dous
supplentes o capitao For unato da Costa Rodrigues
e Januario Faustino dos Santos, estes, em vez de
elegerem os outros mesarios pertencentes á sua
turma, tomaram assento e fizeram parte da mesa.
A eommissão entende que não pode sustentar-se
esta eleição, e é de parecer que seja ella declarada
nulla, e se mande proceder a outra para complemento do corpo eleitoral.
Paço do senado, 17 de Setembro de 1870.—V. de
Sapucahy. — B. das Tres Barras. — Cunha Figueiredo .»
Ficaram sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos.
ãO

200

SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1870

Leu-se mais as seguintes
Redacções.
« Emenda approvada pelo senado á proposição da
camara dos deputados, que aulorisn o governo para
conceder isenção de direitos de importação para todo
o material da empreza de trilhes urbanos da cidade
do Recife para Olinda, província de Pernambuco, na
fôrma da condição o34 do respectivo contrato ;
Ao final doart. I accrescente-se :
« Devendo o governo, sobre lepresentação do eraprezario, determinar os objectos a que tiver de conceder isenção. »
Paço do senado, em 17 de Setembro de 1870.—
Visconde de S ■pucahy.— Fernandes Braga. »
« Emenda ap ;rovada pelo senado á proposição
da camara dos deputadas, que autorisa o governo
póra conceder isenção de direitos de importação
aos materiaes necessários para a obra de assentamento de tri hos urbanos na cidade do Recife, província de Pernambuco, de que é eraprezario José
Henrique Trindade.
O art. 1 seja substituído pelo seguinte:
« E' o governo aatorisado para conceder isenção
de direitos de importação aos carris, carros e accessorios dos mesmos, que forem mcessjrios para o
estabelecimento do systema de canis de Erro de
que e emprezario José Henrique Trindade, na cidade do Recife, capital da prov.ncia de Pernambuco.
Paço do senado, 17 ,e Setembro de 1870.— Visconde de Sajpucahy. — Fernandes Braga, u
Postas a votos, foram approvadas e remetidas á
outra camara.
RECTIFICACÃO.
O Sr. Silveira da Motta. —Pedia
palavra para faz r uma pequena rectificação a respeito da omissão que houve n.i (raViscripção da carta
do Sr. mirquez do Herval. Houve omissão involuntária da minha nu da parle dos Srs. tachygraphos
de tres ou quatro palavras Hontem se me fez lembrar que linha h ivido esL falta. Eu não tinha relido o meu dis -urso para dar pela omissão que
houve, mas advertido depois de que o Sr. duque de
Caxias a tinha achado, apressei-me a verifica: se
tinh'» havido ou não essa falta, e, tendo-a re' onhecido, venho hoje dar satisfação a essa reclamação.
A falta é a seguinte... Tenha aqui o original da
carta do Sr. marquez do Herval: o senado cnmprehende que a razão da falta foi porque lendo eu a
carta por períodos, o acompanhando-os de reflexões,
suceedeu que nesse período eu fizesse uma reflexão
antes de acabar a leitura delle, e então escaparamme essas tres nu, quatro palavras. Vou lér as palavras porque pódern ter alguma impgrtancia para a
apreciação.
O período da carta, onde houve essa pequena
omissão é este. (Lendo): «Por esta occasião devo
mais dizer a V. Ex. que hontem tive scienci« de
haver o illustre duque posto em duvida rainha retirada de Hurnaitá por ordem sua; talvez assim fosse,
porém eu a recebi pelo meu ajudante de ordens, o
major Francisco Silveiras, e nestes termos: «que se
retire em boa ordem, etc.» Seguem se as palavras
que foram omitlidas «e muito razoavel e conveniente ella me pareceu.» A ordem de retirada pareceu razoavel e conveniente; éisto que não está no

discurso, do que talvez eu fosse a causa, e não os
Srs. tachygraphos. Vou ler o logar onde eslá a
omissão.
O que está transcripto como pertencendo á carta
é o seguinte. (Le): «Por esta occasião devo mais
dizer a V. Ex. que hontèm tive sciencia de haver o
Sr. duque posto em duvida a minha retirada do reconhecimento de Humaitá por ordem sua; talvez
assim fosse, porém eu recebi pelo meu ajudante de
ordens, o major Francisco Silveiras, e nestes termos
que se retire em boa ordem.» «0 Sr. duque de Caxias:
—Não ordenei tal, é falso. »
Como o nobre duque nessa occasião me deu
este aparte, escapou-me acabar de ler estas palavras do período : « e mnito qazoavel e conveniente
ella me pareceu.»
Está se vendo que talvez fosse o aparte do nobre
duque que me fizesse omittir isso; mas o período
está preenchido desta maneira, depois do aparte
do nobre duque: «Quando o general Osorío lhe
mandou dizer que recebeu a ordem de retirar em
boa ordem, elle declarou: o achei razoavel e convenierle a ordem de retirar, »
O Sr. duqde de Caxias V. Ex. leu.
O Sr. Silveira da Moita :—Então não so tomou;
eu não tenho interesse algum em occult r uma proposição que era nada alterava as conseqüências da
reclamação que fiz para restabelecer o facto.
Antes de entrar-se na ordem do dia, o Sr. presidente disse que tinha de informar ao senado sobro
a providencia que a mesa, por maioria de votos, tinha
tomado em virtude da indicação do Sr. senador Silveira da Motia, que lhe fôra reraettida em s «são de
13 do corrente mez.
PARECER DA MESA X. 328, DE 17 DE SEPTEMBRO DE 1870.
Dá conta ao Senado da providencia tomada em conferência de hoje em virtude da indicação do Sr.
Senador Silveira da Moita, que lhe fofremettida
em sessão do dia 13, sobre os abusos comraettidos
pela rodacção do Jornal do Corr mercio na publicação dos extractos dos debates desta Camara.
Objecto do parecer.— Indicação do Sr. Senador Silveira da Motta sobre abusos da rodacção do Jornal do Commercio nos extractos dos debates.—
Act: da Conferência da Mesa sobre a Indicação.—
Parecer da Mesa.
A Mesa reuniu-se hoje em Conferência para tornar
em consideração a Indicação ou requerimento do
Sr. Senador Silveira da Motta, em que se reclama
uma medida tendente a evitar os abusos que o illustre Senador intende estar commottcndo o Jornal do
Commercio de publicar extractos de debates do Senado cora alteração ou omissão da verdade; e depois
de exposta a matéria pelo Sr. Presidente e de discutida por elle e pelos mais membros da Mesa, resolveu-se por maioria de votos o que circurastanciadamente se declara na acta da mesma Conferência,
de que se junta uma cópia para conhecimento do
Senado, e para ter a devida publicidade, para o que
a Mesa é de parecer que a referida acta seja impressa, e distribuida na fórraa do estylo.
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stancia, devia apparecera declaração deque elle SePaço do Senado em 17 de Septembro de 1870. —
nador (o Sr, Silveira da Mutta) linha reclamado e
Visconde de Abaeté, Presidente.
—/'Vcámco de Al'
o
meida e A Ibuquerque, I Secretario. - José Martins que nam subscrevera ás insinuações que poderiam
da Cruz oJobnn, 2" Secretario. — Barão de Maman- com razão ou sem ella enxergar-se no discurso do
Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros.
gmpe, 4 Secretario.
Entretanto o discurso do Sr. Ministro foi publicado no Jornal do Commercio quasi por extenso e
ACTA DA CONFERÊNCIA DA MESA EM 17 DE
optimamente tomado; e do delle apenas se disse:
SEPTEMBRO DE 1870.
« O Sr. Silveira da Moita fez algumas observações
em resposta ao Sr. Ministro dos Negocios EstranPresidência do Sr. Visconde de Abaeté.
geiros. »
Abertura da Conferência.—Leitura eapprovação da
Pergunta si pode isto considerar-se nos limites
acta da Conferência antecedente.—Objccto dá Con- do diieito, que tem o /ornai do Commercio de publiferência. — üxposição, proposta, e opinião do ca'-os debates do Senado; e dizendo que foi assim
SLPresidento.—Discussãooda matéria.—Votos venalterado na substancia o seu discurso, declarou que,
cedores dos Srs. 1° e 4 Secretários.—Voto do si o Senado nam lhe fizer justiça, ha de appellar para
Sr.2» Secretario.—Communi ação feita á redacção os Tr bunaes.
do Jornal do Commercio: —Terminação da ConfeNam quer que o /orna! publique ns seus discursos,
rência.
quer que publique a substancia delles; e si nam publicar assim, intende que a Mesa tem o direito de
fazer o que fizeram as camaras fr.incezas prohibindo
N.0 190.—A's dos horas da manhã, achando-se os
extratos dos seus debates; pelo rannosjulga preciso
presentes os Srs. Senadores membro- da Mesa, Visda sala os empregados do Jornal do Comconde de Abaeté, oPresidente; Frederico de Almoidi expellir
mercio,
quando o Senado Ih s dá licença
e Albuquerque,
I Secretario; José Martins da Cruzo para abi porque,
entrar,
ó
para que as publicações dos deo
.lobim 2 Secretario; e Barão de Mamanguape, 4
bates se. façam nos devidos e convenientes termos; e
Secretario, abri i-se a Conferência.
que entrão no recinto do Senado, estara subjeiLeu-se, e approvou-se a acta ;ia Conferência ante- desde
tos á policia da casa.
cedente
« No dia seguinte 14 do Septembro, publicou o
O Sr. Presidente fez a seguinte exposição:
« Foi r unetti loá Mesa em sessão de 13 do corrente Jornal do Conimercio o seguinte artigo de redacção
inez uma i dicação do Sr. Senador Silveira da Moita
Artigo.
para que a Mesa tome alguma providencia tendente
« Pelo simples facto de termos deixado de dar exa evilar o abuso que está commettendo o Jornal do
Commercio de publicar extractos de debates do Se- tractos de alguns discursos era que nam encontramos
nado com altoraçao, ou omissão da verdade.
iluda que po esse interessar os nossos leitores, jul« A recl imaçâõ do illustre Senador funda-se em ha- gou-se o Sr Silveira da Motta auetorisado a pioferir
ver o Jornal do Commercio no extracto que publicou hontom no Senado palavras quo nam nos parecem
da sessão antecedente alterado na substancia o dis- dignas do augusto recinto em que foram pronunciadas.
curso que S. Ex. nella proferira.
« 0 Sr. Senador bilveira da Mottn demonstra o seu
Nam podem magoarmos as.censuras do orador"
assorto no discurso, cora que justificou a indicação que nam soube adduzir ura só exemplo das altera
e .lê que elle Presidente mandou fazer o resumo, que ções da verdade em que pretendeu basear a sua indicação diri ida á Mesa. As suas palavras na ia ab
subjeita ao exame, e consideração da Mesa.»
solutamente inlluem no nosso animo, resolvidos
Resumo.
como estamos a continuar a dar ou deixar de dar exO Sr. Ministro dos Negocies Estrangeiros tomou tractosdos seus discursos, como dos de outro qualquer
parte na questão da carta do Marquez do Herval, orador, conforme virmos que o conhecimento delles
dirigida a elle Senador o Sr. Silveira da Motta, pode interessar ou nam os nossos leitores.
sobro o reconhecimmt i de Humaitâ, para dar uma
Sendo esta a nossa norma, nam podemos compreexplicação dos resultados,que poderia terá discussão hender as palavras do Sr. Conselheiro Zacarias
sobro esse assuraplo, trazida ao Senado por elle quando, referindo-se a este incidente, declarou em
Senador.
,. nome da opposição que ella tomaria como favor a
Nam se havendo accommodado com a explicação omissão de extractos dos discursos dos seus memque o Sr. Ministro deu do fade, o Sr. Silveira da bros, si um delles tivesse de ser excluído. Em priMotta reclamou.
meiro lo6ar devemos também declarar que relativaS. Ex. o Sr. Ministro dos Ncgocms Estrangeiros mente a nós a palavra opposição é inteiramente dosexplicou-se depois, e o nobre Senador deu-se por tilmda de sentido. Respeitamos todos os Senadores
satisfeito.
como taes, prezamos e estimamos particularmente
O incidente pois do nobre Ministro—foi que o obri- muitos dentre elles pelas suas qualidades e dotes
gou a fazer uma reclamação contra a intenção, que pessoaes, mas se fazem opposição ou prestam apoio
lhe parecia querer descobrir-se nas suas palavras. ao Governo, é circumstanria "de que nunca inqueVe-se portanto qiie a sua reclamação era essen- rimos, Assim dignando-se dirigir-se a nós do alto da.
cial naquella discussão, pois quo o Sr. Ministro fal- tribuna. S. Ex. teria completado a hoara que nos
lára varias vezes em resultados do desconfiança ede fazia, empregando uma linguagem para nos intol.
ligivel, e dizendo taes e taes collegas do Sr. Silveira
sisania, que foi o que o susceptibilisou.
Em taes circumstancias, julga que para que esse da Motta identificam-se com elle na questão de que
debate namíicasse essencialmente alterado na sub- I se trata.
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Feita esta declaração, nam nos atrevemos a dizer que estam collocadas no salão, e que disto se désse
protesto, a resoeito da distincção que nam admiiti- conhecimento á redacção.»
Entrando em discussão a proposta do Sr. Presimos exista relativamente a nós entre opposicionistas
e findo que foi o debate, declararam os Srs.
e governistas, vemo-nos ainda obrigados a negar dente,
o
o
que o seu voto era o seguinte:
que houvéssemos irrogado ao Sr. Silveira da Motta I e 4 Secietários
« Os Io e 4o Secretaries declaram que o seu voto
offensa de que podessem resentir-se os seus amigos.
Extractando ou deixando de extractar um discurso, é que a Mesa deve retirar a licença concedida á
nam julgamos fazer nem favor, nem oífensa a algum redacção do Jornal do Commerc o para que os seus
no recinto do Senado, e isto por
Senador. O nosso único intuito é inteirar os leitores empregados entrem
a
do que no Senado se passa de maior interesse para o duas razões: I , porque julgando-se offendido o Sr.
paiz; si nos enganamos na apreciação, nam vae Senador -ilveira da Motta por aquella redacção, em
nisso odio nem affeição a quem quer que seja. De consequencia do modo como fez a rublicaçàôdrs denenhum Senador esperamos que nos agradeça os bates de uma de nossas sessões, convém que a Mesa
extractos que fazemos de seus discursos, mas também pela deferencia.e consideração, que tem pelo referido
nam vemos motivos para resentimeutos quando omit- Sr. Senador, assim como por todosa os membros, nam
se mostreindifferente áoffensa ; 2 porque julga irretimos um ou outro.
Confessamo-uos g-atosao senado, e especialmente gular e inconveniente o ingresso no recinto de pesao seu muito digno Presidente e á Mesa. pelas faci- soas. esl anhas á casa, com excepçâo somente dos
lidades proporcionadas ás pessoas que encarregamos empregados do jornal, que é obrigado a publicar os
de pre jarar os referidos extractos; estamos, porém, debates.
« Sentem, porém, os mesmos Io e 4° Secretaries
certos que o Senado com este favor, que folgamos de
reconhecer, nunca intendeu tolher nos a liberdade nam podererr concordar com o Sr. Presidente, quanto
de que nam podemos prescindir neste trabalho, mas á prohibiçâo de occuparem uma das tribunas os emde que lambem temos consciência de nam haver abu- pregados do Jomal do Commercio, visto que é de insado. frocuramos ser sempre fieis nos nossos ex- teresse publico que os debates parlamentares tenham
tractos, como devemos ao Senado e aos nossos leito- a maior publicidade possível, e aquelle jornal éo
res. e embora possamos commetter erros, ainda a que tem maior ciiculação.
Espera todavia a Mesa queojornal de que se trata,
ninguém demos ate agora direito de suspeitar-nos
publicando extractos dos discursos dos Senaoores,
de máuspropositos.
Em todo o caso o i es peita que tribut mos ao Se- obre de modo que nam fiquem uns Senadores cpllonado e o nosso proprio decoro inhibem-nos de dar cados em posição mais favorável do que outros,
ás palavras do Sr. Silveira da Motta uma resposta ao assim éomo que o publico encontre na leitura de
todos os discursos, embora em resumo, os me os nepé da .ettra.—
Feita a exposição da questão, esclarecida pelos dous ce sarios para formar sua opinião a respeito dos
documentos que acabava de lêr, accrescentou o assumptos, que -e discutem no Senado. »
O Sr. Senador Jobiin, 4° Secretario, enunciou o
Sr. P esidente:
« Que reconhecia nam haver lei que obrigue os seu voto nos seguintes termos;
« Nam me parece haver motivo suflicienie para
jornaes nam subvertei nados pelasCamaras Legislativas a publicar extractos dos discursos dos seus retimr-se a 'icençn concedida aos tacbygraplios do
membrus, tendo os jornaes a este respeito perfei- Jornal '.oC mmercio para publicar ou extractar os
discursos pr feridos no Senado só polo facto de
tíssima liberdade:
omiltir este oti aquelle discurso, ou parte delle, o
« Que entretanto, desde que a Mesa, dando com que muito differe de faltar á verdade. Sempre vi o
annuencia do Senado facilidades a quem as pedia Jornal seauir sem reclamações o mesmo costumo,
para fizerem extractos por um modo commod,, nem ac o razão para suppôr se que assim tenha propor bem da exaclidào, e do interesse do publico, via cedi ic accintosamente á respeito de nosso collega
pelo contrario que frustiava-se o lim da concessão, o Sr. Silveira da Motta. Intendo que o Jornal usa.
e acontecia que os extractos dos discursas de algum Ce ura direito que nam se pode cora justiça contesou de alguns dos membros da Gamara eram feitos tar-lhe. o de escolher o que bem quizer para inde modo, que nam se publicava nem a parte que serir na sua folha, quando nam se acha ligado a
continha o que se poderia chamar defeza, a Mesa obrigação algttma para publicar tudo quanto se diz
estava no seu direito, lambera perfeitíssimo, reti- no Senado. »
rando as f cilidades concedidas;
Em conseqüência do que fõra vencido pela maioria
« Que a elie Presidente parecia que com relação da Mesa fez-se á redação do Jornal do Commercio a
á questão de que se tratava, o Jornal do Cofnmerdo seguinte 'communicaçào :
devia ter dado publicidade ás razões,que allegou o
« Secretaria do Seriado em ndeSeptcmbrode 1870
Sr. Senador Silveira da Motta, defendendo-se de —«De ordem da Mesa communico a Y. S. ter ella
arguicões, que inten leu terem-lhe sido dirigidas resolvido em Conferência de hoje que so retirasse a
por um orador, cujo discurso aliás foi quasi integral- licença concedida á n dacção do Jornal do Commermente publicado no mesmo jornal:
cio pára que os seus empregados entrem no recinto
« Que nestes termos, e vendo-se do artigo da re- do Senado.
«Fazendo a V. S. esta communicaçào, aproveito a
dacção do Jornal do Commercio franscripto nesta
acta que a redacçãodo Jornal nam pensa pelo mesmo opportunidado para manisfestar-lhe os sentimentos
modo, e revela o proposito de proseguir, como até da particular estima, como que sou—De Y. S.—Atagora', elle Presidente propunha que se retirasse á tento Venerador.—O Oflicial maior interino.—Pedro
redaccão do dito Jornal a licença, que tinha obtido Antonio de Oliveira. »
E nada mais havendo a tratar-so, deu-se a Confeda Mesa para que os seus tachygraphos e redactores
tivessem entrada no recinto, ou mesmo nas tribunas rência por finda ás onze horas, do que para constar
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Senhores, a lei de 12 de Setembro de 1866 conmandou-se lavrar a presente acta. — Visconde de
Abaeté, Presidente.— Frederico de Almeida e Albu- cedendo ao Banco do Brasil um praso longo para
querque,
1" Secretario.—./ose Martins da Cru: Jo- que ell retirasse da circulação os bilhetes que haoim, 2o Secretario.—Barão de Mamanguape, d0 Se- via emitlido, teve por origem o conhecimento que
cretario.
o poder legislativo adquiriu, e que a discussão deConforme. Secretariado Senado, em 17 de Septem- monstrou de que, em conseqüência das facilidades
bro de 1870.—O Official maior inlerino, Pedro Antô- do credito concedido á lavoura, não podendo realisar-se de prompto os pagameutesa que essa classe
nio de Oliveira.
era obrigada ao commercio, também não podia ser
OU OEM 1)0 DIA.
com justiça o banco obrigado a retirar imme. iatai mente da circulação o papel que havia lançado
PENSÕES.
»
nella.
Entraram em 3' discussão e foram approvadas
Julgou-se então conveniente fazer cessar a faculpara serem dirigidas ii saneção imperial as propo- dade de emissão eoncedid.. áquelle estabelecimento
sições da camara dos Srs. deputados, mencionadas e dividir a sua carteira em duas caixas, afim do
nós parecercs da mesa ns. 322 e 323, sobre pen- que coniinuassem em uma as operações do desconsões.
tos e deposites, e se creasse outra destinada excluMOEDAS DE TROCO.
sivamente a hypothecas, com o que fazia-se um
a
Seguiu se em 3 discussão, e foi approvada para beneficio muito c msideravel á lavoura, pennillindo
ser dirigida á saneção imperial, a proposição da que ella pudesse ir pagando a prasos a divida que
mesma' amara autoiisando o governo a despender havia contraindo,-do mesmo modo que se concedia
a quantia de 470:000^ no fabrico de moedt-s de troco. ao estabelecimento, que linha adiantado os fundos
para estes empréstimos, o V mpo necessário a rehaAPOSENTADORIA.
vêl-os e assim realisar a araorlisação do papel cora
Entr m em 2 discussão e passou para a 3' a propo- respondente.
sição da camara dos Srs. deputados sobre a aposenHa, pois, um ponto de doutrine sobro o qual não
tadoria do secretario cio governo de Malto-Grosso, esttu te accordo com a opinião do nobre ministro
com o parecer da mesa n. 324.
da fazenda, u creio que também não o está o nobre
senador por Gcyaz, e v m a ser o seguinte : e faMATRICULA DE ESTDDINTES.
cultativo ao Banco do Brasil f, zerou deixar de fazer
Entraram em 2* discussão e passaram pan a 3' empiestiraos hypothecarius, tendo para esse fim Os
as seguintes proposições da rm sma camara s- bre meios necessários, isto é, tendo dinheiro na caixa
licença aos estudantes Carlos Dias Delgado de Car- hypot .ecciria, e sen lo as hypolhei as garantidas na
valho, Anlouio Saturnino Gomes de Fieitas Joa- (onfonnidade da lei e 24 de Setembro d 1 1864?
quim Rodrigues Pereira Milagres Dionysio da C; sla Eis aqui o ponto de divergência . Col igi dis alae Silva e Francisco
Frederico da Rocha Vieira.
v.a-homem proferidas pelo nobre ministro da faSeguiu-se a 2a discussão da pr posição da mesma zenda. que S Fx. ' atende que ao banco é livre concamara sobre dispensa ao estudanl-A tonio José sultar o que mai> romem aos seus interesses, quande Farn Filho com o p recer da commk-ão do in- do se trai de-ia qnesià . se emprestar dmheiio á
strucção publica níTeroocndo uma menda.
lavoura seg ui :o u r gimen hyp dliecario, ou se faPosta a votos foi approvada cora a aemenda d
zer emprego das q ian ias recebidas em ap lices ria
commissào e passou a proposição para a 3 discussão. divida pob.iea.
E ten i ■ que a ei ■ ào é simjdesinentp facullaiiva,
Passou-se ã 2a parte da ordem do dia.
mas sim que o b inco esiá obiigailo a fazer os empréstimos hypntln car os sempie que eslivdrem nas
orçamento .
condições do poder s r e I sa tos; o desejo ser bem
Continuou a discussão do art. 10 dc projecto de entendido, quando assim me prenuncio.
lei do orçamento.
Nós n io_ n demos obrigar o bi n o a que empreste
O Sr
dle Cnrvínllío:•—Sr. pre- em qnaesqncr condições, á adininislr,.çào compele
sidente, sou obrigado a romper o silencio que me o eonhecimenlo do facto, a apreciação das cirtinha im osto durante esta sessão, porque me rh - cmnstancias de ca a cas - particulai; raÕs admitiir o
ma á t ibuna o discurso hontetn pr ferido pelo nobre principio de que o bauc - podo escolher dos emministro da fazenda em resposta ao illustrado sena- pregos do dinheiro - a caixa hypolhecaria o que
dor pcrGoy.z, já que osso nubre senador não se mais lhe convier, isto é. que pode recusar á lavoura o auxi.io d os empréstimos hypothecarios,
acha presente.
Não compareci ã sessão no dia cm que o nobre- quando tenh i dinheiro n caixa respectiva e qoaudo
senador proferiu o seu discurso; mas pelo que ouvi as hypothi cas se apieseniem na conformidade da
ao nobre ministro da fazenda acredito que estnu de lei, eis o ponto que eu desejava que o senado toperfeito accordo na intelligencia que dá a res;eiio masse c:n muito seria consideiacão, porque, senhodo modo porque tom sido e deve ser executada a 1 ■ i res, não é esta uma questão indíflerente, e de pouco
de 1 de Setembro de 1866, que reformou o Banco alcance.
do Brasil.
Lendo o relatório que a administração do Banco
Eu não tomaria tempo ao senado, porque conheço ■ do Brasil apresentou este anuo aos seus accionistas,
quanto os momentos são preciosos para as deliberã- reconheci que tem continuado a mta entre estas duas
ções importamos dosta casa, se o assumpto não me idéas, se convinha ou não ao banco fazer operações
parecesse de sutnma gravidade e do maior interesse hypothecarias, e que prevaleceu a segunda. Havenpara urna classe de nossos concidadãos, que merece do eu sido testemunha de que algumas pessoas que
toda a protecção.
1 tem (ido pane na administraçâo'do banco pensavam
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que não so deviam fazer empréstimos hypotiiecarios,
embora fossem sobejamente garantidos, e que era
mais oonvenionte applicar-se o dinheiro dessa caixa
á compra de r.polices da divida publica, encontro
agora no relatono da administração do banco deste
anno o seguinte período: (iê)
« Os e mures ti raos hypethecarios novos na importância de 1,177:0008 foram realisados em sua quasi
totalidade pela trans cta directoria com as garantias
da lei e regulamentos respectivos; faço esta observação s mente para demonstrar que a actua! directoria f 'i fiel na pratica ao seu pensamento.»
Kste pensamento não é revelado, mas da continuação do relatório fácil é colligirqual é esse pensamento. [Lê]
« Como complemento da mesma idéa, as sobras
dacaixi hypotnecaria foram emprega ias na com ra
de 3,557 apólices do valor nomin 1 de 1:0008, que
com 1,705 lecebidas do tbesouro nacional em oagamento <la ilha das Enxadas, e 68 existentes em 30 de
junho de 1S60, prefazem o lotei de 4,370, que
actuilmento pertencera á referi ,3 caixa.
As apólices constituem um emprego de capital
que r mde mais do 7 o/0, etc. »
Eis aqui está, pois, revelado qu il é o pensamento
a ;iu 1 da lirectoria, isto é, que convém antes fazer
emprego d is sobras da caixa hyputheciria e u apotices da divida pub ica, por isso que ellas, co no se
diz aqui, rendem mais de 7 %, e regeil r systematicarn-nte os erüprcstimos hy othecarios. Para este
ponto é que eu desejava chamar a attenção d i senado
Eu disseque me Unha feit: gravo irap essão o
discurso do n ibre raini-tro da fazenda, porque S. Ex.
hontora, respo identlo ao nobre senador mr Goyâz,
enunciou se por uma'maneira que pareceu-me que
ell esposava esse mesmo pens monto. S. Ex disse
que se tivesse parte na administração do banco havia de ser muito escrupuloso na oonces-ão de hypoUiec s. Se as palavras do nobre mmist o se referem
á aoreoiaçao das circnmstancias em que se achara
as gamntips...
O Sr. presidente do'conselho:—Apoiado.
O Sr. Dus de Carvilho;—que offerecera os que
< sollicit im empréstimos hypothecarios, então estou
da accordo com S. Ex.
O Sr. Silveira da Moita; —1 E todos, ninguém
qaer irre mlaridades.
O Sr. Dias de Carvalho;—Nesta tribuna eu pela
minha parte nada teria que ver com a administração
de banco, nem faria observação alguma sobre Mer
ella feito ou deixado de fazer empréstimos hypothf:carios; se me ref risse aos que se fizeram, ou deixaram de fazer ; para en poder julgar dos actos piaticados pela administração, era'hecessario que eu
estivesse inteirado de todas as circurastancias occorrídas, mas o que eu procuro combater é esse pensamento que é muito claro, muito transparente. Não
sé diz que não teem apparecido solicitadores de empréstimos hypothecarios, não se diz que os pedidos
tom sido regeitados, por não offerecerera sufllciente.
garantia ; o que se diz é. que tem sido julgado preferivel pela administração o emprego em apólices da
divida publica. Ora, eu digo que o emprego de dinheiro era apólices da divida publica, não é senão
secundário; isteé,quando não se apresentem hypothecas com as garantias necessárias.

E será possível, senhores, que, segundo diz a
própria administração do banco, havendo não só
na caixa hypothecaVia, mas ainda na outra caixa,
muitos títulos da lavoura, não tenha apparecido
cancurrencia para esse beneficio, que é na'verdade
imporíante? Eu sei que algumas difflculdades teem
occoiTido ca conversão dos títulos existentes na carteira do banco, e a razão é obvia: muitos agricultores estavam empenhados com os seus commissarios em somraas «vultadas, superiores, iguaes,
ou mesmo inferiores aos seus haveres; a estes,
sem duvida, ha de ser diflicil obter empréstimos
hyp thecarios na conformidade da lei, porque eiles
nao teem bens sufficientes que correspondam ao dupla da sua divida. Eu nada tinha que ver, senhores,
como já^disse, com esses fact is; o que eu queria sóraenle, éque ficasse bem entendido, que o poder
legislativo, quando julgou conv nieme fazer ura
granle beneficio ao banco para salvai o das diíüculdades em que se enco traria se tivesse de realisar
de prompto o pagamento de suas notas em circul cão,
o p der legislativo, d go, entendeu também fazer um
beneficio aos dev dores desse estabeb-címeuto, e
esp. ci< imente á lavour , mandandocrear como comp nsação d iquelle beneficio, a caixa hypóthecaria,
que na minha opiniã) podia ter sido um pouco mais
favorável lavoura.
O Sr. Silveira da Motta:—Apoiado.
O Sr. Dias de Carvalho;—E ou, quando pertencia á administração e se tratou do regulamento para
a fundação da caixa, fui de opinião que se concedessem maiores favores, ao mphos, quanto ao praso,
que julgava dever ser de dez, ^nnos, e não de seis,
como se venceu, para que assim pode-se a lavoura
mais facilmente remir seus compromissos.
Havendo eu, pois, sustentado na admi ilstração do
banco que não ihe era li ito recusar um em irestimo
hypathecario, quando não se podia contestar o A'alor
dos haveres 'o indivíduo que ped a o empréstimo, e
quando havia dinheiro na caixa, não so ueve estranhar que tome part' hoje nesta discussão, quando
vejo sustent ido o principio contrario, o ven Io ainda
mais que as palavras do nobre presi (eme, do conselho podem servir para que aquelles que não pensam
como eu a esto respeito digam...
O Sr. Silveira da Motta ; — As palavpas do
nobre ministro podem fazer muito mal.
O Sr. Dias de Carvalho: — ... « Tanto devemos
ser escrupulosos era fazer esses empréstimos que o
mesmo nobre ministro da fazenda é quem do alto da
triouna nos aconselh > isto, declarando que, se elle
fosse membro da administração do banco, seria
muito escrupuloso. » Mas eu "estou satisfeito pela
declaração do nobre ministro da fazenda de que
suas palavras se referiram unicamente á apreciação
de cada caso particular...
O Sr. Silveira da Motta;—Está subtentendido.
O Sr. Dias de Carvalho:— .•• e que S. Ex. não
esposa a idéa que me pareceu sustentada pela administração do banco. Entretanto, eu desejava que o
nobre "ministro da fazenda s exprimisse com muita
clareza a este respeito, para ficar bem entendido se
por ventura pode o banco, havendo dinheiro na
caixa hypóthecaria e offerccendo-se-lhe as necessárias garantias, recusar esses empréstimos.
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Eu sei, Sr. presidente, que pessoas muito respeitáveis, cujos conhecimentos sou o primeiro a reconhecer, entendera ser preferível empregar a caixa
hypothecaria era apólices da divida publica todo o
dinhe ro que realise. Mas, senhores, será possível
que entrasse nos cálculos do poder legisle ti vo dividir
a importância da carteira do Banco do Brasil, naquella occasião, dm.o metade para operaçõecommiTciaes, deixando a outra meiade para fune
dar uma caixa hypothecaria, é possível, uigo, que
entrasse na mente dos legisladores que essa rnetaddestinada a empréstimos hypothocarios fosse de
preferencia applicada á compra do apólices da dis
vida publica? Não era seu fira auxiliar a lavourr
po- mo o das hypothecas? [Apoiada].
Acho, pois, que é um principio ruinoso aquelle a
que mo opponho o. se assim não fosse, eu não levanta, ia a minha voz nesta'casa. Levantei-a p ir
enten or que devia tornar ne<la Ir b ma a responsabilidade daquillo que em particular havia sus
tentado; que devia dr aqui provocar um discuss.oa este respeito, sol citar rue se de locasse s ■ poãe
ventura essa intelligencia é verdadeira, se é hc.tr
ao banco deixar de fazer empréstimos hypothecarios?
ou se ó obrigado a tazcl-os.
Eu sustentei e,sustente que elle é obrigado a f.zer
ernore I mos hypothecarios. Em que me fundo.
Fundo me em qne, quando o Banco do Br sil aceitou
as C o icões que lhe toram impostas pela lei de 18^6,
os commissarios da assetnhloa geral, em sua maioria,
euten lei um jque red gmdo os novos estatutos,
deviam .aur6 eniar uma declaração que já mostr va
que não era oe rauilo b m grado que todos recebiam
a condição das hypotue as O banco havia o an. 7 i
de seus estatui ás r pro'osio que se lhe dess m
seis mezes para elle resulv r quando conviria e-ta
belocor a capra hypoihociria O nobre presidente
do cun-oltM pie então, o Sr. senador pela provinci
da Bihi i, i]U'ge'ia os negócios da fazenda, l ndouvi o a sucção do conselho de Eslado, da qual
fazia parle o nobre áctnal Sr. ministro da fazenda, e
não sei «o c-mi seu vpito do acquiescencia ou nao,
porque agora não tenho presente o parecer nem
tive tempo de estudar com miudeza essa questão;
di"o o n ibre ex-presidente do conselho, entre a>
eme .das qne offereceu aos estatutos, apresentou
uma que, em logar do deixar ao b nco arbítrio
amp o para estabolocer a caixa hypothecaria quando
julgasse conveniente, frâ 'erminante no sentidn de
qne dentro de seis mezes o banco havia de estabelecer ã caixa hypothecaria.
Isto pro/a que o governo entendia que a lei pieya
ser cumprida imm"diatamante; quo o banco devia,
ao passo que recebia favores, sujeitar se também aos
ônus, so ônus 6 o einprest.mo hypotecario.
En noto, Sr. presidente, qne no relatório do banca
se diz que tem havido avultado numero de propostas, não menos do 57; noto que a cifra actual destas
hypothecas era em 30 do Junho do corrente anno de
14,120; 1308180, o, sendo ella do 13,050:6808160 em
30 de Junho do anno passado, como se lè no relatório do illuslre presidente daquello estabelecimento
nessa época, a diílerença c apenas de mil e tantos
contos.
Ora, tenho rominisconcia de que no intervallo decorrid . de 30 do Junho até o dia era que a nova
administração substituiu áquella de que eu fazia
parte, fizeram-se empréstimos hypothecarios consi-
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deráveis. Não me preparei com os dados necessários,
porque não pretendia fazer uso delles; mas, se a
memória me não é infiel, parece-me que importaram
nesse espaço em algumas centf nasde contos de réis.
O qne se vê, pois, é que, comparado o algarismo
daquella época com o algarismo aclual, ha muito
pequena oiífeiença. Se então havia 53 propostas que
não estav m ainda incluídas nas hypothecas realisadas, mas das quaes algumas já estavam decididas
e terminadas,'e sómente liies f itava o regi-tio ou
inscripçâo nos competentes livros para serem entregues os títulos velhos substituídos pelas novas escriptuia , ou o valor das quede novo se haviam conce tido, acredito que pouco ou nada se tem feito,
atiendondo a esse avnlta o numero de propostas, de
que fiz menção; e digo que muito pouco ou nada se
t"rn resolvido a este respeit), porque o algarismo
não se tem elevado a mais de 1,0 )0;00()8 compreheiiiiMas todas,as pr pestas já arei ias antes de entrar a rava administração, no mesmo temeo que ella
c mfessa qne empregou 2,500 0008 na cim ira de
apolies da divida publica. Eis aqui, pois, a. emonst: ação feita de que a directori enten te qne não
eve ci ntinuar a fazer emiirestimos t ypothi carios.
Se os empréstimos que teem sido pedidos não eslão
•s condições ia lei, acho que a administração tem
feio seu dever, tem procedido muito bem, lecusando-os mas não crci. que de tantas propostas, que
tee n sido apresentad s ao banco, só rnuiio poucas
tenh 'tu a[i|iiiiecido nas condições legaes.
Sr. presidenie, se eu não tivesse em apiioda
opinião que sustento o interesse do goverm em que
a caixa hypothecaria fosse creada era breve prnso,
cara i tia pouco observei, eu poderia citar a o inião
do nosso ilbislrado collega, que foi presidente
d .quelle e>tab lecimento, e que I nibem pi nsava
da mesma maneiri, quero dizer que não era licito
••»«> banco deixar de a lmittir em restimos hyiiotheoarios, quando se achavam nas condições de ser
aceitas as propostas aptesentedas; e come, senhores,
p cusar-se uma proposta quando el!a offeiece não já
srt o valor duplo, senão triplo, e maior, e comiratonmente verificado ?
Feitas as diligencias prescriptas pelo regulamento 'nypothecario, examinadas as propostas pela administração, verificado o valor real dos bens olfi recidos em hypotheca, não pode o banco, em minha
opinião, deixar de aceitir os emprestiraos hypothecarios; e havendo pedidos de emi restimos ne tas
circumstancias, não pôde empregar o seu capital em
apólices da di ida publica, pois qne só no caso de
Ilie faltarem taes pedidos, pode fazer-se aquelle
segundo emprego.
Senhores, vejamos o que diz a lei.
« §1.° O banco cessará desde logo de eraittir
notas á vista e ao portador, mas poderá f izer as
outras operações que lhe permittem os seus estatutos, e empreslimos.hypolhecarios.
« Lara esto fim será o banco dividido em duas
ro artições distinetas, posto que sob a mesma administração; e nenhuma parte do capital ou fundo de
cada uma deltas poderá ser applicada as operações
da outra.
« § 2,° A repartição de bypolhecas receberá como
fundo exclusivamente destinado para suas operações
a somma de 30,000:0008 em títulos da carteira
actual do Banco do Brasil, qne mais propiios forem
para ser convertidos em titules hypothecarios.

'
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« As operações desta repartição serão reguladas
pelas disposições dos arts. 2o ê 13 da lei n. 1237
de 24 de Setembro de 1864.
« A paite do respectivo fundo que não for empregada em empréstimos hypothecarios, podel-o-ha ser
em apólices da divida publica. »
O que diz, pois, a lei não ó que fica a arbítrio do
estabelecimento consultar o que lhe é mais vantajoso, se este ou aquelle emprego; só lhe deixa a faculd' ao de poder empre ;ar em apólices da divida
publica o fundo da caixa hypothecaria, se não tiver
empréstimos hypothecmos a realisar.
Desculpe-me o senado haver-lhe tomado estes breves momentos; mas entendi que era occasião azada
de fazer ao menos ura protesto contra a iatelligencia
que me parece querer dar-se á lei. Sei que a minha
voz de nada vale (nao apoiados); sei que não merecerá a consideração daquelles que teem d..iJo outra
execução á lei; mas ao menos desejaria que o nobre
ministro da fazenda fosse muito explicito a este res
peito, q ic nos uissesse se entende que é licito ao
Banco do Brasil deixar de fazer hypothecas, quando
tiver fundos disponíveis na caixa hypoihec iria, e se
lhe offerecerera prorostas com as girantias legaes. e
(repito, para que se não me attribua pensimentu
qu? não tenho), quando os valores das hypothecis
forem julgados, apreciados pela liréctoria do banco,
á quem fica o amplo alvit e de julgar a este respeito.
Não quero de modo nenhum intervir nt adrainis
tração do estalielecimento, que não está debaixo da
nossa in^pecção: ãquillo que e-tá debaixo ita noss
inspecção, e pa.a o que temos direito do olhar, ó
para o cumprimento da lei, para a sua iniell gencia
neste ou n quelle senti lo. Ora, eu entendi s mpre
q i a lei era obrigai iria para o ban o; que não lhe
era licito escolher de que m 'do a deve execut r;
entendi-o sempre assim , t nio sustentado essa
opinião f ira testa casa, julgo ique devia sustentalaqui prmteo senado c na pre-ençi do nobre mi
nistr >. e pedir-lhe,sua declaração, porque e li serí
de muito interesse para o paiz. Se p rveutura esA
decidido que a intelhg ncü d.. 1 i é que a sua disposição não é obrigatorii r.atao banco, alguma iaoviden ia é necessário tomar-s' por parto do ooder
legisl tivo, afim de obrigar aquelle esiaboleciment
a realisar a idéa que está consiga da na l i de 1861.
Senhores, a divisão do banco em duas caixas teve
sem duv da um pensameolo el vado, que foi o do
iniciat entre nós o systema hypolhi-car.o ; poi |uo
havendo, como ha, um.» grand • Mta de capitaos,
havendo extraordinária desconfiança m estado da
lavoura, era coniseqUeaci i do, meas que não estão
ainda perfeilamento definidas, ein conseqüência da
falta de conhecimento d ■ qual s ;rí o resultado dessa
magna questão que se agita n ■ fiaiz, era indispensável que o poder legilativo, qu- t-uba vindo era
auxilio do Banco do Brasil, concedendo-lhe uma moroloria de 20 anno-% se porveat ira a arnorlisação
continuar a ser de 5 % ao anuo, ■ u menor o praso,
se esta fôr maior, viesse também era auxilio da lavoura; e então entendeu se qu - era este o meio mais
opportuno de que o poder legislativo se servia para
iniciar o primeiro estabelecimento decredit - real ou
territorial. Se elle sortir bom resultado, o poder legislativo pôde ainda vir era auxiuo do estabelecimento
que croou, tomando alguma outra providencia que
o habilite a operar em escala mais vasta, em ordem
a favorecer uma classe que necessita, como todos

nós sabemos, dos auxilios do poder legislativo, visto
como não ó licito esperar outros capitães, que não
abundam entre nós, que pelo contrario são escassos
e tanto mais escassos quanto as economias que resultam da renda daquelles que as podem obter e
.cumular, são todas convertidas em bilhetes do thesouro n em apólices da divida publica. O thesouro
tem-se c nsliluido. como sabemos, quasi que o banqueiro universal desta praça, chamando a si quasi
todas as economias dos particulares. Emquanto elles
tiverem a garantia do thesouro, a segurança de emprego para seu- capitães, e de maneira a poderem
ser rea'isados de prompto, quando assim lhes convenha, ainda que com renda inferior áquella que
lhes poderia provir do commercio ou da lavoura,
sem duvida industria nenhuma achará recurso nos
capitalistas.
- Como penso deste m^do, entendi que devia manif.-star minha opinião perante o senado.
Pároaqui, porque não tenho interesse em demorar
a discussão da lei rio orçam nto; mas tão somente
■m dizer o que emendo sobre assumpto tão importante e era querer ver bem esclarecida esta questão.
O Sr. -visconde de ttnborahy,
(presidente do contelho): Sr. presidente, par co-me
que o nobre sen idor não teve razão paia concloir,
das palavras que hontèm proferi a lespeiio do
ll mcodo Brasil, que em minh i opinião a caixa hyoot e aria de.-te banco foi o (abelecida com o fira
le emnregjr seu fundo em apólices di divida nublica ou em hypotho -as n fim da lei foi. sem duvida,
ütmisaro banco para fazer empréstimos hypodiec .rios; mas deu he a faculdade de quando tivesse
fun-!- s m ssa caixa e o< não pod.-sse empregar em
ta s empréstimos, empregal-os em apólices da divida
publica.
O Sr. Silveirv da Moita:—Esta é qu" é a
questão.
O Sr. PüESinENTE no c nselho : — Mas -a quem
c impele decidir so convém mr não fazer operações
hypò hecai ias, quando um ou outro indivíduo as so 1 citai?
O Sr. Silvei ri dv Motta : — A lei decidiu isto.
O Sr. p e ihent do coxseliio : — A lei eslabeh', eu eeitas c indiçõi-s, sem as quaes não so pódo
fazi-r operações ypoihec iiis; mas o banco tem o
direito de verificar se essas gara lias exigidas pela
lei -ão ' U não s ffi ioiitns ara se,mar o emprego
de seu dinheiro. Todos as vezes que a direciona do
b nco entendei- que uma hypotheca, não lhe ofTevece
garanti ■ suflic-enle, qu ndo --ntender que as avaliações foram exageradas^ ou por outras quaesquer
circumslancias jidgar que não tem segurança sufiici -nle do pagamento do capital que empiesta, pôde
recusar se a um tal empréstimo.
O Sr. Silveiri da Motta: — Ninguém contesta
isto.
0 Sr. presidente no conselhoj—So é verdade
que o banco tem esto direito, e não pode deixar de
ter, vè se que elle pode fazer ou deixar de fazer
hypothecas.
O Sr. Silveira da Motta Não. Salvo se V. Ei,
demonstrar que não ha matéria hypothecavel para
meis de 14,000.000g000.
O Sr. presidente do conselho Não sei.
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O Sr. StLYEiKA ba Motta
Mas deve saber-se.
O Sr. presidente do conselho;—Desejo que não
haja, porque se se apresentam muitas hypothecas é
sign il de que a lavoura não está em bom estado.
Ação que lealmente a lavoura do Rio de Janeiro não
está em taes circurnstancias que o b nco seja solicitado para fazer empréstimos hypothecarios era
soraraas muito maiores.
O SR. Silveira da Motta: — Para ter juro menor,
porque o juro hypothecario 6 menor que o juro da
praça.
O Sr. presidente do conselho:—O espir to da lei
é, sem duvida, que o estabelecimento fosse creado
para o fim de fazer empréstimos hypothecarios; m s
compete á dirécturia, era cada caso especial, conhecer se se dão ou não garantias suíDciemes para o
empréstimo; o quando o banco tiver fundos em
caixa, e não poder empreral- s em operaçôe? hypothecarias, tem pela lei o direilo d.' empregal-os em
api lices da divida publica.
Q uando eií declarei que, se fosse dirêctdr do banco,
havia de tor muito escrúpulo eu fazer euipn. stimos
hj pOih' carios, não queria dizer senão quo havia de
ter m úto escrnpulò na exame das gaiantias que se
me apresentassem para semi lhanie operação
Creio que .tenho dado sulficientes explicações, e
que o nobre, senador sabe agora com clao za qual é
a minha opinião.
O Si-, Silvcir» cl;s Molt:! : -Sr. presidente, eu agradeço muito ao honrado senador pela
provincui de .Uim.s Geraes ler vindo em socci r.o da
rainha débil v z, quando na ses ào pas.-a a ii tmpidlei o nobre Sr. ministro da fazend. a respe.to da
inteligencii d da a 1 i de Setembro de i8t',C, que
ri fm iimn (o Ramo do Brasil, cre rido uma re;a,■ tiçíio hypotlie aria.,
A ladeço tauio mais este socc r o o honr do senador, porque tendo O honrado ministn da iazeiida
se digna Io dtr res[iosla a algumas ohseivações que
fiz sobre este assumpto, m esperava tiojc vi r est-s
ohseivações t madas pelos tarhygraplms ou , xlaactadores do iornal do Om^frcio (que lom m com
muiio cuidado os discursos dos n.inisiros) e eutã >
reservava- me para, lendo a resposta do S. -x.,continuar a submolter ao illustre criti-rio dé S. b x. es a
minha insistência.
Mas não appareccu ossi parto do discurso do
no br- ministro; c tal o acinte do Jornal a res eim
dos d.is ursos proferidos i ela opposição, principalm nto por mim, que o nobro miuistio da fazenda foi
vietima lambera dos t ies exiraciadores.
0 Sr. Zacarias:—K em inaieria imp^rlante.'
0 Sn. Silveira da Motta Em matéria muito
importante, pois que trata sc do negocio quo aflVcla
ao Banco do Brasil, do modo poique c cumprida a
lei que rege a caixa hypi thecaria. Entret nto o nobre ministro foi vietima só por te." tido a dofeu ncia
de rospondor-me; só ~por isto fui sup rimida tuda
essa parte do discurso do homado ministro Isto, sonh -res, é mais que escândalo I Mas ó bom quo o 1
sena^ vá tomando nota destas cousas para julgar
opportunamonte a questão da regularidade ou da
falta de verdade desses extractadoies, porque não
se falta á verdade só quando se affi.ma um facto
que não existiu; falta-se também á verdade quando
se omitte aquillo que existiu.
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E não ficou só nisto. V. Ex. viu que o nobre senador pela Bahia hontem apenas fez uma ligeira observação a respeito de uma opinião do Sr. ministro dá
fazenda; occupou muito pouco tempo com sua reclamação sobre este mesmo assumpto da publicação de
extractos; mas disto nec «ér(a; tudo que o §r. senador disse não merecia a alteução do publico, segundo o critério, ou o bestunto lá do Jornal do Commercio.
Mas, emriin,por esta razão eu não tenho presente
a resposta que o nobre ministro da fazenda deú
hontem ás observações que fiz sobre o modo ou o
systema adoptado pelo banco na execução da lei
que _ crecu a repartição hypdthecaria. Auxiliado,
purém pelo honrado senador pela província dc Minas-Geraes, que me aviva a memória do que disse o
nobre ministro, eu peço licença a S. Ex. para continuar a insistir na minha opinião, para lamentar que
até minha interpellação viesse aggravar o ma!,1
animar o Banco du Brasil a continuar ou aggravar
o erro que tem commeftido na exfecucão da lei dé
186(1
Eu toquei neste assumpto, Sr. presidérite, para
faZen senfrao governo a necessidade decrearum
fiscal per pai te do mesmo guvi rno junto á administração do Bi nco do IhaSil. Demonstrei éstã ; erossidade em pritn iro lo ar fazendo sobresahir qual ó
a u tur za, o pa el actual do B-uco do Brasil.
Este banco pel i lei de 1866, e ['elo accordo feito
com o governo, lornou-se devedor impOntual, di vedor eoeiCurdatario i m li.piidaeàu, cujo matm credor
é o governo pela n spoflèuiiilitíado que tem pelá
emissão de 3"MW0:00!1$ m is de que a nda tem o
banco na circulação.
Basta/a. Sr. presidente, esta fice do questão para
que o governo a etic rasse de mudo a Cuncurdar
coiiii ;o na ne essid d de ter im Banco do lira il
um (iscai por pa r do lo. gõiemoi Era preciso que'
houvesse um (is al da m ssào e da garantia da
emissão, e não ha fis alisação nem de uma cousa
nem dé out.ra. (J nobre ministro, mesm > uo sou relatório, aí co t i da d n.i.ra ue tem havido na execuçà i do preeeiiii da lei a respeito da repai licàci da
emissão, a respeito da s,.lisiituifcàó e imiti li sação de
notas, dem ri q e sc ex lica por difioiemo- motivos. Mas bastava esta fato da questão, para que
o gover io, r conheceu !, a natureza do Binco do
lhas 1, hojp qu e um deved: r com ordstaiio era
liquidação, fizesse por isso o governo, como credor
maior, o papil que nenhum credor dispensa na
liquidação d..s mas-as , nrticulares impontuaes. Mas
nà i; o governo fez a generosidade de não querer
tomai irittrvenção a gema na liquidação do lia .co'
do Brasil, sen 0 muito uitéressado nisto. Foi esta '
a primeira tazào; passarei á segunda.
Eu demonstrei a necessidade da existência de um
fiscal por parte do guvi rno no Banco do Brasil p ra
verificar os actos diversos do banco, que podem
auectar a garantia da emissão, pela qual o governo
esta responsável. Um dos factos sobre que chamei a
attençào do nobre ministio foi!sobro o systema que
tem adoptaJo o banco para a formação de seu fundo
de reserva. Segundo diz o 'ranço no seu relatório,
e segundo reconhece o Sr. ministro da fazenda no
seu relatório, cora as informações que teve até Fevereiro ou Março, os tres fundos de reseiva do banco montam a pouco mais de 8,000:000,<(000.
SS
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Sr. presidente, este nosso paiz é cora effeito nra
paiz cas maravilhas! Deixa-se passar tudo; o que se
não quer ó aperfeiçoar cousa nenhuma; o que está,
está. Senhores, é preciso ter coragem para afTrontar
o mal, não querer ficar na inércia ; é preciso olhar
para as cnusas, ter animo da as ver e vontade de as
remediar. Pois, senhores, o nobre ministro, um dos
homens mais entendidos nesta matéria, o creador do
Banco do Brasil, não vè que todos os bancos craam
funlos de reserva para garantia de seus capitães?
Para fazer face (e este é o fim principal dos brados
de reserva em todos os bancos), para fazer face a
prejuízos, a contas de perdas dos bancos? Qual é a
garamii ei tão qüe tem o governo para sua emissão,
se o capital oo banco, que são 33,000:000^, tem do
fun Io do reserva 8,000.000$. que não chegitn paia
fazer face aos seus prejuízos?
E além disses prejuízos que se evidenciara do seu
rei itorio pela m issa de titul is de carteira, em hqui
daçào, e pela conta de lucros e perdis. não vé o nobre ministro, que além do capital do banco, que é
da responstbilida le ;do mesmo banco, tem de resgata o capital da em ssão, que é da resoonsab.lid ide do governo? Portanto, esta liquidação que o nobre minisiro achou como uma pers ectiva muito
vant ijo-a per ofíer cer uma ba-e dc 19,0)3:000$,
não pôde de maneira alguma servir pira S. Ex.
descauçar no fundo de reserva de 8,000:00)$ 03.
Não quero agora entrar em miudez s do banco ,
estou c ia nanlq a attenção do nobre mmiMro para
a uecesúdal ■ de ter u n olho Io governo na ge-tàu
do banco; por iss t é que to o nest" ponto: co.no -e
formim os fua los de re.erva dos bancos ? E' regular formir o baoco seu funlo de res-rva dos u .ros
líquidos (se é que são líquidos), Ued izidos os .ivi
denlnspTa os accionistas ? Deduzi los os gastos e
re uzida a quota de 5 % p ,ra a araortis cão d > papel-moe 'a ? 0 nobre minEt o pensa que úm banco,
como o Bane i io Bn-il, logo que faz consistir o
s; u lucro em ura juro de 7 %. pode com essa per^pe
activa f zer as despez.s? Amortisar 3 % d emissão
fazer face a tolos os pre- íuízos. e ainda d ir garan
tia de liqui lação ? Não. E' por isso que eu chamava a attenção donobie ministro paia este fira : crear
um fiscal no Banco do Brasil.
Eis, pois, Sr. presidente, uma das razões porque
eu insisti na necessidade de u n fiscal no ba' co; foi
porque, na verdade, (digo-o conséiencios.imenie) era
uma idóa que tenho ha muito tempo, observando a
ma- cli i do banco. O B inco do Brasil, drpois da lei
de 1856, collocou se inteiramente fóia do terreno
que a lei, e o accordo com o governo, lhe marcou.
0 pensamento do legislador, foi tirar desse fundo da
carteira do banco, dos 56 ou 60,000:000$, [que tinha
s benco u ens carteira, a somma ,de 35,003:000$
formar uma repartição hypothccaria, que prestasse
á lavoura os serviços de que a lavoura carecia e
carece. Qual era este serviço ? O serviço era diminuir o juro que paga a lavo"ura': este era o fim da
lei, autorisando o banco para fazer opera- ções que
não fosse rigorosamente de praça, operações co nmerciaes de firmis da praça e do legar, autorisando-o a fazer hypothecas; para que ? A vantagem
era esta : fazer com que a lavoura, em legar de ter
juros de 10 e 15 "/o ou mais, tivesse de 8 ou 9 %.
O Sr. Dias de Carvalho: — Tem de 9%.

O Sr. Silveira da Motta ; — Esse foi o fim da
lei; foi favorecer o lavrador que èstava era ura torniquete nas mãos dos commissarios, dos seus consignatirios; parque, precisando os lavradores d©
dinheiro, e não tendo credito perante a aristocracia
bancaria, procuravam o intermédio do seus commissarios para haver dinheiro, e como os commissarios
negociavam, não com dinheiro seu, mas dinheiro doBanco do Brasil (esta é que é a veidade ha casas
de café daqui que negociavam com o dinheiro do
banco),o que succedi i é que o commlssario de café,
para emprestar 199:000$ a um lavrador, paia lem nitar, ou melh •rar a sua industria, dizia-lhe :
« Não ha duvida, vou tirar do banco 100:000$, mas
o senhor lia do dar 3, 4 e 5 % pela minha fum •; » e
o lavrador, no torniquete do coraraissario, sujeitava se; pagava 15 e 18%. Eu vi muitas hypothecas
desses estaoelecimentos aos commissarios par,, esios
lhes darem dinheiro a 15 %, quando n conimiss irio
i, ao Banco do Brasi', e lirava a 8 ou 9 %, e ás
vezes a m ms, segundo a cotação do b. nre. Portanto o beuelicio Ia lei o pensamento ultimo da
lei de 1866, foi favorecer a lavoura cora um juro
baixo; foi introduzir no banco suas tiansacçóes com
agaranliade im novéis,e não somente com a caução
puramente com nercial.
Ora, se esse foi o pensamento da lei, pergunta i i:
o ban-o tem cumprido esse pensamento da ici?
Evidentemente, iiao; e ó ; or isso que eu peço ao
governo, q w ponha um olho s u no Banco do Brás 1,
para que nao venha sempre allegai-se o pretexto
que o nobre minisiro inv. cou lia poujo : « Q io os
directores do banco não são obrigados o tom
r todas
as liypothecas que iá vãn. » Quem disse :stij ? >eria
um disparate. Eu não disse que a adminstração do
banco e obrigada a tomar Iodas as hyp itheca'; dia
é obrigada a eximinar escrupulosaniente ostit.los
que se lhe offere„em, examinar se a propiiedade
tem aquelle vai u-, se seus cau uonarios podem ser
avaliados de m uio que off Teçam garantia, e tudo
quanto diz respeito á avaliação da propriedade nypot mcavel: o banco deve ser escrupuluso e rigoroso.
O Sr. Dias de Carvalho :—Apoiado.
O Sr. Silveira da Motta: — Não lia duvida nenhuma, e n ra eu disse o contrario. Portanto essa
resp sta do honrado Sr. ministro da fazenda não
procede.
O argumento é outro : o argumento é, se acaso a
matéria hyp.ithecavel que ha na zona das transaccòes do Banco do Brasil está reduzida somente a
14.000:000$ de hypothecas já feitas, antigas, convertidas nos títulos de c rteira, de dez md e tantos
contos, de hypothecas novas, títulos quinze mil e
tantos conlos; esta é que é a questão. Portanto,
quando o nobre ministro da fazenda nos vem dizer:
« Os directores não hão de ir aceitando tudo quanto
se apresenta »; posso observar que ninguém disse
isto : não me responde assim. O qno se disse, é que,
observado o facto ecnnomico de crear-se o Banco do
Brasil no Rio de Janeiro, em virtude de uma lei,
com uma caixa especial para hypothecas, e com o
fundo de 35,000:000$, qual é a razão porque essa
caixa, com um fundo destes, não tem preenchido
seu fundo em hypothecas? Não haverá no paiz matéria hypothecavel ? Porque não fazem, ao menos,
hypothecas de prédios urbanos, como tem feito o
Banco Rural ?
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O Sr. Dias de Carvalho: —Tem feüo.
O Sr. Silveira dv Motta; —Tem feito uma ou
outra. Porque não emprega o seu fundoera hypolhecas
nesta cidade, dentro desta demircição que está sujeiiaao imposto da décima? Os prédios aqui na Côrte
teem um valor mais apreciável, mais certo, mais
seguro; entretanto, o senado sabe que os empréstimos iiypothecarios no Rio de Janeiro estão sendo
feitos, com muita vantagem pelos particulares, por
preços altos, com detrimento das industrias que precisara de dinheiro, o que teem garantia para o receber. Hoje o estado de aballo em que a nossa praça
esta, peio descuido dos gove rnos, que uàose lembraram de que ó uma necessidade indeclinável uma lei
de filiaraentos quo ponha termo aos escândalos que
se observam ; hoje. depois desse aballo pio iuzido
era 1864, e que tem continuado a actu r na n ssa
priçado Rio de Janeiro, os homens que tem dinheiro, senhores, fo,'ein mesm lambem de descontar letras. E pmqie é que fogem ? .-'o ;em p r
qu- acham um roeu sa melh T: esiá si- dando di
nheiro na praça do Rio de Janeiro sobre gnr ntia
de hypothecas"de pre ios urbanos, que valem
l()0;00)íi0 0, toman lo-se (.or iia-e melado da ..valiaçã i por consequen ia, fi indo o ore or mu lo
garantido ; estl-se dan Io dinheiro a iSe 18% porque razão? "o que o llan o do lirasil como que fechou a sua porta paiaosemçrestimos hypot lec-rios.
Pois se o Bane * do Biasil. que tem ainda J0,0 )0;0 tOS
a pr encher do fun 1 > do sua caixa espec.al de hypothecas, abrisse a sua po ta, e se uresiasse a tomar
a garantia desses prédios que é d, da a cred-ues
avai os. quo exigem juros de 15 o 18%, as indostiias
que precisam desse auxilio d ■ cre 'it , e que recorrom ao credito territo ial, ver se-hion na nccessidale do ir bater á porta dos usurarios, tendo o
ba co, que com 20,0()0;0:)0g, lhes deveria emprestar a 9%? Que perig > c .rria o banco em emprestar sobre garant a de prédios urbanos, tomando
nor ba-e metade, ou dous terços do valor de propriedades. cujo valor não vari r. antes cresce progressiv mente ? Entretanto o banco nao da. O resultado qu 1 é, senhores? E ó esta a causa, (digo
com
muita convicção.) ó esta a c usa porque ar e' 0
1801) ficou burlada completamente nos seus e mitos,
etornou-se menmenieum favor ao Banco ro brasil.
Ficou burlada com detimente nos seus effeitos,
porque o fim da lei era favorecer especialmente a
lavoun C supprir o fundo do banco per descontos
eommerciaes; mas o fundo d i repartição hy^oihecaria está emiiregado em 8,000:000)? de bilhetes do tuesoiiro S ''un o o ultimo balanço, (hoje vou tendo
mais'alguma curiosidado a respeito das cousas do
Banco do Brasil; lenho razoes para isto); oito mil e
tantos contos em apólices e treá-mil e tantos contos
de br nds.
Pois, senhoras, os accionistas do Banco do Brasil
deram o seu dinheiro para a formação do banco,
afim de que a administração bancaria se
sua tuDra, para empregar esse dinhero e p
da diviria publica ? Por certo que nao. Então o Ura
do bancoficou desnaturado, desvirtuado co 1 P'a "
mento. O Banco do Brasil hoje não e banco de desconto, desconta muito pouco; não é banco hypotnecario, porque tem só 15,000:000$ de hypothecas,
tendo 35,000:000$ de fundo para a repartição hypothecaria; o que c quo fica sendo? Uma entidade que
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se creou alli para o governo ter um instrumento para
certas operações suas; mas neste caso era preciso
que o nobre ministro convertesse de novo o banco,
e não o deixasse com essa aparência do banco de
desconto e hypothecario, quando elle não é nem
banco de desconto, nem hypothecario.
Poranto, senhores, era necessário que o nobre
m nistro ma dissesse, (porque isto S. Ex. não disse,
não tirou, na resposta que me deu, a conclusão dos
princípios que estabelece, e sebre os quaes eu pedi
uma resposta ) era necessário que o nobre mini-lro
me dissesse, se achava, ou nao, uecess ria a creaÇào
d: um íis al para o B nco do Brasil. No que S. Ex.
insi:-tiu, foi que o Baiico do Brasil man hava muito
bem, muito cautilosimente,, não fazendo emurestimos hypothccarios: e disse então, S. Ex : «Sc
eu lã estiv sse, havia de fazer o mesm queelles;
hav.a de mar. bar com muito escrupulo.» Mas v ja
V. Ex , Sr. ministro d fazenda, que estas suas pa1 vras. aliás não devem ellas ter este al ance, por
que o alcance não ó razo ivel, podem faz r um mal
muito grande, porque podem animara administração do banco a continuara f lt.r » execução da lei.
Eu não .azia teriçâo de entrar hoje n ste debate,
e p irisso nao trouxe o relatori i ultimo do Bance do
Brasil; liontem o pedi nesta casa, e não o achei;
alias'....
O Sr. Pus de Carvalho:—Se V. Ex. quer ver,
eu tenho-o aqui.
O Sr. Silveira da Motta.- —Ah 1.. V. Ex. tem?
Faça-me o favor... [recebe o relalnrio.) Mas, seguudi a expressão do nobre ministro co sen relatório, S. Ex devia ser conseque.ite querendo tomar
alguma providencia de flscalisaçào a respeito da
execução da lei, n i parle da reahd de da ca xa liypothccaria, ; oi que S. Ex. d/, no rela i ri); (10)
« pel i que respeita á repartição das hyi> Uheca-, já
se acha guaotida com tiiulos liypothecaiios na importante quantia de 15,1;18:00 i$; e foi empregada
em p ilices geraes e provincíaes a do
»
Pois bem, se a lei que o nobre ministre invocou
diz que sabsidiariamenie a lepartiçào hyputhecaria
i.óde empregar o seu fundo em apólices, eu não
vejo realis.mo ainda o preceito da lei, porque ha
14,000.000$ de hypothecas cnnveiPdas da carteira
antiga, e hi mil e tantos contos de hypothecas
novas; quinze mil e tantos contos e ha 1,6 0:000$
em apólices Mas, senhores, o que é feito do resto
do fundo da caixa bypothei aria?
O Sr. Dus de Carvalho:—Está em títulos de carteira.
O Sr. Silveira da Motta;—Está em titulos de carteira! Porque mão o banco não liquida esses títulos
de carteiia? Porque râzao não os converte? Oh! senhores ! E' crivei que a carteira do Banco do Brasil
estaja em t ,l estalo, que faltando-lhe vinte mil e
tantos contos para preencher o fundo da caixa bancaria, estes vinte mil e tantos contos em titulos de
-arteira estejam dependentes de liquidação? Não é
crivei que seja impossível liquidar mais do que esse
saldo que o relatório do banco dá de oito mil e tantos contos, mas quando isto aconteça, senhores,
quando esta liquilação é tão ditlicil, o°nobre ministro diz-nos: « E' uma grande base, uma grande
perspectiva dc liquidaçãó do Banco do Brasil »?
Logo, segundo mesmo a expressão do nobre ministro, elle devia ser convidado a inquirir porque razão
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a repaitição hypothecaria não tem realisado hypothecas no valor de trinta e cinco mil e tantos contos;
e então parece-me que o nobre ministro, com a sua
palavra muito justamente autorisada, o que quer,
ou o que vae resultar dahi, é encobrir uma falta do
Banco do Brasil, porque não se pôde sustentar a
idéa de que não ha matéria hypothecavel para se
dar 20,000:000$ na cidade do Rio de Janeiro, cu na
província' do Rio de Janeiro, não ha matéria hypothec->vel para o banco emprestar com garantias
20,000:0000$ : não àdraitto.
A razão é outra, e por isso é que ha o pr texto
que se invoca, a razão é porque o resto do fundo da
caixa especial de hypothi cas são títulos de carteira
que são liquida/eis; e então é melhor que o banco
diga—« Não temos hyputuecas, porque não temos
dinheiro, e os sugeitus que veera aqui faz r hypotnecas não recebem títulos de carteira do banco, era
logar de dinheiro; querem dinheiro; e o banco não
podia cobr ir esta massa de, títulos que foi separada,
para fazer parle do fundo d a reuartiçâo hypothe
cara. » Kntào, sejam francos, senhores; então o
Sr. ministro seja franco com o corpo legislativo.
Diga : > Eu não faço com que a adminisiração do
banco cumpra a lei de 18ü6, porque o seu fundo
para a caixa hyçoihecari f ram 35,0 0: i0:i$ de
títulos !e carteira, e deites titulo- de carteiri só se
pt ie li | d ar. assim c 'm algum geilo, 14,()()0;0;)0$;
e estos mo-mos 14;0b):00 i$. convertendo o- títulos
de cirtcira anteriores, que tinham por garantia, em
poder dos cndossido es Ias lelr.is la lavour.i, hypothe ias feitas a idles, q le se transferiram par o
Banco do Brasil, para a c ixa uypoihec ria. »
1' irem, s ■ desses .iõ, K) ).Ü0 )$ de tdub s de car1 tein, o Ban"o do Brasil até hoje não pólo liqui lar
senão 14,000:000$, então o q iõ se segu ■ é que o
Baneo do Brasil istá aineai.atu d • utua mi liq i açao; e poríanto não é ju-t a up.e ia à ■ do oolúe
rm csiro, e muito muis s nhores, q.i-n-1 > (insistirei
sem ire e -te ponto, porque é esie um a-s impioem
q ie mi i nd i nau tenho lid.i. depois da lei d ■ IcGJ,
u n ophtiào diversa) q ando o Banco do Brasil, as
sn s dmmistr.içôes te -m se acha 1 em difOc d ;i le
par a or anisaçãodi r puOção hypoi lec lia, e
teem tom do o alvitre comino lo te ir m j leimudo
a s i a eaixa, e imifoldlisaii Io ti alo era fui ms publuvis; Isto issim não é bane ; então não.é bnn u
s iiãioin fizer transacções com o governo: não
ser" ■ n i dustria commcr ia!, p iqii' es d-scoutos
cnrn ner ia es. como consta in smo do balanço lio
ba i o sã) rnuito imitades; e desculpa-se com as
prn iostas de papel amarello, {ciem que sioem çap 1
am relln as da repartição hypotio ara) não descont i papeis commorci ms, p ique diz que lern neces-i t.i le de seu fundo para a cais» hyp< lhecaria:
o;qu'apura da carteira, o quo vae liquidando, ó
pan a clixa hypotuecaria; m s, em logar de 'pplicar esse dinheiro a hypothecis, vae comprando apólices.
■ enhnres, eu duvido muito que oBram do Brasil'
se o governo não olhar pira aquella raucjia; se o
Banco du Brasil continuar,•> procurar somente renda
de i "/«do apólices; não dá conta de sua liquidação.
Então a concordata ha de trazer em resultado o*desasire do banco, e o governo é quem ha de pagar a
emissão que ha de ficar na circulação, e qu i o
banco não hadeter fundo para a satisfazer; e então o
nobre ministro em logar dos 160,000:000$ de papel

moeda, que se emittiu, terá de pagar também o papel
addicional do Banco do Brasil, porque não ha de
haver fundo com que o resgatar. 0 tal deposito
para amortisação, (os taes 8,000:000$) não ha de
servir para isso, e o está demonstrando o embaraço em que se acha o Banco do Brasil para
preencher o fundo de sua caixa hypothecaria; tem
20,000:000$ de carteira de que não apura ura vintém para dar hypotheca, e o nobre ministro quer
desculpar os directores do Banco do Brasil dizendo:
« Os directores do Banco do Brasil sabem ser escrupulosos, e por isso não dão ; poem muitas duvidas;»
mos não é tal: os directores do Banco do Br,.sil sabem ser escrupulosos, eu faço justiça á sua irtelligencia, á sua honestidade, 'o menos; etles exigem
quanto devem exigir escrupulnsamente de garuantiã
para hypothecas; as avaliações, et-.; reconheço que
fazem o seu dever; mas não é por isso que elb s não
fazem hypothecas; não fazem hypotheca-, porque
nãoteem para dar emprestado, não tecm dinliei o, e
então veem cora esta desculpa. E o nobre mini-tro
repetindo esta desculpa do Banco do Brasil, vae acoroçoal o par.i que elle quando joeirar alguma cousa
da liquidação da carteira, empreg„e cm apólices.
Sr, ministio da fazenda, V. Ex. com a sua palavra
está concoircndo para um gr nde mal.
A lei de lfc66 permittiu. por cautella, por prevenção, qu • o m do da caixa hypothecaria que não
estava empregado eífeclivamente em hy; oth< cas,
pnpesse ser ein, reg.-do em apólices, mas [nrmi tiu
suh-idijriamenie; podia dar se o caso, como se dou
n.i p.incipio da h i.. u ndo ella se exei ul u, porque
quando a lei puz em execução, e se sepaioti a repartição liypoth . aria. os 35,000:000$ de su , orteira,
estes 35.0' (hOO;)$ podi. m reduzir inimediatarnente
v dores que a lei t.ao q- iz que ficassi ni im rtes, mortos ; e enlà. di--e : « Tuando houvr de s b a do
ca; it 1 na caix.. hyi ulhec. ria. empiegue-se em apolic-h t orque as api lie. s dão juros, o pódem ser
vendidas na occasiao em que o banco tiver necessidade de fazer alguma hypolhèca de que trouxesse.
Juro dei)"/,, ver.d ndo apólices
que davam u juro
de 1 °l*,n o a nda elle lucrava S0],,. e arazão porque
na h i de 18C6 veio e.-ia cautel a, o porque na repartição hyibeeus feit>?. Mas, eom a expli a ão ue o
n íni.-tio deu o que se segue é que vee con iouar no
Banco do Urasn o máo systema de se empregar ;m
apólices egoia quanto fumtosini.o se vae liquidando
da carteira, ou da massa que está separada para a
repaitição ^liyp lheciiia, em vez de ser desiin. do
para os descontos commerciaes.
Eu tenho leito, Sr presidente, estas obseivarões,
porque o Sr. ministro da fazenda continua a dar uma
resposta que eu entendo que deve desanima- ; em
primeiro iogar, porque S. Ex. mostra que está muito
tfanquillo a respeito dos resultados da liquidação do
B me > do Brasil, qu mdo o governo deve dai providencias, não deve contentar-se do contemplar inerte
a maiclia errada de um estai elecimento, que pódc
affectar o credito publico; e es erar pelos resultados, pára dar o remedio: não. A obrigação do governo é ser previdente, e < u vejo que o'nohre ministro está muito tranquillo, quando não devia estar. Portanto, não disse nada a respeito da minha
pergunta: « Se não acha que seria uma medid i pru*.
dente,
o governo ter um fiscal seu no Banco do Bra;
l » era primeiro logar.
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Em 2 , porque a resposta do nobre ministro ainda
deye desanimar mais, porque pdde ser mal entendida, e pode acoroçoaradirecçaoeobancoa continuar
npste máo systema de fazer gastar todo o seu fundo
fiquido em títulos do governo ; isto não posso approvar. Tenho concluído. [Muüo bem. ,Muito bem).
O Sr. visconde de Itnborahy
[preHdenle dn eiiíts.lh '.)—O nobre sen,dor aconselha que se crie um fisial no Bane, do Brasil; entendo que isto não convén: porque ou esse fiscal
ír-se-hia sujeitar inteir mente ás decisões tomadas
pela diivctona ilo banco, e o governo ficava t mb^
responsável ■ elo que íize-se aqu(d'a direcl ria. tu
•«se fl cal ia ter a supremacia nas suas deTberações.
O Sn. Silveiha da Motia;—Fiscalisar não é ler
supremacia.
O Sn. iMiEsipuNTE no conselho: — Mas fisc.disar
com que fim? Dizei a cada momento ao governo;
« lal operarão ão foi bem feita, «ou «Suspendi ia;
deiibeiàçâd » e o governo decidir se es'a snspen-âo
deve ou não ser appnivad ? Então era o govi rno
que dirigiria o bonco Emlim, eu não sei qual a
maneira porqu-» o n b e «ehauur des, jaria que esse
fiscal cxi rcesso suas f inações.
O S«. MLVEm ha Motta: — V. Ex. não comprehend tiscal s m -up ee acia?
O Sn. puesidente d co\-ei.iio:— Eiilão é sómerue para infoim r ao govemodu e-tado em que se
acha o hanei ? Mas i-lo pó :e o governo Con>egnir
nomoindo, quanio quizer, uma C'inin ssão nu uni
empre ado seu que vú mspeccionar os negocios do
bãtice.
Ao mv'ni s per agora não vejo razões que jus iflq .em a çreaçSo de um lis' ul , ara o Bai d, dn
Brasil. Havia' de aninlecer com , ,ie list a o que
teni acontecido con ,s fiscaes dos ou res b in ós
que naila fazem; ti eulao, pala fu/er alguma co ca,
Pia (T ciso que o g.oe no tmi/sse a iesp..ns In
lidado, c isto julgo eu que não convém.
O rtr. a5»»C»»,r.*í«« P"'muncinu um di-etnso
que puhlicívetmc no «Appen li e».
O Si*, visconde de Itnh o«-j»l>y
Iprc-.ihnle dri Cnb-e-h ) ; —O uobie sen,ider pela Ha
"íiii p.eten le que dé uma resposta evasiva quando
disse alguma- palavras ao nobre scnadiir pela p orihcia de (loynv. "a respeito da lepanijào hvpot eçara do Banco do Brasil. Cieio qu" S lix não
tem razão. I tid s e que o espirito da lei era «ent
'àuvid • q'ie a repar ição hypoficcnia aés-e d ribeiro
ém emptésfm '•!» byi oiheçaii s quando tivesse gaIratilías «u(Bci< nvs páraes-eseraurestiíiiog;
ma- que
á administração do banco é qde1 civmiielia décidír se
as garantias ératu Ou não sutficienies.
^OSa. Silveira da Motta Nisso não ha duvida.
O Sr. presidestedo comslho : —Portanto, eu não
podia accnsar a directuri do banco por não ter em
prog vdb èih opèrnções hvpothè- arias toda a quantia
1
déslinadã a essas operaçoes ; eu devia snppnr que.
só qlla ò nau fèz. foi pi tque não lete propostas para
Ues empréstimos com as gárantias que lhe parece' Wiri ihdispép^atreís.'! ! ■ 1
Diss^-se que a lei estabeleceu as condições cora
que esbes eõaprestimos déVend ser feitòsi Ti^idexacto.
O qio a lei hypòthecaria determinou é que os em-

préstimos hypothecarios não podessem ser feitos
senão até metade do valor da (i,opriedaJe hypothecada quando ella é rural, e até dous terços quan o
é urbana; uns isto não obriga a administração do
bam o a fazer ura empréstimo toda vez que ó mutuário a resent r uma propriedade nessas condições;
fica ainda á directoria do banco o direito de ajuizar
se mesmo nessas condições a tr.nsacçâo lhe dará ou
não a necessária garanti i,
O Sr. Silveira da Motta:—Ainda concedo isso.
O Sr. presidevte do C in ei.ho —Ainda concede,
não ; é da lei; a lei piob be que e banco f. ça empresitmos by, olhe, anos rom garantia inferior a essa,
ma- não probhe que'a directoria do b .iico exa mine
ainda se o mutua riu lhe offerece ou não g.-runlia
suífictente.
,
O Sr. Silveira oa Motta :— E' isso que eu disse
que ainda concedo ; concedo ao baiicd esse critério.
O cr. presvdexte no coxselho;—Dem is o qne o
nobre sen d r (ielá Ba lua áCana de censuiar nos
novos estalupis do bonco. não é s'.'nàu a própria expressão da lei.
0 cr. Zicarus;—(1 regnlam nto sempre explica
melhor ali.
O Sr. presidente do c ssei.uo:-Mas o rog lamento de V. Ex não explic ti melhor a lei, não fex
niiis que c pal-a, e rido que foz. bem po queo
r gulamento nSÒ poda ir além 'a bi. A 'ei não
quer o 'ii ar o banco a fazei cm pres imos ' ypetbeiíos; creou es u repailiçao com este fim, mas oaõ a
otiiiro í a fazer ompr -tlmos hypo b c- ri' s a t dos
aquelles qne os fos-cin soiie tai, inibira ?u s propred.idos e t jam nas condições que a le. mar ou
com<> mi i i as
Demais é p c is vér a expressa 1 da b i. «O banco
cessa;á 'es le to m do en.iltir not; s á vi-la e ao pert-dor: mas [o eri fa/a r s «ut as ope.ações que l ie
pirmilem sensestlnli.se empréstimos bypcthecarivis.»
Foram i tr hidus35.0í)0:00"'$ para a caixa hypòthecaria; toda ia é do espii iú» da lei qae fossem de
prefcrenci i e opiegados nesti.s o|ier çòes qu n Io o
banco enie-dcsse que ell s davam ga anlias s iflicientes.
0 Sr. Silveira da Moita:—Conteste que nao
haja estas garantias,
O Sr. presidente do conselho: — Não posso
contest r. nem V Fx., porque era preciso qui entrássemos n . exame de cada c-so esnecial.dos decumentosc m que foram so i itados esses em(ireslimos,
das razões qne leve o banco para duvidar 10 qne
taes documentos demonstrasse .. conveniência da
transacçào proposta e nàn aceita. E ainda nesta
caso eu não era juiz competente, porque esse exame
perience ao banco e não ao ministro da fazenda.i
0 Sr. Silveira da Motta; — Não é nesse ponto
que çonsideto a questão; elles são ps juizes nessas
opetações; eu não fallo em hypothese; faílo em
these.
■ rr,
9 Sr. presidente do conselho .—Eu não attribuia ao nobre'senadóli pela Bahia o1 ter còntrahido
antétiorrnente tiripiéstimos ' coiii' o banco ; o' qüe
disse foi que, áhtes do ter vendido'áò1 banco és
Si
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20,000:000í> de apólices que com ello contratei, já
banco tinha comprado apólices sem ser para um
^erceiro.
O Sn. Zacarias:—Ao governo passado ?
O Sr. presidente no conselho
Não digo ao
governo passado, digo que o banco já tinha comprado 5,000 apólices para seu fundo de reserva;
creio que foi mesmo durante o ministério de V. Ex.
que o banco fez isto, e parece-me que, era regra,
não estava autorisado para assim proceder. Não
digo que o nobre senador tivesse feito mal se o
consentisse....
O Sr. Zacarias;—O que V. Ex. não me releva
é ter feito de prdposito o calculo de pagar com
400:000$ o juro de TO,000.
O Sr. presidente do conselho;—Parece-me que
o que eu disse é exacto.
O Sr. Zacrias : —Não é.
O Sr. presidente do conselho ;—Mas o que disse
é que o banco linha Feito operações...
O Sr. Zacarus: — E,-ta questão findou.
O Sr. preudente do conselho:—Para V. Ex. não
ha nenhum a que seja finda.
O Sr. Zacarias : — Emquanto durar o 16 de
Julho não julgo nenhuma fin la.
O Sr. presidente do conselho:—Como ministru eu t rabo obrigação de limilar-me á questão que
sedisrute; estou certo que V. Ex. era meu logar
farra o mesmo
f' O Sr. Zacarias:—Não o levo o mal; levo a mal
não dar ti das as explicações....
O -ír. presidente do conselho :—Eu tinha dito
que o ha ico já havia feito operações desta natureza;
tinha já comprado por sua pr ipãa couta 5,000.000$:
possma quando se contrahiu o empréstimo le 1868,
grande quantidade de apo.ices; a disposição dos estatutos era, port -nto, puramente nomi sai; e pois eu
não h via de sacrificar os interesses dothesouro a escrup d s que não tinham fundamento. b)ue eu não
fui pedir .m banco que fizesse algum empréstimo é
íóra de duvida; não fui tratar com elle a este respeito ; o ILnco do Brasil, como outros, levaram a
sua proposta; foram todas abertas no mesmo dia, e
preferi a que era mais vantajosa.
O Sr. Oius de Carvalho.: — Quando fallei pela primeira vez, declarei ao sena io que
não esrava present;na casa quando o nobre sena
dor pela província de Goyaz fez algumas observações a respeito da caixa hypothecana do Banco do
Brasil ; disse ra -smo que talvez viesse repetir o que
O nobre senador tinha dito. .Mas, tendó hontem ouvido o nobre ministro da fazenda darjtma resposta
ao que havia dito o nobre senador por Goyaz, comprehendi qual tinha sido o objecto da questão, e
então disse que estava inteiramente de accôrdo com
S. Ex. a este respeito.
Não me levantei para fazer accusaçào ao banco
por elle ter deixado de realisar empréstimos hypothecarios; mais de uma vez declarei na casa que a
apreciação de cada operação compete ao banco, que
não entrava absolutamente nesta matéria, porque
nem era competente, nem me achava habilitado. A
minha questão versou sobre o seguinte: ha uma du-

j vida a respeito da intelligencia da lei de 12 de Setembro de 1866; pensara uns que é licito ao Baneo
! do Brasil empregar o produeto das cobranças quefi| zer na caixa hypothecaria, ou em empréstimos hy■ pothecatios. ou em apólices da divida publica, eque
este juizo c .mpete d directoria do Banco do Brasil.
Eu contest i esta proposição.
Levantéi-rae também para observar que no relatório deste annoa administração Jo banco manifestava
o pe.isamento de recusar empréstimos hypothecarios;
li o topico do relatório era que a directoria, depois
de ter fadado dos empréstimos de outra data. depois
de ter dilo que muito poucos empréstimos novos
havia feito, que cs 1,170:000$ de empréstimos
novos que a caixa hypotnecaria havi realisado
eram na sua qu si totalidade da directoria passada,
parecia mostrar nestas palavras, pelo menos, desconliança ue-tas novas operações; e concluindo
que. a drectoria actual tinha sido fiel na pratica ao
seu pensamento; accrescen ei que este pen.ainento,
era reve.alo uo paragrapho seguinte, no qual se
diz : « co nu complemento desta ide i foi empregado
o que se recebeu era apólices d i iliviaa ublica.»
Oia, se a directoria houvesse dita que não tendo
apparecilo propostas paia emprestirm s hyiiothecarms oaa condições de serem lealisados havia cumprido a disposição da lei na sua segundi parte, eu
n i a tiuoa que dizer Não ra ■ levanto, nem venho
aqui f'zer accusaçào á direcio ia actu d pelo modo
porque está gerindo os negocies do banco ; não; não
é aqii' o log.r propno, e, ain la que fosse, ennã entrava nessa discussão; entrei m q le ora nosoccupa
porque entendi que, como senador do Im ierio, tenho
o direito de ex minar coma as leis são executadas.
flOOlílíoS.)
Eu diss' que, quando o poder legisl tivo rteterrain >u a divisão do Banco do Brasil em duas caixas,
umi commercial e outra hypothecaiia, impoz á
caixa hypothecaria a obrigação d ■ c inverter os
tit il.s que fossem passados ara ella uni empréstimos hypotbecarios, nas condições d > lei de 24 d«
Setembro de 1864, quero dtzor, o produeto Co que
fosse arrecadado; e quando não p id ss ■ dar-lhe
esse emprego, fosse então app.içado a compra de
apólices da divida publica: não como emprego uermanente, mas, para no momento em que se aceitassem propostas para novos emprost mos hypothecarios, venderem-se as apólices, e ipplicar se o seu
produeto ao emprego de que trata a 1 i.
Este p mto é que eu queria que fosse bem definido, a pmisso pedi ao nobre raiuistn da fazenda
que fizesse o obséquio de dar-nos sua opinião positiva a este respeito, porque receiei que d suas palavras hontem proferidas podesse resultar maior
apoio á opinião que eu combatia. Mas depois que o
n^bre ministro, em resposta ás poucas observações
que fiz, teve a bondade de enunciar-se eu fiquei
comprehendendo que S. Ex. pensa como eu.
O Sr. Zacarias : — Não, senhor.
O Sr. Dias de Carvalho: — Estou persuadido de
que S. Ex. pensa como eu, que a lei estabeleceu a
caixa hypothecaria para o fim de se fazerem empréstimos na fôrma da lei oe 1864 esõ quando os
não poder o banco realisar, lhe será licito empregar
seus fundos em apólices da divida publica.
Eu não entrei na questão (o nobre mi: istro ha d#
fazer-me justiça e todos os meus collegas), nãa
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entrei na questão de saber se à directoria tem tido
ou não propostas aceitáveis; fiz uma observação geral; disse que, comparando o algarismo actunl das
hypothecas que, segundo o relatório, é de quatorze
mil e tantos contos, com o relatorir do Sr. Salles
Torres Homem que dava o algarismo de treze mil e
tantos contos, havia apenas uma diflerença de
1,000:000$, que, recordando-me de que no interrallo do 30 de Junho até a época em que a administração passada se retirou, haviam-se realisado hypothecas no valor de algumas centenas de contos de
réis, reduziam se a quasi nada os empréstimos que
tinham sido feitos posieriormenle.
Observei mais que do relatório do Sr. Salles Torres Homem constava que tinha ficado grande numero
de propostas já regularisadas, apenas dependentes
do registro para serem entregues as letras, considerando as hypothecas como -ealisadas. po que o senado sabe que d p is Qe concluído o processo, feitas
tod sas deligcncias, nao se reputa a hypothecaf ita
senão depois que a escriptura está inserido no livro
competente; é então que o banco fica colb cado em
primeiro 1 gar c uno credor hypot iccario, para «e,
dar como feita a hypo heca. Ora, combinando todos
estes dados, eu dis.se que inuito p uco ou nada se
teem feito.
A mesma directoria (bz que novas proposta» lhe
tem sido apresenta Ias em nume o avaliado, e então
"observei: pois don ro tantas proposta» não houve
nenhuma aceitável ? Foi uma simples pergunta; não
accnsei a directoria ; pó ie ser que ella tivesse boas
razões para as locusir. O que quero é combatei a
idéi do q m n licito á administração Io banco empregar o pr .dueto d' caixa hypothecaiia neste on naquell ■ objecio. Vão, senhores; ella é obrigada, na
fôrma da lo;, a converter o que resultar da cohr.mça
dos títulos da c uxa, em empréstimos hypotheoarios;
e só q ia"do não mov r qnom os soli ilo com as garantia» precisas, é que pód • ompre » .I-o em polices
da divida publica. Creio que o ..obre ministro está de
accor o comigo nesta opioià >. .
Vão omrei na ãprociição das causas porque a direct uia tem fei'o ou deixado ie fazer esse» empréstimos, se tem pruc idido bem ou mal a este respeito;
não entrei n sta questão,
Mas j í que tomoi a palavra, o sen dc me perrmttirá que diga maisalgnma cousa. sentindo roubar-itie
o tempo que outros melhor que eu podem preencher (.Vão apoiados.)
Começarei por fazer nina pequena observação ao
nobre ministro da fazenda. S. líx. não tem razão quanto ao empreslirao de cinco mil e lautos
contos era apólices de que fallou ; não foi o
banco quem conlrahiu esse emprestim ; eile foi
contr hido com o fallecido, Sr. marquezde Abrantes
pelos banqueiros Gomes & lilhos; o Banco do
Brasil não foz outra cousa mais, nessa occasiào, do
que fornecer aos banqueiros os fundos necessários nora fazerem o primeiro pagamealo ao thesouro,
recebondo era caução os 5,000:000$ em apólices;
não foi o Banco do Brasil que figurou perante o
thesouro....
JjjJfOJSR.SpREsiDENTE no coNSEtHO dá um aparte.
O Sr. Dus de Carvàiuo :—V. F.x. não estava ao
facto desta questão, mas eu, que o estava, entendi
dever dizer que nessa occasião (e então o banco era
banco de emissão) não fez cçmpra de apólices por
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sua própria conta. Fez, porém, no ministério do
Sr. conselheiro Carrâo uma compra de apólices
directamente; entendeu o banco então que era mais
conveniente' que o f indo de raserva, tm logar de
estar empregado em títulos de carteira, fosse convertido em apólices, da divida publica.
O Sr. presidente do conselho,—Foi de^sa que
fallava.
O Sn. Dias de Carvalho :—Como V. Ex. fallou
em cinco mil e tantos contos, pareceu me referirse áquella outra operação. Mas n ' minist-rio do
Sr. Canão fez o banco a comnra de 4,500:00:)$ em
apólices a 90 %; e então realmente não lhe era isto
prrmitiido, porque não podia o han o Ci.mprar por
sua piopria conta apólices da divida publica.
O Sr. Zvcarias : — Para vender...
O Sr. Dias de Carvalho :—Mas elle neste ciso
não eornpi. n para vender, comprou para converter
o funiK. de reserva, que estava ippli ado a tuulc»
de carteira, em apólices da .livida publica. Posteriormente é facto que comorou l,.m .em qua ro
mil e tentos contos em titulos do empréstimo de
lt-'6.s. Nessa occasiào também não esi va o banco
autori a o para tal operação: assim o enu ndia ou,
e caio que h.i nesta casa testemunhas de que impugnava a roposta do banco, f .. dado em q ie i lie
não e-tava iaia isto aulo: isado; mas depois de
ter feito algum s observações neste sen idi, não
insisti nella», parque vi queo banco linha va ilagem
ne»se emprego; não ia comp-.d-as par., negociar na
praç.i.e em is, desde que o gi ve no, que é o fiscal
dos esta tu tos, consentisse na operação, n. da lin ia
eu qn observar, nem oppor une por uma simples
questão de intelligoncia dos estitutos.
O ísr. pre-idente do conselho dáaind.i um aparte.
O S.. . us de Carvalho;—Perdon-me V. Ex. Eu
sei qua não tin-a.de ser consultado, porque havia
manãad i abrir uma subsciunçao, e nao estev.i alli
fiscalismdo quem foi ou deixou fie ir subscrever;
mas a 1 st.i dos subscuptores linha de ser apresentada a S. Ex.. e a minha questão versava sob e o
ser nu não licito ao banco fazer essa operaçài, contra a qual ao principio alguma objerção mê recorda
de haver feito .posto que afinal não insistisse.
Passarei agora a outra explicação, em referencia
ao que isse n nobre senador por Goyaz
Vão mo consta que aclualmente a directoria do
Banco do Brasil seja opposta a novos empréstimo»
hyp ithecarios que tenham por garantia p e lios existentes nesta cidade; não eston informado disto p
mas posso assegurar ao senado que dui ante a administração transada, que se retirou cm Outubro do
anno passado, nunca se recusaram empréstimos sobre propriedades urbanas ; pelo contrario, aqueiles.
mesmos de meus collegas, que eram oppostos a novos empréstimos para a lavoura, tmhatn a maior
benevo.encia para cora os empréstimos que repulsavam sobe a propriedade urbana: se um ou outro foi
recusado é porque não estava nas cii cumstancias da
lei. Devo presumir quo o mesmo systema tem continuado.
Do que, i porém, duvido é que a mesma convieção que ha a respeito da vantagem dos empréstimos
sobre propriedades urbanas, se estenda á propriedade
rural; sobre esses tenho muita duvida, porque conheço muitas pessoas, como já disse a primeira vez
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que f.illci, aliás muito respeitáveis por sua intelligencia, por seus conhecimentos commerciaes e da
praça,quo não approvam semelhantes empréstimos,
teetíi desconfiança delles, e a razão principal é porque a pnqnedade rural repousa sobre u.n elemento
vacillante, e não se sal.e ainda como será resolvida
essa questão pelo poder legislativo, mas não lhe
vejo razão para essa timidez sempre que se ofíeie
qam gar. nlias, na fótroa ''a hi, ' uires! ondenies ao
menos ao dobro do valor d i prop iedede rural, entrando as terras, as ben feitoiias. as maehinas e os
Tbraeos. Eu pela rainha parte nunca hesitei cm dar
o meu voto a favor de ta s propostas, comi nto que
«lias fossem competentemente verficadastedevosnppdr que são c m(ieteniemente verificadas, des e que
o b .nco tem empregados destir esu lha, muito bem
rei ibnidos, aos quaesin umbeotrabaliio ila iru-pecçãn e avaliação das propiiedades, dos braços e d' s
••ccessorios.
E devo dizer em honra desses empregados que a
maior parte das vt-zes odes er m tão escrnpulo-ns
no seu trabalho qu - avalivam a piopriedade abaixo
do preço que geralmenteella tiniia no merc-do;
■pt Io q ó'ootcndia que elb s executav m O -eu tr .balho mui conscienriosamente.
.Não termin .rei sem uma li o ira oi s- rvaçào sobre
'ilgoua- palavras que aq i for ín proferidas. í-en iores o que se diz nesta casa tem um eco .imito
gr oi e q to repercute cm todo ■■ oaiz, e porisso
' cu upre qu ■ seja bem |) si lo Acr oiit ■ que o Ram o
do liri- 1 em relação á sua ilivid ar. com thes u nfT-uece mais que s. bej.. g ruitia: acredito
que o 11 souro não ha do le o menor pre uuo ni
%'no lisa ho «uretirada d « papel obimv. I.m p. i i
de le iss rio b . taobse v r qu ■ a impo lancia total
d rixspo tsabilidade do ban ai. p ias notas quo estão
na circ ilação, é de trinta « it" md i tantos c ntos;
ni ts han -oolTerei eem garantia cetca le 'O.o O 00 •>
cm li ti os que nâo |i d m ser c nte tadus. c mo
soo s polices d i divi 11 publica <• o- h I tetes do
thesouro; pi-senta mdsquttorz mdela .insi nnto'ern -y mii tecas reilis ias, e isto q cr dizer que os
b'ms hypoth 'Cados, salvo um ou outro nso, que
Vpó'e
occorrer, devem p estar uma-garantia de
:
$80Á'btt logo pode contar-se com esta divida
«• gura. Por Cót.sequcn ia . qui t mi'« de RI a
35.00
Além desta- qu ntuis tc m pata g .iantia da sua divida lo b s '-s tiltnos de - ar i ha cu ■ i nportoic a não tenlio agor ; r s"nb , mas que deve
regular ' pi r 50 ou (c.OOO.OOOiO ti Já se vê,
péis que por muito q e haja de prejuízo neste
titul s nunca este prejui/o podetá st r compaiavel
Cdm o algorismd^tào pe pieuo que resta cm relação
á d fferençi'do valor das notas èm circulação.
ÍWlanto, a este respeito entendo que os nobres
tenãdores devem ficar inteirair.enle tranquillos; a
divida do thesouro está sobcjamer.te garantida.
O Sn. silveira da Moita dá um aparte.
O Sr. Dus de Carvalho — Refiro-me a uma
observação do-nobresenador. S. Ei. disse que o Sr.
ministro da fazenda talvez tivesse de responder não
«ó pelo papel do thesouro era circulação, mas peh
que está em circulação por parte do banco. Quero
observar ao meu illuslre collega que nesta parte
pódo e-tar descansado, que o thesouro não ha de ter
nenhum prejuizo, nem o publico.

O Sr. Silveira da Moita:—Creio, ficando os jccionistas sem capital.
O Sr Dias de Carvalho:—Não vou para ahi; mas
não entro nesta que.-tào, qne é nova; limito-me á observaçàoque acabei de lazer relativamente ao resgate
do papel do banco, porque me paieceu muito importante, e porque, depois dos favo. es feitos ao mesmo
ha..co pela lei de IStiô. seiia mui doloroso ao poder
legislativo o annuncio de gue pdde st r impuiado a
deb.io do thesouro o v. lor d; s notas que o banao
erautm, e ainda se acham na circulação.
Resta-me uma observação a f. zer sobre oassum tp
prim ijial de que nos lemos uceupa io. A lei de 1866
na iiioha hun ilde opinião não foi1 bem redigida
(ari foimar o fut.do da ca-xa bypolh caria qu. it o
determinou a separ çài inirnediaia de 35,00 :00'.'$
em litnb s da earli ira do b m o qne t odossem mais
laci ntenié sei ronver idos em hvqiotheras. Náo foi
nisto t rudi me; devia ler d< terminado que o Ibo i.o
do R a il ficava aul u isaoo a elevar até 35 COOiO OJ
0 fu ,d da c .ixa liypotheraria, separan o pata este
fim, da c .rleim, os tiiu os que podessera ser convertidos im hypotheeas, até quese completasseaqneRa
suinma.
|)e le modo, á proporção qne se fossem teiilisai do
as liypolaec, s ii a a eixa bypolhac. ri augn enluido o s ti -ai r. \àO se fi z a sim; cis-e-se: «separem-si taol. s til dos, quantosprefaçam aquellu qu
ll .» lha, meus.-eoliiiies. quem pode iu em um ■ i arloiri de 7l a 80 0 KI;000<I s..bei quai S eiam ps
titulo- qoo estavam no caso çe poder ser iCjl sados ? Que tez poi- í din ctoiiu do bauco?
0 Su. fresi >ENTK d t coxselho ds um apaüe.
O Sr. '*1 <S DE ' A"vat lio; — E' 0 que qoer diz r ,
«os quem .is eroprio- fo e n para si r m convertidos»;
diria um »h uniu q tom a-si veras sé que o micpiio
da lei' ra que de iam si r separad. s aquelles :ii ius
qoo fo-sem m is fáceis de seiem pages. O que ou
queria dizer, pois, era que a (et tinha denuminado
que fo-sem se arad s os tilnlos mais preprios [t-ra
serem c uve tnlos em hyp thecas. i: lo é, os daqnél1 is pesso s ■ tio estavam to. c so do fazei essa converão. O que f z, pois o bane ?
1'rocuioii na maxima arte vér quacs eiant as
letras que « st vam com a re-p uísabilidade d lavrad n s. Na o digo qne fos-p isto fiito em t. da a u neialidi.de, poiqt.e não lenho presente a relação dos
t tu os, nem f ii trabal/io qíié me estivtsse inctirab do, mas que só examinei quaiido liv é de vetar.■ O •
que é ce.to é qne não pi dia o banco conhecer quaes
eram os fazetideiii s qm< se achavam no Cdso de
converti r seus títulos de divida ao bancoiem titules
hypiitlie a.ios, pnrqu ■ não bastava stib'r se elles
tinham meio» de poder fazer hyp; th,eras mas era
pteciso examir.ar se estaiiam nas circumstanrias da
lei. Foi isto o que se verificou a respeito de muitos
que deviam t nto ou nais do que o valor de suas
propriedades; Como, pois, nestas circumstaneia= se
podia fazer a co ivetsío de to ia a carteira?Sem duvida esses títulos hão de estar na carteira até serem
realisad. s, porque o banco, do mesmo modo que
obteve do poder legislativo a facilidade de ir pagando annualmente sua divida,.assim também vae
piaticando o mesmo para com seus devedores, éxigindoamortisaçõesí e cobrando aquillo que razoavelmente elles podem pagar.
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E' certo que com as quantias realisadas na caixa
hypothecaria tem-se feito n vos empréstimos a devedores da caixa commercial, que não tinham sido
transferidos na occasião em que se separaram os
titulos, sendo, entretanto, considerados < omo verdadeiras conversões ; nem de outra sort era possível
proceder, sem que se inulilisasse todo o beneficie da
lei. Não extrauhe, portanto, o nobre senador que
até o presente não se tenham realisado hypolhecas
no valor ue todos esses 35,000:000$ porqueapezar de
todos os esforços de qualquer administração, i ào se
pôde converter os devedores que esb.vám responsáveis por som mas avultadas em proprietários de
valor dupioou maior de seu? débitos, quando as não
possuem para oierem contrahirempiesliraoshypothecarios ca forma da lei e a directoria não admilte
nem pôde admitdr a conversão de dividas que não
estejam nos lerm s da lei.
O que ó certo, e posso informar ao nobre senador ó
que tanto era desejo d" cumprir ncsia pi rio a lei que
muitos daquelles devedores, que obiiveram de seus
commissarius a facilidade de continuarem a lespouder pèla differença dos saldos, fizeram conversão da
parle que er, admissível na con ormidade da lei.
Um devedor, suppouhamos nós, de 100:000$ que
possuísse 150:0i 0$ em bens de r iz .• se is a. cesscrins, po ia fazer < conversão de 75:000$, fic-ndo
responsável cora seuscommissarios por 25:000$. Esta
foi a praiica lu I anco a piincipio, e creio que O ra
continuado do mesmo modo; nem é possível exigirse mais.
Ac o litoi dever dizer ainda estas palavras depois
de ter hoje encetado a discussão, si m ur toda ia intenção algtiip» de lazer accusações a quem quer que
sej mas unicamente para provo .ar uma PxjdiraçáQ
da lei: e estou satisfeito com a ex licação do nolire
ministro. l)'ora ( m diante fiquem ce 0 s de que não
tem razão alguma aquelles que entendiam que in
licito ao banco proceder como quizessi , i-m e. que
ao banco compele escolher se lhe convém empregar
em apólices da divida publica ou era em'restimos
hypolhecarios o producto da cobrança dos tilulesda
carteira hypolliecaria. Aquelies que assim entendiam não são apoiados nem pelo nobre ministro da
fazenda, nem por nenhum dos Srs. senadores.
O Sr. Souata Franco s — Eu encaro
esta questão sob diverso ponto do vista. S u daquelles que acieditim que a actual admmi-traçào do
Banco do Brasil faz todos os esforços para rest belecer os créditos, ou, direi melhor, para restabele er
seus ca pi tios, no que esse banco foi muito coadjuvado na lei de 1856, porque se não é essa lei • ra
ura banco fallido, ao passo que com essa lei e uma
boa administração penso que tem os meios de poder
salvar até o capitil de seusaccionisias.
Não ha, senhores, nada quo represento melhor o
estado do paiz, o estado commercial e industrial da
c^rto do llio de Janeiro do qne o Banco do Brasil;
é o estabelecimento principal de credil) que temos
nesta capital e no Império todo, por conseqüência e
aquello que já serviu ou procurou servir muito as
industiias. Veja-se o estado a que elle se acha reduzido hoje ■. seu capital está entregue ao thesouro na
importância de 20,073:531$ e ao cnmmen w e as industrias só 9,331:984$. 0 que se segue dahi? Conclusões desanimadoras.
Não ó possível acreditar que a actnal direciona do
Banco do Brasil preferisse emprestar seus fundos ao

governo com juro mais baixo a emprestal-os á praça
com juro mais : Ho: havia o interesse do maior juro,
o mainr interesse em favor" dos accionistas e dos
proprios directoros, quasi sempre accionistas de
avuijado numero de acçóes; logo se o banco empresta grande parte de seus fundos, 17,0'-0:000$, ao
govern-j, que a consome improduelivamenle e lhe
paga juro muito baixo, commetteria tious erros a
não ser obrigado a isso; primeiro, prejudicar o dividendo de seus accionistas, em que os directores
teem grande parte; segundo, atrazar o desenvolvimento do commercio, agricultura e industrias que
são o seu m nanrial, porque 6 dellas que o banco
pôde ir buscar novas e continuadas rendas para restabelecer sen capital e augmentar Seus lucros.
Com lue se que a situação é tao desastorsa que ha
na praça,do Rio de Janeiro tão poucas boas letras,
ha tão pouci s escontes dign s dei confia ça, que o
Banco do Brasil prefere dar seu din eiro por
menos ao Ihesomo, com perda actual, e com maior
perda oii desfalque íuiuro, pelo dessecamento das
fontes donde tira seus dividendos.
Vou dar outra razáo para essa mesma supposiçào.
O Banco do l!ra-il t'ndo á su i disposição
29,000;o00$ de tiiulcs hypothecaveis, recebeu títulos de hypotheca no valor do 14, 18:500$. Ora
sendo o capital e Arado para a caixa hy 'cliiecaria
19 581:103$ ou ha 5, i62$tj03, que não merecem hypotheca, que n:.a níferecem gar nlías, eu, a, menos,
que a ju zo da directoria não as tem suílicienles.
Além disso, ha 9,5í)'.);66l$ de titulos dn oaíxa hyppnthecaria em liqni ação; ha, portanto, 18,901:643$
que soffrcm duvida e não mererem a diiectom o
credito necessário . ara podel-os conver or era tiiu os
hypolhec rios. Logo, nem o rommercio do Rio
de Janeiro, nem a lavoura de grande parte d. provim ia do liio de Janeiro, me ■ cem a directoria cieditos de solidez o confiança: ha, poriantn, pelo
menos, metaile de i lnlns garaniidos pelas assign.,tur: s do commerciuiues o de lavradores que não
merecem confiança, », pois, cerca de 50. % de descoofiança na solvalnljdado da agricultura do Rio de
Janeiro, o do? ccmmcrcia te- que os abonaram.
Ora, u pergunto, e c para ahi que vao a minha
COnclu«ãn: « Um p. iz em quo o parte mais rica,
que é a Corte, é re. iita ia era taes circumstaneias,
pôde-»'considerar i m condi õ s favoráveis? Pôde-se,
dizer deste paiz que ei Io esiá em circamslancias florescentes e animadoras ? » Eu creio que uma situação
destas éda natureza ciaqueilas quo tendem a aggravar-se, o que era logar de mel lorarem as ciroumstancias, as decorridas ultimamente, obraram no
sentido de cnllocar a rica cida e do Kio de Janeiro
ea também rica província do Hio de Janeiro era estado tal, que levaram o banco a receiar perda do
seu capital, e, pois, a preferir emprestal-o ao thesouro. São as conseqüências que eu posso deduzir
do procedimento de urna directoria que se mostra
animada do desejo de salvar os capitães dos seus
constituintes.
Seria preciso providencias muito enérgicas, muitó1
especiaes para poder dar-se a esperança de sahirmòs
de um estado tão precário: e se essas providencias
não se dão, se não se tem tomado nenhumas, quaj é
a conseqüência? Como admittir que em condições
destas o thesouro se possa declarar hoje em circumstancias florescentes, não precisando de empréstimos,
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nem externos e nem internos e conservando saldos
nos seus cofres, tão repletos que promette aliviar os
impostos?
O Sr. ministro não respondeu ás minhas observações a este respeito. Não se como qualificar «este
procedimento:' se por attenção ou desa^ençao; eu
não mereço desattenção do nobre ministro da fazenda
para poder acreditar que fosse desprezo.
O Sr. presidente do conselho:—Apoiado.
O Sr. Souzt Franco: — Não tomo como desattenção, a não que •erem dizer como é que se pode tomar
essa f dta de resposta. Eu disse e repito, q .e como
brasileiro deseiaria muito poder acreditar no an«uncio, ou declaração, do que as circurastan das do
thesouro são muito favoráveis, e tanto maior é a
minha duvida, como eu já disse, quanto mais intenso
será o meu prazer se me po 1 rem convencer.
Ha saldos consideráveis. O que são sa'dos consideráveis? A' que caixa perten :em? A' csixi do exercicio fin io em 30 de Ju ih > uUimo, que tem Os seis
mezes addicionaes em que continua a receber ainda
os atroz idos do anno financeiro,assim como continúo
a pagar o debito que pertence aos 12 mezes, p ira o
que tem s ds mezes até 31 de Dezembro, e tem para
a escriptura ào mais três mezes até 31 de Março futuro? São então saldos ainda captivos
a deíppz*is.
No exercício que com mou no Io de .ulho, eu nà >
àcreUto qur possi hiver saldo; os exercícios que
ccmeçara tanto não podem ter sall s que é providencia ordm iria e constante votar-un se meios para
anlocipacao de renda, antecipação que se torna nocesstria ' rincipalmente no primeiro mez do exercic o, poique a renda não está ainda coãrada ou
reuni .a no cofie central, e os pagamentos podem
ser ex "idos em m lito m dores sommas do que os
fundoslá re :olhi los. Quanto ás rendas cujo pagamento cá boca do cofre, as cobranças são poraptas;
mas quanto ás qdo são ne lançamento que noor o
são emes no as rendas cohraveis á bo a do co re,
algumas tellasadmittem demora, como nas alfan
degas, as l uras com ceno praso de espera, que por
conseqüência diminu -ra a renda disponível Os pagamentos não são assim; quando devidos fazem se, e é
pv ciso antecipação de renda.
Um exe-cieio que eorneça nunca pode ter saldos
em caixa Saldos de receita, está entendido que não
se pó iera verificar senão depois de findo o exercício : trato dos saldos em caixa. Não são, portanto do exercício que corre os saldos a que se reíere o nobre ministro,não vem do exerci no q ie corre
as pr :speridades, que alias se tivessem vindo de outro exercb-io teriam sido annunciadis ha mais tem ■o.
Faria máo ver que o ministério s- tivssse compenetrado do melhoramento da situação e o não declarasse emqumto se tratava do orçamento na parte
relativa ás despezas ; poderia fazer 'crer que, empenhado em obter maior somma d s impostos, em
obter maior somma de meios sara as dtveisis verbas
de seu orçamento, os nobres ministros, ou o Sr. mi«istro da fazenda, callavam o melhoramento da situação.
. .
Teria talvez uma razao para íazel-o; evitar que
amidos imprudentes entendessem dever propor e
fazer passar despezas que não convinha que passassem, e que entretanto seriam apoiadas pelas camaras na supposição de grande melhoramento da
situação. Mas esse mal não se evitou, porque tendo-se

declarado a previsão do saldos, os amigos aprssaram se a propor tantas emendas, tantos favores, tantas despezas, que o orçamento que se está votando
leva a dospeza além da prevista receita.
Por outro lado, (e isto poleria interessar mais ao
ministério,) se ess. decantada prosperidade e saldos
fossem conhecidos e proclamada antes da passagem
di lei do orçam 'nto, naturalmente viria o desejo de
cort ir na receita publica, viria í carnara, quer dos
Srs. deputados, quer dos senadores, o proposilo de
mo itflear muitos dos pes idos impostos que soíTi emes,
de os raudifiiar principalmente na parte era que elles
são intoleráveis, digamos a pahvra, o que não convinha ao governo, ou lho convi iha a honra da iniciaiiva.
Portanto, o reconhecimento de presente tao liso ngero, que innuncia lambem futuro ainda mais
lisongeiro, é le agora; mas donde veio esto reconheçimemo? Quo base< tem para elle o governo? l-,u já
disseque nài da renda e despeza do exerci cio qnecom^çi; dellas não so pó le tirar tal i Ta cão. Pó lese
acrê litar que rendendo algumas alf indeghs um pouco
m is do que rendiam o unno pasmado, esta renda
io ica melnoramcnto. Eu tenh a ijfolicidaie de
acreddar, e já li-se que esse faclo não indica melhoramento, inlica augraento d' impostos; e se indicisse mo.h >raraentu, é fácil ver que o da renda é
ia nbe n o pr > lu • o de maior importação anterior,
imnortação
i-uios generos e ercad .rias. estan l.i na
aifjn lega, couvém a seus possuidore des 'ach 1-ãs,
tr ize.l as ao ni r a lo ; porque nao só a ,iianr oarte
dellas siosuscoptiveis de corrupção on le Tmuiuição
do valor, como q c reciso reliral-as das alfand g s, e
. (T recel as á enda p. rque e itre essas fazendas ha
muitasquosão 'oo -casião era conseqüência de moda,
e outr is o são em consequencia das nec 'ssi la ies do
clima.
Ha erto tempo em que as f zmd is de lã desp-cham-se em muitò maior quamidade porque o
t un io fr i as exige; vem outro tempo em que são
mais procuradas as fazendas de linh ■ e algodão,
proorias pa a o estação um pouco mais calida. Logo,
e á visia das cir umstanciás e da guerra em ré a
Fr nç' e Allomanha, nao se pôde supaór que esses
m Ih ir me tos co linnern; tolas as razoes são em
comia rio. A renda que tem silo mai r que continúi niamr, mo o é senão em coiis- qnenc.a de factos
a neriores; mas os Lctos novos devera tender a diminuil-us.
l á eslí a alt"and 'ga de rainha desditõsa província
do Pará ren lendo 50 ):()0')g, 010:0 )0g, 514:000)5 por
mez, entretanto essa província, que pela rendi está
hoje calcula Ia em quarto logar, poique não a conto
senão depois do Bi) de Janeiro, Bahia e ''ernamhuco, e hosuo%m pouco na comparação daquella
praça com a de Santos....
Ninguém pó le contestar a superioridade da ririqnízi di prov ncia do S. Paulo. Está muito ácima
di do Pari, muiti simo; mas a praça do Santos, fazendo seu com nercio quasi todo pela do Ilio de
Janeiro, seus produetos vindo directamente do porto
de Santos para o Rio do Janeiro, afim de serem aqui
exportados, e recebendo daqui aquella praça a maior
parte dos generos de importação, reraettendo mesmo
a província parte de seus produetos, pelo interior,
directamente á província do Púo de Janeiro, a praça
de Santos não representa a riqueza inteira da prorincia de S. Paulo. Eu porei em circumstancias
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iguaes as duas praças, de San.os e do Pará, para
notar que estando ambas no quarto logar não tenha
a do Pará nem a vantagem dos saques directos para
a Europa por conta do thesouro.
Estou vendo a província do Maranhão quoixãr-se
agora da O.lta do moeda, porque se tem retirado
moeda da província do Maranhão; ora, a ronda da
província do Marandao está cm comparação com a
do Pa.á. com » 2 ou 3 estão para 5: rendo perto de
SOO.OOOjJ reg dai monte por raez, ao passo que o
Pará ron ie ÕO0:030jJ. To ias as dos, ezas quasi que se
oquüihram ; do Maranhão as sobras que se remettem para a Côrte hão de ser e são realmente muito
menores; entretanto ainda entre os iíems a pnçi do
Maranhão tem cora consentimento do Sr. ministro,
?[Uilri) dizer, o governo manda tom ir saque ■ em
avnr d' taesouro directamente da praça do Raranuáo para a Europa, o que réduz ra ato as son ■■js a
remelt rem moeda p.ra a Cdite.
Mas nái» se manda tom ir saijues na praça do Pará,
do que re-ul a a r iness i de mais avu tad -s -omraas
em rno d i ifo Pará para a Còrte, o mais motivos de
queixa. D que se pode inferir dahi seria desconfiança nas (Irmas.da praça do Paiã. Pensará o thesouro
que não ha firmis alli que possam garantir o pagamento dos saques na Europ ? A praça do Pará é
uma das que hoj fazem meihor negoci,; os commorciantes, do.Pa á não se podem considerar menos
zehxos de seu credito do quo são os das o itras proviu dai: alli hi a mesma promptidao de pagamento,
ha a m 'sm i fidelidade nos contratos que ha nas outras piovinciaS; logo a razão da desconli nça não
prevaiec se i i injustificável se a tivesse o thesouro.
Se o no^oein 6 gr ode, comparativamente, na prnvinc a, se os negooian es leom lucros, hi p ecisão Ie
saqu .s- e hio de sustentados até or interesse propiio. do sono qu i o thesouro não corr^rii risco se
os to na^se, se os mandar tomar, coma deve e !h
convóm.
Out ■ razã i não prevalece, porque, senão merece
confiança o agente do governo, o seu inspectorda
thesou ária, será ro.isa dilfi dl, m.snão impossível
o suhsti. u l-o. Se minhas palavras m ue er tn atte,.ção, não so pense quo eu lembro qu odemitiani, o
doun. A remoção para ou ro -ogar. seria
bi tinte, na uypot iose qneeu íigurn, mas não afflrm i; n lhes uri) é ipic sabe os seus motivos.
Port nto, ó de esperar que o Sr. ministr i da
fazeud i ipiiIm para Cara a , raça do Pará esta consider ção de mo exigir a remessa de to Ias as sobras de
sua receito sobie s ladespez i, em moeda para o Rio
de .lan ir i; mas que l.ie dò a vantagem dos saques,
qne ao govurnu servem da me-ma rnaneir i, e não
priva a província do meio dos cambiae de qne nenhuma praça em sua posição pôde prescindir. Não
soja, [mis, a do Pará pri/ado de mais esse meio.
O cambio 6 sempre muito m us alto naquella proviucia, e desta alti se aproveitam cos s corainerciaes da Còrte, quando convinba que o thesouro se
aproveitasse delle; teria os lucros da operação, e
teria no indor desenvolvimento dos negocies da
província ronda maior no futuro.
Minhas conclusões iam a outro ponto. Eu disse
qu^ uão podia acreditar na grande prosperidade annunciada que o publico precisava que se me mostrasse a origem, pelo monos o quanhun, quaes são
os saldos, onde se guardara, a que exercício pertencem. Eu já disse, e é minha convicção, que não
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podem pertencer ao exercício-presente; e examinando o passado, acho quoelles não podemprovir
delle.
Confio um pouco mais na exposição dos negocios,
feita pelo Sr. ministro no relator!) da fazenda. Embora confie também nas suas palavras, dou mais
peso á expo içào estudada eesciipta para ser ap:esentada as cainaras, do que a informações de momento, que, não sendo escriptas, a expressão pôde
ir um pouco além do pensamento, e mesmo pôde
ser tomada com alguma inexactidão, e mesfnoacidia,
porque muitas vezes é o resultado do estu to do pi.oprio ministro e outras vezes, e não tioncas, pôde ser
o resultado de informações que se lho dò. de informações momentâneas, informações transmittidis
verbalmenie, quando a linguagem pôde ir, lém do
pensamento Taes informaçoos, pois, nao são aquellas em que mais podemos confiar.
Ora, o que dizia o nobre ministro no sen rei Aorio,
já no fira de 1869 a, 1870? S. Ex. d S Teve.ido a situação desse exeivic o, quando este m sino * x rc cio
estava qm-i todo decorrido, qu ndo S Ex t nha
todas as inf nn çõ s, se não para c luulo abs buamente exacto, porque ainda faltavam i s inozes de
Maio e Juuuo, e parto ra sino de Abiil, linha-as para
calcul i approximadn; S. Ex. d zia, enumerando t dos
os t/eis da leeeila e todos os t/eic d; des.ieza. quo o
de/icil calculado era 7,795:GOOgOOO.
Nós s be uo-a que as previsões da receita neste
cas -não pedi m falhirmuito, poique est.v.i cnniiecid i a da m.ix raa pane do exer leio, e a p sleriar
se tira p r uma proporção rom a anierio . !'ois
bem; qu.nt) á re cita dos dous mozes que faltavam nà > a podiamus calcular ora i lie ronca para
que augrne itass •; mas quanto á despi za po li m occorrer rircurastuicias que a augmenl. ssem; por
exemplo na aixa o cambio, cm despezos que apparecem m útas v zes ininr,■vistas equo sef ziun. Se
me permittom, doei que ha uma circumstancia que
é preciso noiar, e é que os mezes de Maio e umio
são sempro de nais despeza, porque ellos são ex.gidas muitas vezes a tmeo de votos sobre questões
ind"i isnsaté aquelle tempo, até quando os escrupmos
do thesou o tem algum eraaaraço, porque, qu indo
chega Maio o i Junho, são postos de pane. Logo, a
receita, snpponbo eu, não tem tido alteração pura
mais, mas siir a derpeza.
Porém, havia um dejicd de 8,000,090$, e S. Ex.
informou que calculava em 20,090:000$ a liquidação
da divi Ia do exercito, a liquidação da guerra. Se me
po lesse dizer que esta liquidação não está feita,
bem; m s o que se diz é que está .a liquidação da
guerra conclui a c pigos os 20,000:000)} e t mbem
que os 8,0 10 009$ de déficit estão pagos. De sorte
que todos os pag unentos já estão satisfeitos e sobra,
dinheiro nos cofres.
Mas de onde vieram estes 28,000:000$? O nobre
ministro ex licou que tinha ultimamente torna o a
credito 13,609:000$, vendendo apólices na Côrte e
nas provincias, e, pois, de 13,600:000$ nara vinte e
oito mil, ha uma diííerença de 14,400:000$; havia,
portanto, a descoberto esta ultima quantia. Alguém
demasiado confiante nos melhoramentos da renda
pôde acreditar quo a de 1869 a 1870 désse es^es
14,400:000$ para cjbrir o dejidl; mas como acreditir, além disso, nos grandes saldv s? E ainda na.
passagem de grandes fundos para Londres?
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Ahi mesmo nessa verba de Londres, se recorro á
tabella do lhesouro, vejo que contava ter 193,000
libras no dia 31 de Agosto. Não sou dos que teem fó
explic ta na verificação completa dcs saldos deixados
em Londres; suppônho que havia de haver alguma
retuccào dellas; em logar de 193,000 libras disponíveis naquella jraça, receio que hcuvesse menos.
Não affirmo: não são pontos a respeito dos quaes
possa interpor opinião decisiva. Mas essas 193,000
fibras, talvez sóraente 150.0 i0, est.v.im captivas ás
despezas dos mczes de Setembro Outubro, Novembro e Dezembro, despi zas de quatro mezi s, nos
quaes tendo se de pagar não só o corpo diplomático
e outras despezas, mas ainda o dividendo dos empréstimos, de sua amorãsação, os juros ás companhias de estradas de feri o, que os tem garantidos
peio
thesouroeic , etc., seriam ellas suffi ientes9
Nós gastamos regularmente um milhão de libras
esterl nas que se calcul im precisas p ra estes pagamentos em Londres; im quatro rnezes, pois, seriam
precisas 333,000 liiiras, que ó o t-iro de ura milhão.
Entretanto havia então 193 000 libras,ou 150,000,
como é mlis provável; m is agora ha fundos para
esses pagamentos9até Dezembro Quando se remette
rara esses fundos Não tenho noli in de remessa algumi de quantia tão cousideiavel. Em rr.ezes communs não esta riam asquaiilias abaixo do nercssa io,
mas trata-se de mczes cm que as des, ez s são maiores, porque entiam os mczes de Setembro e Outubro, são inezes de divid rido, e em logar de 333,000
librãs acredito q e seriam precisas qoalr.centas e
mais mi libras. Quan Io for m ellas remetiidas?
Tud > isto faz com que não me entregoe a todo o
jnbilo que me devia causar a rolicia dessa espantosa
pr soei idade do thesouro, que nos cae.como o maná
do céu, du noute p oa o dia J zoamos sob receios,
quanto aosembiraços do thesouro edo paiz, mas
em um dia propicio vem-se-n •&dizer: « cão ha ra»is
embaraços; a silaição do thesouro é florescente;
não procisamos de empréstimo-.» E o cambio subiu
logo a 21, e os bancos ou algum banco elevou a
211/3 o bancariol E' fixação séria e durável?
So -o-ha [.ara aquelles que não percebera os manejos. Quem quer comprar bar to principi . por flgurar que vende barato A questão é sabei qual o
valor dos saques que fizeram os bancos que elev.aTam o cambio á 21, equal o dos saques que tem to
mado.
Eu, portanto, mantenho a minha posição de desconfiança nestas grand s vantagens. Sinto não acreditar nellas ; antes de tudo a verdade; quero e desejo muito que a verdade appareça Folgarei que
clía concorde cora o que se publicou; mas note se que
veio no Jornal do Co minerei') um artigo em que se
diz (nferindo-so ao topko a que eu alludi na questão), o seguinte:
,
« Enganou-se o nobre senador e releva que declarem >3 qu; a noticia que S. Ex. leu ao "senado sahiu
ante-bontem na parte commetcial deste jornal e foi
cilrchida quasique litteralmenle do resumo do discurso do Sr. presidente doconselho.que também antehonlem publicámos. » Ora, ó uma noticia extrahida
de um resumo que podia não dar exactamente as,
expressões do nobre ministro, e dahi tiro a esperança de que S. Ex. ha do declarar que elle não se podia
convencer, nem podia querer convencer ao senado,
de que o estado do paiz é tão florescente como se

figurou nessa publicação do Jornal do Commercio a
qual ficará toda, portanto, á cargo do mesmo jcrnal.
Ficou adiada a discussão pela hora.
O Sr. presidente deu ordem do dia para 19:
1* parle.—3* discussão das proposições da camara
dos Srs. deputados:
Sobre a aposentadoria do secretario do governo
da província de Maito-Grosso.
Sobre dispensa aos estudantes Carlos Dias Delgado de Carvalho, Antonio Saturnino Gomes de Freitas, Joaquim llodrigue-Pereira Milagres, Dionysie
da CostaeSilva, Francisco Frederico da Rocha Vieira
e Antonio José oe E ria Filho.
Concedendo isenção de diieitos a beneficio da excavacào da barra do rio S. Gonçalo na prc vineiado
Uio-ôrande
do Sul.
2a discussão das seguintes projiosições da mesma
camara :
Sobro pensões mencionadas nos pareceros da
mesa ns 325, 326 e 327.
Sobre discensa ao estudante Cesario Nasianzeno
Je Azevedo Motla Magalhães.
Sobrepriailegi s aos emprezarios :
Paulo J ase de Oliveira e outro.
Antonio
Ferreira Ramos e outro.
21 pnrle. — Conlinuução di 2" discussão de projeclo de lei do orçamento no <irt . 10 o seg .inb s.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 5 minutos da
tarde.
OO" se-sAo.
EM 19 DE 3ETEM {RO DE 1870.
PRESIDEXCTAfjDO SR. VISCONOE DE ABIETÉ.
Sümmario. — Expedienl : — Requerimento
do Sr.
conde da Boa Vi-ta.—Ofil io do Io secretario da
cunara dos Srs deputados temei lendo uma proposição.— Parecer da mesa n. 3,9. — Parecer da
coainussão de fazenda. — Discurso e requerimento do Sr. Zacarias —Ordem ao dia:—Discussão ae diversas proposições da camara dos
Srs. deeutdos- uma sobre aposenta qiia; seis
sobre matricula de estudantes: uma concedendo
isenção de dire tos: e uma sobre pensões.—Discussão dos arls, Í0,11 o 12 addilivos ao , r jecto
de lei do orça nentn. — Discussão do art. 13.—
Discursos dos Srs. ^ilveira da Moita, visconde de
llabor hy o cotiza Fianco.—Discussão do ait. 14.
— Discursos dos Srs. Zacarias c visconde de
It borahy.—Dis tis ão de art. 15.—Discursos dos
Srs. Z-carius e viscoa/lo de Ltaborahy.—Discussão
dos arts. 16 e 17.—Di-cussão do art. 18.—Discursos dos Srs. Zacarias e barão de Colegip
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e acharara-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobirn,
barão de M. manguape, visconde de Sapucahy, Paranaguá. JaguarioO, barã de Cotegipe, Teixeira de
Souza, Antào, brrào de Pirapama, visconde de Cama ragibe, Chichorro, duque de Caxias, barão do
Muritiba, barão do Rio Grande, Sayào Lobato,
Leitão da Cunha, Fernandes Rraga, Paranhos, Figueira de Mello, barão de S. Lourenço, barão das
Tres Barras, Cunha Figueiredo, Ribeiro da Luz,
barão do Bom Betíro, visconde de Itaborahy, F.
Octaviano, Silveira da Motta e Dias do Carvalho.
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Compareceram' depois da chamada os Srs. Souza
Franco, Zacarias, Sinimbü, visconde de S. Vicente
e Torres !l ornem.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonma, barão de Itauna,
Silveira Lobo, barão de Maroim, Carneiro de CamÊos, l'aula Pessoa, Firmino, Mendes dos Santos,
das Vieira, Fonseca e Mafra
Deixaram de com[)arecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, conde da Boa Vista,
Souza Queiroz, Saraiva, visconde de Suassuna, Nabuco o Pompeu.
O Sr. presidente abriu a sessão.
LeU se a acia di sessão antecedente, e, não havOndo quem sobro ella fizesse observações foi
approvada.
O Sr. Io secretario deu conta do seguinte
, BXPSmiKNTE.
llOquerime ito do Sr. senador conde da Bea-VDta
pedindo licença cora o respectivo subsidio parr
tratar da sua saudo na Euiopa.—A'cummissào de
constituição.
i
Offlein dn 17 do corrente, do Io secretario da cama a dos Srs. deputados, conimumcanún que a mesmi caman
a optou a emenda teita e tpprovada pelo
senado1 á- resolução que ia dirigir a sancção imperial. aulorisaiido' o governt» para ■ onceder isenção
de direitos de importação a.is mãterd.es necessários'
paia n iissentamcnlo do trilhos uibano^na oilade de
Santos.— Inleirado.
Dito da mesma data, do mesmo secretario, remettendo a seguinte proposição:
« A assemn éa geral resolve :
Ait. I o São apprbvud.is as pensões, concedidas
por decretos de 31 de Agosio de lísT t; .'e 30g mensaes a 1). Lenpoldina Maloilues da Costa Dotia,
viuva do capitão do exercito Anionto da Veia Cruz'
Doria, fallecido emconseqoencia de fé imem recebido em i- mbate; e deü.g meosae? a D. Maria \ aleridaoln Paula Barres, viuva do teuoiíté Oo exercito
Franclíco d Paula Burros, moito em eombate.
Ari 3.° Est s pensões serão agas desde a data
dos referi os decretos, sem prejuízo do meio soldo
a uno as a írneiadas possam tf r direito.
A t. 3." Bevogarn-se as disposições em contrario.'
Paço da cainara dos deput dos, em 17 dé Selembio d" WD.— Cnnde dr. /mcpcndt/, presidente.—
Joaquim /'»>« Ma hadn P rldta, 1» secretario.—
Jvse Matin da Silva Pnraithns Júnior, 3" secretario. »—A' commisSão dé pensões e ordenados.
O Sr. ^" secretario léu o
PARECHU DA MíSV N. 339 DE 19 DS SEPTEMBRO DE 1870,
Expõe a'1 matéria de umâ prríposioao
da Camará dos
Sis. Dep liados, declarando1 que as periSoes de ura
conto e dusentos mil reis anuu es concedidos por
Decretns de 3 de'Maio de 1868 aoj Chdfe de
Esquadra Barão da Pas-agém e ao Cip^ó-Tenente
Joaquim Antonio Cordovil Maunly, e approvadas
polo Decreto Legislativo n. 1613 de 10 de Ju.ho
de l8t59 devêm intemier sé concedidas por Decretos de 3 de Março dè 1868.
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A proposição da Gamara dos Srs. Deptitados, a
que se refere a ementa supra, tem a data de i7 de
Juntio de 1870.
Dos documentos que acompanharam a proposição consta que as partes interessadas, d Chefe dé
Esquadra Baião da Passagem, e o Capitãò-Tenéritb'
Joaquim Antonio Cordovil Mãurity, requereram ao
Sr. Ministro do Império, aqtielle em 13, e este em
14 de Agosto de 186J, que, tendo elles obtidò a
pensão de um conto e dusentos mil réis annüaes por
Decretos do 3 de Marco de 1868, acontecera quef
nas C rtas de pensão expedid-s pela Secretaria dÒ'
Império se dissesse que a concessão das mesmas
pensões fõra feita por Decretos dè 3 de J/ato, o quê
prejudicava os agrac ados; pelo qüe pediam que se
mandasse coni-tir o engano.
0 Sr. Ministro do Império deferiu ás partes interessadas, renHtè.ido os requerimentos á Camará dos"
Srs. De lutados para sei em por e|la aitendidos como
fosse dé justiça, com av sos de 17 de Ago to de
186), em que se declara que a daia dos Dejetos
que concederam as pensões era de 3 de Marco
dé 18o8.' c-ohforrae se coinrnunicárã ao Secretario
da mesma C maia em aviso de 7 do çeferiiio mez.
e anoo, tendo porem a Besolução dá AssembJéa
Ger I inéiicionado aquellas mei cês como concedidas
por Deérèlos de 3 de Mmo.
II.
Ihff.rmações ria Mesa sob e o objecto da proposição.- Demonsttação do erro, que se pretende corrigir.—Observações da Mesa.

Nam ha duvida que as pensões, de que se tratao
foram concedidns !ii|>s agrac ados por Decretos do
Poder Execuli o de 3 de Mure», de 1868, como
assevera o Governo, e eemo se vê dos documentos
existentés rio «rçhivo Oo Senado que eslam annexos
á proposição do G (ncr.i dos Srs. Deputados que
veio para oS>madocòm a data de 1 de Junho de
1869, aoprovando aquellas mercês pecuniárias.
E'rei to também que o arl. 1° da proposirão da
Gamara dos Sis. Deputados de » Junho' ne 1869, referioilo sé aos Decretos d. Poder Executivo, que
coiv e leram as pensõ' s, expiime-se nos seguintes
itermos; .
, ^
:,.v
«Ficam appiòvadiis as seguintes [lensões deum
conto e d usentos mil reis annuaes concedidas por
Décretos de 3 de Maio de 1868: ao Chefe de Divisão
Barão da Passagem pelo extraordinário serviço que
prestou no cominando da esquadra brasileira que
foiçou a ; assagem de Homaiiá, e ao Capitào-Tenente
Joaquim Antonio Cordovil Mauiity por egual
serviço. »
A proposição da Gamara dos Srs. Dep' tados de'
Ide Junho de 1869 foi appiovada pe.o benado
como se achava tedigida. era 32 do mesmo mez, e
assjm dirig:da á Sancção Imperial depois de convertida em Decreta da Assembléa Geral.
_ E'manifesto portanto o erro que houve no arr
tigo l" do Decreto da Assembléa .Geral de 22 de
Junho de 1869 sanccionado, e publicado na Collecção das Leis do Império pelo Decreto legislativo
Obiecto do parecer.—Proposição da Gamara dos n. 1613, e d itar de 10 de Julho do referido anno,
Srs Deputados, corrigindo o engano de data de com relação á data dos Decretos'do Pbder Execu-i
duas já pensões approvadas.—Requerimentos das tivõ, que :concederam as pCnsões, esCinvondo-se'
ires de Ma o em vèz de Ires de Março de 1868.
partes ao Governo, o solução que lhes deu.
55

Í|Ç£

SESSÃO EM EíiDErf ÍTEMBRO DE 1E70M

. Eatotgatpj jpndo^ Ija^eríO.raaten^l.na impressag 4(i"%Çõ^d%ú(pa lei liêgalfnenta pubíicãda sobre ,
matem' cTvit, è ó erro é demonstrado ffelí mesma
le^di^em os,melhores,/nastresde Direito que o et]o
deve ser corrigi to por quem tom de applicar, ou dé
eiécuíar a lei: porquanto nam é isto sobrepdrrse á '
vontade do legislador, e deoi ir contra a Ifiicêpelo!
coníraríòiprópeder conforme as verdadeiras dispôsi?;
çges.dsijUi^iia oLurd .eup ,«.98í sb 0J80§A ob bí
E' tamhem doeinna incontestável que em direito ,
tera utra
of .
P
íotça smam aí í
que'Ibes dam os aqtos rf/Vitdos.^gnoq eb ecn D ?fn
, iPavèce ájMesa qíio est s ious -principiou deviam 1
prèVale ov no < aso do que se traia.
O prira- iro,,porque o erro, .si nam era de impiessãb. era de èópia, qdo .art. í? do'derreto dai
Ássembléa Geral de 22 de Junho (le Í8t)9, era .que
foi conVdrtido/pefo Senado o projerto dé íei da Qj-,
niSra^íÓéf^?pét ulados de T. do mésmn
eia,,
pnfeHtirquè' as peiisões conBfdí ias devi, m ser paqas drdata dpè'llecrètos de codçéssào, sendo esta.int.v3
dé dffljpir ^Mni'3 ile Maio do ÍHfB," ^ R
' 0„p
() vpgundo,
; orque " Me tiJ to il.i Asserabioa Gorál;
8 a
dR fUnmí as r!»^et a irtfèrtnU: a a os, do ,
PidtórEocáfitfifvdi'od^d iés, eòmò aptos tv/c. ido . de-..
viam cnus rvar a forç-.! própria qu.è tinham, a .qual'o. i
"'afdf; rr/íretttd ham podia tirar-lhes, antes'linha eor
fim reeonliecer.
O Governo porém inteòdeu com louvável, mas
talvez dern.isi do , escrúpulo que devu s bie tor a
soiuvão da quiv-tâo á Ássembléa Geral, e assim o .ez.
'J
_ ' Ulplf tb àoõ-jcv lo-.dO—.ligíi

j viasaido-capitãoidocestadobraáíor-deitáiftilhetríí^À-:
tonio João de )Sfiaa0ÓnGelIteiiiAbta%i'a tdJvidsntfbd
854$441, a que está reduzida a que odalteeidó (103^ '
defriiido á fazenda nacional-, iténdo é)íarrlittadô 'òs
dorumeht' s com que foi ihsthiido oAédmhiraétitò
dai viuvai j ulga qüe an resolução morécc ■«)dppl-oyá-'içlsodOBSBaafloatetiaoM .onira tiH ,60888*1
biu»'! ,8oq
Sala das sessões do sehá.loj em;17 âotSetembro1'
de 1870.—Zttr/íarJo de Souza Franco.—llarãb do
iffpfiisiffetâraík, eb of-noo ,89vl ;qnoD sonu'/: .eic ao
) -sY. .BnmaóuS ob obnooaiv .bvíbibS (Su-ií-iiiQ bsuoS
DA CÒMMISSÃO DE MARINHA E GlIERHAiM O 0')ljd
..
. . voti-sa suhdB ojnobirfnq .i2,C)
«A cnmtnissao de marinha e guerra fui presente a
rés luçào da-ca nata dos depukd.õaijjii^.^lpqçí^
governo pará coni-edér á u. Maria Isám 1 Fpmmjtogg
d. Silva, irmã legitima, jç pçpn)^,fdp,.fluãnii')A: tenente da afniàdá .loáquim Xavier ile (lliveíra Pimentel o m mle-pio
Cônipéteria á sua mãe se
esta não houvesse, fallpcidi». antes de o pereebéf,
lü^Ypnd^ipitrdm, aiagr citda saiisfdztíruis-.üòtidscõbs ,
je^b^eçiditftupo^-dsflféhíi í'etiiiS-do!mata dei 1866,o
que eon, ed u tgu .1 favor a D. Josepha Carolina da
Yfiiíã.t. oíib)9tiu8 "í ob ,oJ(wnò3'obfl - boi illO
.Pelos d-mumeutoB jun t.s e-ttájprovadoqitecDv Ma-:
ria: Isabt 1 Feinutdes da: Siiva éiirma lerilimv dou
.falle.ii.i, mencionado.-dt. tén«i}te».ijquo «inrphõ de.8
pae é mãa que esta lallecera , t.nlosr.de hiitelier o t
l monte.pi» de.seu !filh : icinfiaia eMmihaoJo-Hié odq6igl(h;qija.d<>-idtfBÁ Ãidéi(Mfiio''bdffliu8ittíii;hyiiothese i
semelhante sfi verificará em ravortudêi-Di 4-se|ihâh
Carolma da .Vei a, uan h >8 Ido razàmpara negar-se
aesti nova agraciada cujo:i :mão pqr.ièrã a vida èm ,
combate.
; evloaoi lutec eè ufflOSfitf A »
E' :pois de pi.recerique, a resolução entre em disConvier anda e conclusões do parecer.
cussãip.v i,: 9 :. çmi eb : otaosA ob ífi ob aolmoõb toq
OBtBVt 98 oup ob voõ•'8 Olip - rua íiíi me/
Asdm pitéj como resume,-e. conclusão das òh^èr-í .S Ia :d3S>cçinmissões.---/frtrõoidr!Sít/.hHj(én(jo.—ve
8
Duque He hjiri s.—D .i. tfngneira íláqii- rjbnh «viiiv
wções
" 0
jEo'rítfqflè-AÍrecédeltf/á^Mwar
Fi •aram.sçjíüh a mest ,;«ri. seiAnailomátfiis -eirtl
(fftffíd-o òqué a/propo^çãd, dà rarriatãpdns'
Srsí-Ddn;(titdos óplua'méhle subjèitã ,á déliHMríièadd5 ct|is'd.eraçá . Cotn as pníiiq-içõ Ls a: que: se leierera.d
Eoi sulimelúdo ao ano an enie ofl rdiwfto-.do Sr;ti
diot^eifa lev ttirdipor ftm^isciarapqàe 1as,! énid' i ifjj-'
pròvrtíli-s^ipnidiecVetdddgisl fivoí h. 1G13 dé ;i(t :dê'1 ministro da niai jiilia MÍrertnddo lha s- Sín 1. do 16 dõi
Julho
dõijSflfttfôradftèbtféedidás áo f!H"fe dtp fsqra^ coní-r.te, iclativo ao accesso dos-poçtosidJs oílieiães
drá: Báràóidã^PaSsadémidhd
rdpitãd;Téiiá)'té
J à- da a mada,n ob oxiiip.Tq inu< ,8.'.P>i-f>b ao, h'.Vn >.ob
0
1
Foi a imprimiciipára tjiv-ar nalmidomi.dos tra-ç
quim 6fÍ%toftio 'tÕWAovjl
Máuidty
'
ptrf
DéfiréfoJ
hld '
Poder IvródvrtiVO1 dg 3 tíé Mãrçh ^nãttí dé'3de d/i/ío; ■b.dlv^nou mo asójíáoqeib *8oí-majjoyofl'J A
^orr oc-emiiqi ) .% oanaq as mine: o no-. .Foi lido. omito raphoid.oljdecreto.inu.nrsandrflo
Consi lerando que o erro de data, que se prelóíítlfò' gaverno,(R. despendeu, a ajudmià1 dé 4 O.BOf g paraí
cflWígíl estdrdénxmsfrâdõpel S infornthçôes dü
GV). !faz<'r:jqiiplw,Amjpd^g'ai'!iftico; vi ntt saViG miiiotDoV
Teniivpé netoí'dot-umenhãs1reíístetttès'ildpit'éhi.:6 dar' - 0 Sr. presidente disse. qúV i i \ ( flicbr-se. àò Sr.i
GMflBfds SgíSlÉlt}vt§ 10,n
2 ^1M8ÍOM»*
9l ÍTeb 80191^ ministriãdoilmperto,lflfinj dj, saber seati (U' 7-hera ei
0l9, fflâ 6í?l 1 Bb Un Ib 1 logar em que Sua Ma gesto de o, ^rarvjMyro se^djgaQffoftícé-O-sefpHftfe
,l
ã
' <
[
aup ..■liuliaoid biLbjp". cb ob.-firam ■•> on ü .iaaiq 'nará de receber do senado a <i nutiçao que terá de'
aJneneT-oúJiqsD ob oÍWSSW ob moasaafi; c ucoml lefír-lbe os autograpnhíDtt iSférdo' dd- i^to; ^'peid-.S- Quh a pfoposição dá Caranra dos ísts. Deim- dÍTrJb,e,ap, mesmq tiéfllRftthjliSi bo a.e lo;gãr,para;q|
.aig
tados deve
em tar em diseussão, e, ser. ajiprrt.váda r
2.° Ou', o p réccr da Mesa seja impresso, e dis.riiFm Seguida foramtisorteadfjsuns fSrs.j Paranãgná,
buido na fôrma do estylo.
barão'dolItioGrahde, bftrãoidó I$orn Iíittirit,(í-C,inde
-•PàçòMdjBètiádQ em 19 deSeptembrò (de'É&7p.~ dQ'Sa-uiahy,Sirjirni«li:(junh« Figtieirodo fttAisrande
VigcòMevè ^baeté. Pre sidente. —Frsd rteb. dfc Áf." deSr, Vicente. (Vi Tin l-' livotno,') oinctnA miuprol
metda e 4Ibuquêrqú'^ \':SecTeiàrío—Jogé Martins'
O 8ir.8!Znèiirlí»è
da Cruz Joãtm. 2° ^ècveit\úo:~Bdrào4e itaínàn- qÚé pMhiiCáíémbWhò
Foi lida, apoiada epòstã jiBbiMfspíiçaõj póS: 'tór peo seguinte
OVXI daiseJDAeCOMMISSÃQ DE FAÍTENDA.'- f »t-J) OBJ dido a palavra o Sr.l Sayãtr Lobato,
1TO9 r,C
.onm-, obhelpi ob odlnj- obOÍ ^
,8131 .n sob filStrifiD sb REõnT KRÍMPNX0 I l ob ÕÍOTÍdO
«-A ^eoraraissao- de fazenda a quem foi preSente.a ; 9b Blfib ob oeBSnrTOíP^^teobBjDqog 8i8
resolução da.camara dos Srs. deputados, qu ^remitte,
- «Indico que a, tffesa^A atílflHsáaâ^^lidtidàfíèa t). 'igeiãidç ^óntesiRíng^l xPestana dft ÀhtasG ivantar mais duasdribúDaáAnó sâlãtíJ páfábíttàcEy'' 23
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SLlS.íd M I9!M SETE* m
grâttlilf!. ^"Máfbrêrdé
ummcmüéMovm m émm a'tti<bn-âíàt)1
ddWatóS/^ím^JK^aaV.T^/tóíSáÍK''1-'1'1
OSfJ Zaijálias requtír^^verbáimohte dispensa do,
iiflôraüiíio^üfâ íi" Sis5tls'áâfa' ao Te/i^iériiriéHlri."' '' ,
Poslo a votos o requeiimenlo verbal não foi approvadonji c ias oi oa ab «viiemalfc h oJflBiip § olal
jnòioq ; on lolx-OHDiEMupO) DMuioin e q ubiv:b .-t
oa-ioxui oi) .eviíBírialIii biJüü Bifiq aoillo-.o 8' rnuJlo'
obcnodoloq obAfOfÇHlWÈ^Íitem <>I -q o/iaiaviio'» i;
■Ed)ràit!ibni"3i!álstí(i^sSd; 'é í ii HpfirdvJídã pafã^eP
dirlgblã á sattOiíãwirftiiOíialj
tiraa^prnqMyifcão^à1 èa-1
raara'()odiSriií.("i6puta,<10íí'! sobre; .1 aposeMiadOfia
do '
socrotarioddoi goqoido'da:probiocid-de1 Matto ■ÇrWis#:
a? OBQ onp 0W8Ía(|0 1 mb è ,3t t$ 8 T omi ob rr—
■Og O OlipiWq'aijRW(At;DB (STBDVNTS^yii riqnioO OÍ.
fb .. oiioduib Ab
propqsirOQíj,.da, or;.-.Tr!;. lrr,
disp usas,a mioí, 0qs^lid^ mp ipvp q !ü se r
fa^o a^Antouii/,^
do.^pnqjnlfip, qdo foir-m dtf-.
daqá cpfT),fp^fia'ô,/:^,;e(4aq(;à^ . , oiri97oS „
ao 3 iltoJ di i^iiíh fté binKiitlisl '
Ortríl "1 Kj 02 'l')' t(f|.r .ilioupoi^ l) <'iM3llO ' <'■ II1!
'Segilid-ad eib1 '.Vdis-dffW o. f ii üiu .Imente ap ir»-váda paWsof' dlrigidii á xibéi^v iop Ti il bina (-.io-1
pdsiç.lo I. tíòViiida 'Os Srsi' dedluados cíitilddond,)
isiftVOid^dé 'dirObOs ii^dobfí^o dá 'excaváçâò dá'"
b^rrii 'do^loS.
GOtttíalfi na^proíltidia'dd Rio GrinddWSlfl1. BDnorioiipnoo •«•t6'ia..|»s o mod no si
01111 i! i iom ly itíq ob
fc: 00,("H yb >r,:r. inumii
oli >q80i, n .''I •iln.,ÍF^K^ iviti (;8-i 11 ò m «Im
diScililííWe 'ôàSábrálii páijá a S^
asbrupòsidõ.diimi iflósma camarã, rrieni-i nâdad nos
panua-r^s *i 1 'm'0's.i ns. 325,' did d'i'íf. Sobre pensões
co-ai4Hli««,,bl"
""d.8 V "" '.""íí^0" "
^'à.fsiOlfljd i GuflHeWffe Ivllz Ob^úGVédbd1 outro.
aêtf Thfitóíi©#So«"T íhTau
■pádàtVu 'h '8'^ HaVfo dk1 'o rdoin; do1 m
8ii ns-iefrivíToS ovob niip .'"e"!
00:<i(
mi oiu eyíU ob
-80q B u<> uvilnn '''Jin • fòn «ornai o-Jny o jfcegtoqi
'Continuou!a ''iscussão/db art.'ip do orçamento.1
N ingdom ■ pedin 101 a upalavrá; , foi submeltido a
VQtasãdno- artitíin dôm . S«iSi paraqraphos o íforam
appwiVa las oaientonsas da-;outra ícamara o os paiairriipiios', náp eu;endadps, ■o m 1 >0;. q -iijí <•< m-Forãm iguilmento submmtidns á votação c approvados os a-ts II e 12 da proposta.
f eoii •
B/l
aEflAtgPibfbxarttidoiowouivoj «>bi nrllí
rO-^r*.1 t^llvo rti 'dw'
Serilio-1
téá{ 'já 'nofta sosBãd» iratan^ft-se'de »n»iW de W;'
Iteermtt) o igoVerffü:fdii"eeteb'
weío" dè 'Bcédrrer as;
despejas'da giiorrade^fiz1!!!?1'»^ íeflexoeà- contra
emrbpefiçJCr do'creilit(V,ipãteCfendbquèd
tniniStfOUladBídndflllDebdO
(jsado. dãrgáttlerite d,i; erals(
síOdO papel mbodà ,'e'h9vtirtdó;âinda Vià éírtüfaéâo"
uma gi-nmlo divida fluciuhnta consistente eni bilhetes do thesnur... tinha'! étnittido uma grando
somma
deapelidè9irtsuhaWdó dâhi ^prejüfzó' àó: mb&lmt.'1
Afilia'vem dste'arttgo'âildítívo^denlinuár''^'^",totisa<]àò que tbm'j;í b'ig()Véírto|,em lei^ àhtcrior pará1,
coHverter'oiiiidividateonsolidadádbtertía 'òíl bxfernã
pMHb"tWf* todifafâWídüíflttCtubbté'.'
"!'M '1

ar. ministro
'da fazenda esta díetaafira ■mírneeirffy-e'tíVdtbelüé dSiíSuftaf'^(5diéldíè aiinhà^tínfiftfiÇaqiarx
ticúláf; dstciu'/eito^dô' òíjWòmboie mirifstiO está' u
mais do que ninguém habilitado pelos Seiis conhecimen os pròfissioriaes,' pela sita'' piobidade, parâ
|reeebèb' rimá ■ aiitóíisacaò1 dMia' ordò'mv :lpá,rã! converter 1ém divida/éórisobdáda, no intetior ou1 no
irlerio *, iodá' q nóssa divida llucíuàple.' Pobertí. SS-ag
jrdr&.^Mó' Wt-ãta dd c ínfmnça perlicnhir. Uma
ictadnla finahceí ,1 pode sér' dadã':,tí um governo ;,
111 eircuinsláncias'extraordinárias;; como; i.quvllas' ;
no nós atravcssúinos, e das quaes sabim s ha'pouco; durante a guérrii
o riobrd ministro teve sempre
psfâ^ântdrísaçâb,1^
Vtií/idoiiraf-q
irhinist ní iâs exWitirdiliíiHá^jiíidé-só d' r iirna dic1
iadura destas em uma: lei annua, ( oníiando se píf^d
-ipalmentí oin que a dicudura é anima, pódu ser
n voraiá pebi vdriib^teiíáíalívb; aSádtòiiWíiancV-íí'®
bvll'áiird'ba'ii;:S e a' 'rinnidã íò8 1da1 a..torisatàol,lfio'ôb''/1
hnu es qiiè ellas0teèmom si'.. ' "
'
WSW' f^S® 'H.-siVpaieêe
bbjhdiÇõAPP
de--a dictadura fineiiceira, 'nós^bào^bstAWiòSn.áísv,'
nrt'Hftffmdicifftjàft éiílr.lor :iri'ítía's;' ii geímW)'ddvb "
birthiCar 'às''Vbréiíáí iiòiiiiaègidã récelVá e da; ildáóezti è
p iMioã; áevdxonien^àí-^e
Pomí os^ecbráoS do ílíi!-' "
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ções necessárias, quando as eircumstancias do paiz
não sáo já extraordioarias, e sim ordinárias ?
Senhores, todos os governos devem ser muito
parcos nestes pedidos, muito commedidjs era exigir
do parlamento esses actos de confiança, porque póe
o parlamenti em uma collisão. Os'maiores actos
da reforma financeira que lera feito a Inglaterra, e
tem"pido Iqyados ap cabOi o foram apr sentando os
grandes estadistas i iglezes no parlamento todi s as
bases de suas teformas, o mais definidas que é possiyel: as reformas as mais ousadas que sir Robert
Peel emprejiendeu, essa questão que affcctava mais
de perto a fibra ingleza. a questão da liberdade do
commercio, essa e outtas foram apresentadas no
pari tnento tr.insparentemente, sim reservassem
ser | rectso que o parlamen o inglez désse caita
branca.
li é este o melhor modo que teera os ministros ce
obter a cojiQança d > parlamento; é vi em adie;
deixa tem se Cevassar, deixarem-se de mysti rios,
elles não são melhores procuradores da nação do
que os representantes da nação Portanto, o me
lhor argumento para obterem essas autorisações
é dizerem o que querem, porque querem, e coro
querem. Mas nestr^s termos não vejo que nenhum
grani ' rd nna or nas finanças, da Inglaterra por
exotupl ', t nba vindo ao panamen o pedir umaantor.saçáp indefinida, illimita a inrao esta, excepto
em t in jo-i extraordinários. Grandes re''ormas íinan
cejras sao intenta Ias ult mameutf.eo Sr. Gladstone
on • tem s.giedos p ra o pulam' nt"; o meio de as
bât r o vir ao pailamonto d zero ue quer, como
qqer, e para o que quer; é identificar-se com a opinião, porque a opinião d' ministio inglez reformadir é a reper nssào da opinião do paiz; elle sd se
noimi a subir á tribuna quand" sabe que a reforma,
que pretende é uma ne e.ssid d publica; .é preciso
qu' se apresente com todo esse apoio ua opinião
para noler vencer preconceitos e prejuízos de um
povo antigo, que tem mu las raizes a arrancar, e é
pieciso coragem para arr.uical-as,
Mas, senhores, no nosso n iz a pratica ó o oppo-10. Temos esta appar nci d goveino ei nstitncio ial; os ministros em i ircam .tanc as ordinárias,
quando querem me li Ia.» fina i ' iras s mais impor
tio tos, vem ao parlam mio e dizem « ia uma gran e
divid fluctuante; é preciso convertel-a; dem-rno
autor sação pira fazer sla ouençào como eu quizer
ou dUitro dopiizou fó a do paiz, ou fazendo empréstimos exteriores ou eimltindo apólices ou fcowds;
eu é que hei de dizer como isto ha de ser.»
Pois, senhores, tratando-se da alternativa de fazer
o nobre mi istro a conversão da divida fluctuante
por meio de fundos obtidos p r um empréstimo externo, será prudente que o ptr amqDto ddesta aulnrisaçào sem alguma base para etie empréstimo ? Não
tepios t;do empréstimo externo que tem sido objecto
do reparos do parlamento ? Porque razão, quando
se dá uma autprisaçào ao governo p ra fazer cm empréstimo externo, o corpo 'leg:slativo hade só dar
cartas brancas? Porque razão quando se dá uma auto isaçãp para amortisar a divida fluctuante por meio
do empréstimo externo, não se estabelece ao menos
o minimo porque os fundos brasileiros novos possam
ser emittidos ou negociados ? E' uma limitação que
se pôde pôr ao governo, para qne elle não tenha a
imprevidencia, verbi gratia, de fazer um empréstimo
quando a praça de tondres ou de Amsterdam esteja

era condições muito desfavoráveis, e.haja ura ministro temerário, prodigo, que queira ir fazer uma operação destas, custe o que custar e entretanto os negociadores á vista, de nm bill de autorisação que se
dá ao governo, ficam habilitados para fazer melhor
negocio.
Isto é quanto á alternativa de se fazer a conversão
da divida par meio do emprestim externo; porém
voltem s os olhos pata outra alternativa, de fazer-se
a conversão pdn meio já empregado pelo hon ado
Sr. ministio d f.zendu : o da emissão de apólices.
Sr. presidente, este systema de converter a divida
fluctuante, que cm-ta au governo 4 ou 5%, de juro,
por meio da emGsao de apólice que pelo menos
tem de juro "7 ;4 a 6 %, é uma operação qne não se
pode comptchender. Qual é' a razão porque o govrrnn, tendo um credor qne lhe dá dinheiro a 4 %,
vao m.rigar este credor a converter sua divida, pela
qual se agi este juro. a innnvar seu contrato, receocn lo outro titulo, pelo qual o devedor paga 8 %f
A nica razão qne se pódé a!leg;-r é que o ciedor
da diviiia de 4 0/b tem ura titulo exigivel a curto
praso, e o governo pôde não 'estar munido dó
meios para fazer face ao pagamento dc todos os
litu os vencidos dc pequeno juro, ver se pi r isso
na nec ssidailc nu ce declarar se insolvavel,. ou
dc fazer nestes apuros ope,ações mais custosas
ou ruinos. s. I sta é a única razão que lu. para
conversi.o da divida fluctuante, quo consiste em,
bilheti s do the.-onio ; não fallemos já do papel
moeda, embora a anlorbaça. coraprehenda também
a amoni-ai àt de 160,00 :C00g de papel moeda que
ã mliern é m ssa Oivila fluctuante. E a respeito
da divid do papel moeda o irgumento ainda
procede m.is, porque por esta divida o goy Tn não paga juro ; entretanto a autorisação que
o nobre mirii lro | e e para converter a diviiía flnetname em divito fundada por meio de operações
internas on externas.pode carem resultado qne haja
um ministro (não creio que o nobre ministro o faça)
que e,.lenda que Jcvo converter todo o nu ^so papelmoeda em apólices, que deve converter-se os
Jõõ,000:00 ij} que temos dc bilhetes do thescuro cm
apoiice». e então lemos nós a alternativa ou a cos»i ilidade de que possa haver uma conver ân de
álõ.OOO.OOOg de divida (Tiictuante por meio dc apólices que se emiitem de chofre. E então, senhrres,
ond • irão pi tar as aiiolices, ou apólices, ou .btmdti
com os jums pagos cm ouro, que ó ao que so tem
reduzido ultirüatnente os nossos recursos- ílnan^ cciros ?
Não posso, portanto, Sr. presidente, encarando o
illirnitadn de.«ta autorisação, deixar de fazer algumas
observações sobie o i eilido deste acto de confiança
j do parlamento, quando as eircumstancias são ordinárias. Até boje o comprehcndia; mas hoje não; ai
perspectiva du Sr ministro 6 que nós teremos paz
j externa; o seu cuidado principal devo ser de tornar
tudo muito notmal, ver se nos restitue algumas con
dições do systema constitucional. Ora, eu enten o que
a primeira condição do systema constitucional, que-,
o gqyerno devia querer restituir-nos, era esta de não.i
haver autorisações vagas, indefinidas, illiraitadas, e
de tal importância ue corremoso risco de qualquer
ministro da fazenda fazer um grande sinistro, se elle
for desazado. 0 nobre ministro da fazenda tom muita razão para ter muita confiança em sij estou que
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S. Ex. não será capaz de fazer uma operação desazada destas; ruas o nobre ministro tem cêrieza de
que, fechadas as camaras, continuará a ser ministro? Já dissiparam-se do horisonte todas as nuvens
negras que pairavam a respeito da crise ministerial?
Eu creio que não ; nós estamos sem saber qual ha
de ser a nossa vida amanhã; eu creio que os Srs.
ministros estão como nós estamos; não sabem se
vivem, ou se tem de morrer; estão muito arriscados.
Ha circumsmncias, Sr. presidente, quer os Srs.
ministros digam, quer não (elles sao reservados
nisto e leem lá razões para o ser) ha circumstancias
muito importantes que estão compücaoio a vida
ministerial; este negocio do elemento servil está
sendo um tra-nbolho mudo grande p ra o ministério, e então o Sr. ministro da fazenda, que eu creio
que deseja muito deixar o ministe io, e era geral
outros, e ó a op nião o todo o homeni,de senso, que
tem amo i-á si não querer ser ministro, poique no
nosso paiz ó a tarefa mais inglória e a mi is m. I recompensada, o mal recompensada por todos, pelo
povo e polo liei, tenho razão, digo, para crer que
S. Ex. não quer continuar a sm mm stro. Memdesta
razão geral tenho razões especia es para acreditar que
não esta (irme no minislcr o;e ectao comi vem um
pedido de autorisação desta ordem, que S. Ex. não
s be em que irãos vae cahir, autorisação para . onverter toda a divida fluctuante que são duzentos e
tantos mil contos em divida consoli ;ada, isto é fazer
prgar j"ro aqnella que não paga juro, ou fazer pagar juro maioi aquella que o paga menor? Como
d r autorisação para conversão cm uma importan
cia destas, sem dizer ao corpo legislativo a mais
pequona cousa.scm apresentar a base mais insignificante destas operações ? Xao acho isto legular.
Eu vou dar ao senado ainda uma r zào da minha
apprehensão contra esta dictadura fite nceira. O
nobre ministro da fazenda, qao eu ainda considero
como um dos adversários sinceros do papel-mooda,
sabe que é preciso começar, ainda que pouco se faça,
por estabelecer alguma base; de amortisação do
papel-moeda, estabelecer uma base qüe não seja
vaga illusoria, como a que o nobre ministro estabeleceu na lei do orçamento, consignando ns saldos da
receita para essa araurt sação, quando S. Ex. já sabe
que não ha saldo nenhum, e digo que já sabe que
não ha saldo de receita, porque as despozas votadas
depois da domonstração do saldo no orçamento do
nobre ministro já poderão devorar muito mais do quo
o dobro deste saldo. Ora, quando o nobre ministro
reconhece, nem pôde deixar de reconhecer, que ó
preciso começar a estabel cer uma b se para amortisação do papel-moeda, o não se estabelece esta
base; como é quo o nobre ministro pede uma autorisação vaga para converter toda a divida fluetuanto
em 'divida consolidada, isto é, em divida de juro,
quando o cxfedienti mais obvio que o nobre ministro tinha diante de si era antes fazer tranquillisar
o possuidor do papel-moeda, o paiz que soffre as calamidades deste papel, tranquiUisal-o, offerecendo-lhe a perspectiva oa amortisação? A perspectiva
da amortisação era um meio mais doce, mais suave,
do quo dizer « dom-me autorisação para converter
isto em apólices»; porque pôde haver um ministro
que diga «não quero papel-mooda; é divida ílue
tuanto; eraitto»; e omitta 160,000:000^ em apólices.

Ora, senhores, se tivesse tomado o alvitre de escolher uma base do amortisação pata o papel moeda,
porém uma base definida; s*e o nobre ministro nos
tivesse dito « quero tolos os annos tirar da renda
6,000:000)5 para amortisação de 160,000:000$ de papel moeda»; se o nobre ministro tivesse adoptaduuma
base destas, eu já sabia que a autorisação que elie
pede hoje para converter toda a dívida fluctuante em
divida consolidada, não comprehendia a amortisação do papel moeda. Mas da maneira porque está,
não; porque a amortisação em que o nobre ministro
fallou é uma amortisação illusoria,já o demonstrei;
consignar g idos, quando não ha saldos, é illudir o
publico. Entretanto sc essa autorisação fosse definida, a que o nobre ministro | cdo estava já limitada
pel i anterior; segundo sua idéa, já o corpo legislativo sabia que a autorisação eme o nobre ministro
pede é sómcnte para converter em divida consolidada a divida onsistente em bilhetes do thosouro,
isto ó, 05,000:000$ ; pelo menos a autorisação tornava-se limitada, era comprehensivel; então ficava
o corpo legislativo com o arbítrio de dar autorisação, segundo as idóas que o nobre ministro emiUisse
a respeito do modo pratico de fazer esta conversão,
porque o nobie ministro não disse na.ia a esto iospeiio.
Porem, para que esta dictadura não deix- de
ter todos os traços das dictaduras, vem ainda revestido o pedido da autorisação do arbítrio de Ci uverter toda ou parte da divida fluctuante, isto é, paia
o arbítrio ser completo Pois, scnhoies, se acaso o
g: varno descobriu inconveniente na divida fluciuante
que consiste (já argumento com os bilhetes do tbesomo) em 55,000:000$.... soo governo r conhi ceü
inconvenientes nesta divida, pela sua natureza de
aceitar-se o seti pagamenh em prasos curtos; não
seria mais conveniente o ministerin pedir autorisação para convertei: toda a divida, ou parte, o nizer
que quota quer converter? Para que serve enião
converter ; arte da divida fluctuante consistente em
bilhetes do thesouro? Isto é, a operação do nobre
ministro póde-se reduzir a isto: são 55,000:000$ de
bilhetes que se vão convertendo á pioporção que o
pagamento dos bilhetes vencidos foresgotado. O que
se segue d hi, Sr. presider te, é que e nobre minis,tro está era um movimento perenue de emissão de
apólices, e é por isso que eu faço estas observações
contra semelhante doutrina E' porque eu entendo
que o peior expediente ue o governo pôde escolher
para esta sua operação ó a emissão de apólices, a
emissão de titulos da divida interna fundada.
Senhores, tenho esta preoecupação ídesculpe-me
o honrado ministro) eontra a operação consislei te
em apólices para converter a divida' fluctuante. O
paiz padece piincipannente da enfermidade d falta
de capitães internos; a nossa enfermidade é falia de
capitães; as maiores emprezas que se tem feito entre
nos vão procurar capitães no estrangeiro: porque, senhores ? Porque as nossas industrias todas, mesmo
essa industria principal de que nós vivemos, a lavoura a nossa pequena navegação interior, consome
o pequeno capital que ha, e ainda lhe faz falta.
Pois, senhores, em um paiz nascente, que passa
por uma crise econômica de substituição de braços,
e cujos capitães teem juro alto, o que é mesmo um
simptoma de sua falta; em um paiz destes, onde a industria precisa de grandes reparos para poder supprir
outros inconvenientes que affligem nossa lavoura;
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em ura paiz que precisa não só de braços lizros, mas dia com a sua palavra autorisar o Banco do Brasil a
de substituir por machinas o trabalho braçal que não dar mais dinheiro sobre hypothecas, porque é
lhe falta ; onJe é que o fazendeiro, que dantes be- muito mais comrnodo para o banco empregar seu
neficiara os nossos cafés no terreiro, que os varria, dinheiro era bilhetes do thesouro e em apólices.
os peneirava e ensaccava para os mandar para o
Logo, cn tenho razão quando digO; que o maior
mercado, e que hoje precisa, para supprira falta de inimigo da nossa lavoura é nosso governo, pela fatqfracos, ter machinas que façam todis as funeções iidide das suas doutrinas. Os senhores pensam que
que o atraso da nossa industria fazia desfarte; onde essas palavras que o Sr. visconde de Itahonihy proé, digjo que o nosso fazendeiro, que precisa hoje com- feriu ante-hontem no senado, não hão de ter inna
prar machinas po.s Estados-Unidos ou na Inglaterra importância immensa na sorte do páiz? Hão de ter
para fazej esse serviço, ha de ir buscar os capitães ? muita importância.
vem prqpiiral-os ha nossa praça principal, no nosso
Como eu dizia, o fazandeifo vem pedir dinheiro,
deposito principal dç capitães do Império, que é a tem uma propriedade que vale0 200 ou 300:0005 e
Côrte do Rio de Janeiro. Mas onde os acha ? O nobre quer 100:0005 a juro de 9 /»; não lh'o dão e
ministro, os governos (não é só o nobre ministro) lá empurram o homem para algum usurario que
teem joeirado e varrido quanto capital havia nas lhe dá dinheiro com o juro de 15 ou 18 0[0. Então
mãos dos empres.tadores, para convertel-o em bilhe
se vê que a sorte do fazendeiro é sacrificada pelo
tps, o thes uro e era apólices; de modo que o go- .banco e o nobre ministro a fazenda achou quo o
verno está muito rico, regorgitando de dinheiro no banco tinha boas razoes para não compietaro fundo
tliesouro, mas a nação está pobre, porque a lavoura da caixa hypulhecaria, que e de 35,000:0005, e paíjso achá um vintém: o governo é o princi,), 1 c«m- rar em 15,099:0005, ficando ainda com 20,000:0005
P"tidor com a lavoura, é quero lhe faz mais roa! ; paraosqnms nao é possível achar no Império do
tenham consiencia disto.
Brasil, principalmente na importante e rica província do Rio le Janeiro, matéria hypnthcoavel! Ora
O Sr. Soiíz v FiuvcoApoiado.
isto é cousa em que alguém possa acieditar?
O Sr. Silveira da Motta : — E' o governo o conEis-ahi a razão, Sr. presidente, por que nn me
Qurr?nte mais poderoso, que vaecom o seu prestigio ocupo desse alvitre de que os governos teem 1 nçado
aos em prestadores, ,e l hes diz. « Vocês não devem mão para convertei era a .olices a djvida tluciuante.
emprestar seu diruvdn aos lavradores, porque daqui Se o geverno tiver á sua disposição este ahitre, o
q, dias vem nra i peste, mata-lhes os negros, ou elles Banco do Bnsil, agora,com a aulorisação noy quq
soT-em uma penhora.ou mandara suas ç- lheitis aos passou nos estatutos e que parece ioi teiui já de proáiífer ntes comraissarios : deera o seu dinheiro ao posit i para sanceionar esse erro de sua adniinistrathes urro, qrqne o thesouro é pontual; quando não
ào, e essa imprevidenci i do governo que não lhe
tein dinneiro eraitte papel, e não falta,» Eis o papel
evia ap movar tal aulorisação, cootinmrá a ser
a que está re luzido este pobre paiz! O Brasil nao grau le possuidor de apulic. s. Está trausjiarcntc para
terp industria, u se não tem inlnstria é oor falta de todos qu qujzerem ver que, sendo n (Ira tornai' o
ca.pitaes, e se não tem capitães é por causa do go- Banco do Brasil grande possuidor de apolics e títuverno. Se esta endividada a nossa lavoura, é por los do tuesouro, não haverá vintém para a lavoura
causa do governo, que acha tudo pouco para si.
nem para os negociantes; to sorte que o nobre miO uue ó que faz o lavrador, senhores ? V"ra á còrte nistro dá a entender dessa maneira quo os propiic
4p Rio de Janeiro procurar dinheiro, eo , rimei ia i tanos no Brasil estão arruinados, nossa praça in timonstro que se lhe apresenta é o Banco lo Brasil 1 vidada e quebrada, nos^a I voura insolvavel absoluVem o homem, tem uma fazenda, tem duze hos es- tamente. Oh! quo triste idéa deste p. izl Um paiz de
cravos. teni um olheita de 20 ou 30,000 arrobas quebrados e de lavoura inso vavell
de; caie : vem ao Banco do Bra-ii, e diz : « SenhoPor isso, Sr. presidente, é que o grande philores, estou p gondo 24 % a um usurario, ou a um sopho antigo Aristóteles ifizia que as grandes revocommissano hs praia !o, quo para me dT sua firma luções são devidas sempre a causas pequenas e
para tirar dinhe ro do banco, exigiu ; hypotheca dos correspondem a grandes interesses. Esses factos oue
meus, bens, lagando 24 %; senhores, a lei das hypq- o governo geral julga que passam d sapercelddos,
tjiecas, iie 1S64, e a lei do b .nco, de 1866 recom- nao escapara á consciência publica ; o governo está
mòndou que se désse 35,000:0005 pira a lavoura ; enganado na sua cegueira. O povo vê que o governo
dae me dinheiro, a 9. %, como é o empréstimo sobre quer tirar todo o dinheiro que é preciso á lavoura,
hypotheca cora a garantia da minha propriedade; quer tudo só no thesouro, e. q .e vivamos como cor
qae-me met ido dq valor da minha propriedade, a melòres do thçsouro sómeute, como; se uma nação
jpro de 9%, e eu irai pagar ao meuT credor iosapie- destas, cora tanto futuro diante de si, com tantos
(lid.0, e dc'pois de pagar, eu ficarei com a minha co- favores 1a Providencií para medrar, pudesse resigIpqita etevi Ja ao dobro, porque eu hoje que pago nar-se a um socialismo dçsta ordem: uma socier
tan os contos de réis excedentes da juros ao credor dade toda vivendo de empregos pnhlicos, olhando
desapiedado, deixando de-os pagjr isto eqüivale a para a rua do Sacramento, e vendo a salvação
ter mais renda de café.»
deste Império no papel pintado que alli exjstet
íjía?, O qim faz O Banco do. Brasil ? O Banco do Não, senhores, isto não. escapa per mais. que se
Brasil não dá o dinheiro : tem dinheiro, ( se é. que o esçonda; a arinuencia do governo á proposta do
temi mas O caso <5 que rm.o o dá, Tem 14,000:0005 Banco do, Brasil ppra negociar em fundos puhlãem hypoüiecas. e, ha cousa de um antto tinha te- cos, por mais que possa estar envolvida nos cadernvido mais mil o tantos contos de hyputhecas novas, nos dos estatutos do banco, não escapa á conscie»e àepms di^fl não tem achado .mais neste império cia publicg, e as causas pequenas, são ias que fazem
to. %asii qm homem que te.n ha propriedade hypo- as grandes revoluções. O fazendeiro, o homem intíic.éavol! E o pobre ministro da fazenda vèio outro dustíioso, o commeroianle honesto, o que não é que-
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brado, porque nem todos são quebrados, veem nesse
aeto do governo o dôdo da sua umnipotencia, e o
gpito cora que quer subordinar todas as industrias á
sua depon lencia; de maneira, Sr. presidente, que
isso c um artificio com que o governo chama para
as suas caixas tudo quanto a industria pode precisar.
Esta é a razão que me faz preoccupar a respeito dos
perigos desse alvitre de emissão de apólices. A lavoura e o commorcio que vejam como o governo os
protege 1
Sou inteiramente contrario a esse meio do conversão da. moeda flucluante, ou elle se estenda
sórnenfe aos, bilhetes dl) thesouro ou se estend I á
conversão do papel moeda, que é também divida
flucluante! E' por isso que oíTereço á consideração
dn senalo estas observações a respeito da dictaduia
do artigo addilivo. Tenho votado p r todas essas
autorisações ao ministério em circumstancias eitç nivilinarpis,; mas; as circumstancias hoje sã > ordiuarias^ou conwçam a ser ordinárias. Desde que as
circnmstauci os são ordinárias, o pedido d • autorisação deveria ser precedido de um relatorin uo
nobre ministro, em que embora não nos dissesse, pira resguardar (toraO'se bem nota disto) os
interesses do thesouro, qud era a sua p-eferouci ,
desse ao, cm-po letislativo idéa daquillo que quer
faz r. Eu não sou néscio, não quero que o nobre mi
ni<lr« nos venh.; dizer aqui suas preferencias sobio
a fôrma de empréstimos; não quem comprometter
os interesses do tbesouro; sei ale que pont. o zoio
do S. i x. pude ir na i guarda desse setrodoo não
quero que noa venha dizer aqui os empréstimos que
pretendo fazer; porém entre essa reserva legitima que
um ministro d" fi ianças pôde ler a respeito do mo o
pratico e.o-tUfl de fazer uma operação e a justificação de uma medida, h ■ um grande aspaço, e c por
isso, que liz estas observações que espero que o nobre mnusiro desculpe.
O Sr*, viscoiifle de Itfilooríilxy
(presidoí' dn conselho)-.—Já tive outra oceasião de
declarar que' xistem era ciri ulação cincoeati e tintos, mil contos de bilhetes do thesouro; seus portadores po-mm no dia do vencimento exigir do th souro
o pagam, ut •. lia muitos atines não se tem teclam do
do lhe ouro o aagamenlo, inda mesmo de grandes
sommas, sem que elle tenha podido satisfazei, ma>
o farto é q 11 õdo darge osse caso, e o ihesonro nao
deve ficar em posição de não poder pagar suas letras. Ora.,.sé fe desse a cirçnmstanpia dos port dores
de bilhetes no thesonro qu rerora retirar seus fundos
do thesouro.que meios podia este ter de acudir a sso
dever? Era pagar coma renda ordinária, ou rcc rrer
á venda de apólices, ou a um empréstimo estrangeiro.
O nobre senador disse que a divida flucluante
monta a du?en.tos e tantos inil contos; mas na n -sa
technologi.i tem-so entendi Jo per dinda íiuctuante
sõ.roente a (li,Vid,i cxigivel, isto e, os h lheies do tliesouro. lista divida é de cincoenta e tantos mu contos,
Olhesoiiro1na3.ci,rcnnistan.ciasact(ias,fdria muito mal
so quizesse effe.ctu ir uma operação de credito abra
do fundar ,e,sta divida; não, hã por ora necessidade
disto nem p íde, prover-se que, haja, mas podem mqdar as circinnst incias e se o gpverno vier a prever
qpe. em um praso mais ou monos curto,toda.a divida
flucluante ou grande parte delia será exigida e que
o thesouro não terá recursos nos meios ordiná-
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rios, para pagar a somma desses bilhetes em circulação, deve necessariamente acautelar se, e realisar
uma ope-açào de ciedito que o habilito para fazer
esses pagamentos.
Essa operação qual é? E' um empréstimo, quer
interno, quer extern . Posso eu, porém, dizer agora
se convém fundar essa divida contr.ihindo antes um
, empréstimo interno, do que um empréstimo externo?
]Nào posso, nem nenhum outro ministro, ainda que
muito mais competente do que eu, poderia íazel-o
a não ter o dom de anvinha r.
O que posso assegurar ao nõbre senador c que
o artigo trata da divida proveniente da emissão dos
bilhetes do thesouro: não cura do papel moeda.
Passando esta disposição, o governo fica autorisado
somente 'para fundar a divida até a importância de
55,000:000|?, nem d-vo dizer 55,000:000)?; 8,000:000#
devem ficar na' circulação como • nteeipação de receita; po; tanto são 47,000:00;)#000.
0 Sr. Silveinv da iMotta.— A outra também é
íiuctuante.
I) Sr. presi .entedo conselho Não quoro questionar agora so .,6 esto onto; a verdade é que está
adinittido entre nós que divida fl ictnante é a dinda
exigivel, e esta ; rovôm da emissão de bilnetos do
thesouro. Nà" tem tido entre nós outra significação essas palavras, n< m eu lhe d u outra intelligencia.
1 oslo a votos, foi approvado oart. 12 additivo.
Entrou em isenssão oart. 13 additivo.
O Si-. Souza Franco: —Eu tinha
algumas obs rvações a fazer a lespeito do artigo
anterior; não as fiz, poiém, porque nãoesleue
inguem Ia opposição liberal do senado está no prop sito de demorar a lei dn orçamento: o que nós
entendemos, e o que eu eniendò.é que ella precisa
ser discutida. \ão tendo, porém, tomado a palavra
no artigo anterb r so i obrig dn a fallar nesie, que
tem connexào inteira enra o outrô.
O ar ti 'O diz : « O saldo re.-uliante da rereita edespeza fixada nesta lei será app içado ao resgate do
papel mnela. » No anterior vntou-se a funda'ão da
divida fluctuante, disp sição a res(ieito da qual o
Sr. ministro não disse comn ó que ha de executar.
Senh res, no governo representativo esf-s planos
são concebidos com anteeedenci ■, discutidos pelos
minist.os, discniidos pela impiensa, a nação presta
ou não o seu apoio ao plano que se vae executar.
Entre nós não; conlenta-se o ministro com dizer;
« Deera-ine autorisação iiaia fazer a operação que
entender» De sorte que interesses tão graves em.
quo se trata de centenas de aiDhares de contos de
réis ficara a arbítrio de um ministro, e quando chega
a ociasiào elle enceta a piovidencia sem que ella
tenha sido discutida, sem que a nação interponha
opinião, o sem ter ella ou seus representantes meio
nenhum de oppor embaraços a uma má operação,
porque muitas vezes a operação está encetada e ás
vezes concluida quando se pretende disculil-a.
Não são estes os exemplos que nos dão os paizes
regidos pelo systema representativo, Nos EstadosUn.dos tem-se discutido muito o modo porque convém reduzir sua divida ; tem apparecido planos, a
imprensa os tem approvado, ou desapprovado, e os
ministros tem-se sustentado, ou cabido em conseqüência de suas idéas. Da preferencia dàda á con-
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versão da divida fluctuante em papel, ou da retirada
do papel-moeda, podem provir conseqüências diversas, assim como podem provir do modo porque
essps operações se realisem. Entretanto, dous artigos autorisam o governo, um para converter em
apólices a divida de 55,000:000$, e o outro para
applicar o saldo ao resgate do papel-moeda em
somma triplicada.
#
Não ha ni.iguem que possa objectar ao resgate
do papel moeda; a lei o prometteu; o papel moeda é
excessivo entre nós. Havia na circulação papel do
thcsouro na importância de 150,3ff;:000$, e papel
dos bancos na de 43,129:000$, total 193,526:000$,
tot.d que está hoje modificado, porque o Banco do
Brasil e suas caixas fili.ms, assim c mo os bancos
chamados do decreto tem reduzido um_ pouco o seu
papel. 190,000.000$ em papel mued , é quantidade
de oapol superior ás necessidades da circulação e
não ha a menor questão em que é preciso rednzil-a.
Toda a questão, porém, versa sobre este ponto, votar-se e saldo da receita e despeza fixada para o
anno ne 1871-—1872 para este fim, ou para o outro.
Primeira objecção: ha esse saldo ? Terá o governo eíTectivamente sal'o para retirar o papel depois
do augmento de despeza que s; faz na lei d - orçamenta. e nas que a acompanham autorisando despez.ss que tem de ser eitas dentro do exercício do
que se trata? Se não ha salde, a aulon ação é nenhuma ; seria preciso que o governo tomasse a peito
a realisação desse saldo e n único meio que elle tem
é corlir despezas para que possa haver esperança
de xi-cuçáo cesse artigo. Mas se a despeza augmenta ; se o governo é quero as promove; se o governo concorre com o nobre ministio da guerra paia
augraent r as despez s militares; se adopta um
quadro de exercito queaugm-nta de 50 % o numero
das pnç.is de pret o o numero dos oíficiaes e comKiandahtes romo pôde contar cora saldos? E'este,
pois, um dos artigos que não vão ter execução.
Por nutro lado calculemos qual é a influencia
que a retirada de 10,000:000$ de papel da circulação poderia causar, e comparemos, porque minha questão nã i é de opposição á retirada do papel,
ó d i prefere icia. a araortisacão da divida. O paiz
tem em circulação 150 000:000$ de papel, qumtiade
que não paga juros e que serve de moeda. Até ul
timamente não se sentia este angraento, ao menos
em relação a cambh , o qual ia subindo.
E' regra que-a circulação de papel moeda, papel
inconvertivel, em um mercado, contribue
para a
baixa do cambio; contribue porque'1 Porque o papel
m «da expelle da circulação a moeda metalica, e
expellida a moeda metalica não ha mais este adjutorio ao cambio, quando a prtducção não for
suIBciente para pagamento dos rcffirnos da importação. A mesma falta de moeda metalica tem outros
resultados; impede as remessas que se preferiria
fazer em ouro, em um tempo em que haja emb iraços aos saques por duvidas a respeito da solvabili láde dos sacadores.e não convindo ao que precisa
remetter fundos, carregar generos os metaes são os
substitutos. Mas 10, 20, 30,000:000$ retirados da
nossa circulação fariam entrar nella o ouro? Não, o
metal ha de continuar a faltar, o cambio se não é
aílectadoda mesma maneira, é aíTeclado e muito pela
falta de metaes, principalmente na de boas safras
que tragam comsigo retornos que dispensem a remessa dos saques.

Ora, as vantagens espetadas da retirada do papel
podem ser contrariadas por muitas e diversas circumstancías. E' de certo uma vantagem reconhecida, porque traz comsigo o cumprimento da palavra do legislador, inspira confiança no governo, e
são passos para a retirada total ou de maior scmma;
mas não traz nos primeiros annos resultados eflectivos, como já acabei de expor.
Supponha-se a realisação do saldo de 10,000:000$,
e seu emprego na roducçãn da divida em quantia
igual. As vantagens, embora módica-- a princi, io,
começarão a sentir-se desde o começo da reducção.
Primeiiamente tinha se a dirain- içào da quantia,
que era paga, a diminuição corn-spondente do
juro, e diminuição gradual progressiva da divida.
Assim a divida,'c< meçando a reduzir-se, chegaria a
um estado em que não se tendo de disper de uma
somma tão consileravel do orçam-nt-i para pagamento dos seus encargos, o orçamento teria meios,
não só para as despezas or inarias, mas para cs
melhoramentos que podessem partir do governo,
principalmente molboiamentos matiriaes, que . inda
mais apressassem a leducção da divida, podendo ao
mesmo tempo contribuir para regule risação do systtraa monetário.
A retiiada do pape', aliás necessária, não traz tão
immediatas conseqüências. Ainda mais, a retirada
do papel pode ser muito contraiiada, pela nece.-sidade em que o govemo se acha na conversão da -tivida fluctu nte para a divida fundada na hypothose
era que o th- somo, convertendo a divida fluctuante
em divida fundada, o faça com condições pouco desfavor veis; qu- aggravem os encargos do thesenro
enrn maior juro que p. gaiá paia essa conveisèo.
A retiiada do papel em nada allivi:: esses enrargo«, pode sim agg vai os, e a reducção dadivüa,
alem das vantagens expostas acndita o thesou
pois acied-t seu papel, que sóbe de valor pela
subida do cambio.
Dir -etia ue esta autorisação c paia o an o
de 1870 1871, mas eu aebo He mais um vicio ne-ta
mesma razão que. se quereria dar para explica a
disposição. Pois, senhores, pensa-se da retirada to
papel moed;, e na conversão da divida fluctuante
em divida fundada, op rações que podem tor ar
necessário um empréstimo, e até um empréstimo
exli rno; trata-se dé uma questão destas, e ella é
decidida com a antecedência rle mais do um anno?
Eu acreditava que estas operações deveriam ser
fixadas com pequena antecedência, para que so
podesse avaliar todas as circumstancias em quo
ellas (eem de ser feitas; então não teria o Sr. ministro razão para dizer: «não me explico;» porque,
como pôde um ministro hoje dizer a que meios
ha de recorrer, se a operação é autoiisada para
daqui a mais de um anno?
Eu creio que essas grandes operações não se podem determinar senão em leis especiaes, para se fazerem cora prumptidão; e então o ministro é obrigado
a vir ás camaras explicar os planos que tem; dizer
de que meios vae lançar raao para executar seus
planos. Uecrrtar desdo já, com tanta antecedência,
é collncar o ministério na posição em que está
o Sr. ministro da fazenda, de dizer-nbs: «Não
posso explicar nada; não sei comi hei de fazer:
dae-me uma autorisação vaga.» O que o meu nobre
collega por Goyaz qualificou muito bem de dictadura,
é o que quer o nobre ministio: tem todos os meios.
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tem todiis as autorisações, taça o que entender,
não diga como, nem lh'b pe.guntem. Não é deste
modo que devem proceder os1 ministros em um
paiz de governo repiesentativo ;
Peço que attendam a que julgando necessárias
tanto a retirada do papel moeda, como a redneção
da divida, como o ttiesouro não tem meios pai a as
encetar com elficaeia ao mesmo tempo,eu preferiria
que se começasse pela reducçâo da divida. A tmis-ào
de papel creio que nenhum ministro a ousará mais ;
precisa do acto direclo. O augraento da divida fazem-no os bis. ministros todos os dias; basta que,
como o da guerra, augroenlem as despezas. Se o
poder legislativo ordenar a reducçâo da divida, éde
crer que pensem em conter se. Demais a divida é
o quádruplo'do pa :el moeda. São... nao po-so ler
OS algarismos, lleina profunda escuridão com a tiovoad i que desaba sobre a cidade Como que a nauirtza indieu por estas trevas, que estamos também era
trevas reino a esc iridão nos nossos negocies públicos. (ApiMudois). Convinha acender o gaz.
O Sn. umisrao n.c m.vriniu:—O registro de gaz
está descóuçpftadb. {Risadas).
O Sn. Souzi Frívco:—O que se vê é que reina
grande os u i lão; estamos1 em trevas, e como nà >
posso ler, cem o artigo qu se discute, termino aqui
deciara ido que voto contra elle.
Não liavendo numero paia votar-se ficou encerrada a discussão.
Seguiii-se a discussão do art. 14 additivo.
O Sr. Xtte.arias pronunciou um discurso
que puidicari nii s no «Appendice».
O íAr. visconde <lo Ituborahy
(tpresidi v.lv da nonselhn) em resposta ás o!)>ervaçnes
do nobre senador declara que em virtude da disposição da leio fóra do duvida que, entr gae á pr n
ceza ^ra. 1). .lanuaria o dote do 750:0 Og que l ie é
devido nu razão do padrão monetário da lei de ÍK3.5,
não pôde o gr.verm continuar a dar alimentos a nenhum dos príncipes, filhos da serenissimo prineza.
O Sn: Zacckus: — Estou salisfeit , mas se q.les
enteridereni que pelo contrato do casamento teem
direito se vie om residi, no Império ?
0 Sr. presi .ente do conselho di' que neste caso
o po ior legisl livo ou judiciário decidirão.
Os Srs. Zacarias eSilveira da Moita;—Estamos
satisfeitos.
Nâo havendo mais quem pedisse palavra, ficou
encerrada a iliscussao do art. 14.
Entrou em discussão o art. 15 additivo.
O Sr- Zacarias pronunciou um discurso
que publicaremos no «Appendice».
O Sr. visconde de Itaborahy
{presidente do conselho):—Não quero defender a, redacçào do artigo, incriminada pelo nobre senador;
direi sómonto como o entendo.
Julguei que a interpretação qne podia ter o artigo
da lei'dí! ISCtdizia respeito não ao numero que diz
« entro cônjuges 2 %» mas, a este outro «entre estraríbòs 6 % .» Ornj sentindo a minha intelligencia a
plifãSü «otítro' estranhos» quer'dizer entre pessoas
que não são parentes, porque tratava-se antes deste
numeríf dos parentes cbllateracs ou não collaleraes,
e os nòivOs podem não eslãr noste caso, podem não
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ser parentes; por conseqüência ficavam as escripturas ante-iiupciaes sujeitas a pagar o imposto de 6 %
A commissão da camara dos deputados, considerando que estes casamentos entre nós fazem-se príncip .lmente entre um dos cônjuges rico e outro qqe
não tem fortuna, quiz acabar com o imposto de escripturas para facilitar os casamentos nestas ciri-umstancias.
O Sr. Zacarias:—Não havia esto imprsto.
O Sr. presidente do conselho; — Eu não digo que
a intenção de V. Ea., quando redigiu o ar igo nao
fosse esta; mas o que é verdade é que podia entender-se, e tem se ente dido assim; a em nda não teria
sido : roposta. O auior da emenda que serviu de rase
ao artige que se discute f i o Sr. Dr. Perd gão MaIheiro, que exer eu por muito tempo o logar de
[ip cura or dos feitos da azen a, e que no ext rc cio
deste emprego teve occasião de verificar que havia
duvida a este respe.lo; por isso propoz a emenda que
foi adoutala pela camara dos deputados Concordei
com ella, e,.tendendo que se queria Dentar do imposto de 6*1, os contratos anie-nupciaes, fe tos de
ordinário entro pessoa* com desigualdade de fortuna.
Eis onio ei tendo o artigo.
O Si-. Z. c:»ri}»s pronunciou um discurso
que puolicart-mos no «Appi nd ce».
O Sr. visícoiulr de Itaborahy
!pr. siderle do conselho :—0 nobre senado men :<a
ao ih -sourode te dano má intelligencia ..o artigo a
que acaba de icf rir-se.
Ü Sr Zvcarias :-S ipponho que foi má interpretação das repartições e V. Ex. podia ter acabado
com isso.
O - r. presi oe^íte do CONSELHO; — Para p )der ler acaoa !o com isso preciso que tivesse chegado a meu cmbecim no aigum ■ representação'
s bre essa duvida : e diiei qu se m tivessem
proposto a i.ivilc eu i ri muito escrúpulo era
resoivér no sentido que entende o nobre senador,
porque nio c.uiceno que se possa chamar parentes
duas pessoas qii" ô-ta > li atadas liara c s.n. Sao estranhas uma á outra até a occasião em que se reaiisa ocisamenlo Portant. , o.i se devia i nicmb r
que sob-e as doações eitis por contratos antenunciaes não h via imposto algum, ou se devia e ilendnrque havend algum imposto era o rei tivo
ás pessoas estia ih s, i ci cio que antes d i casamento
os noives podem ser estranhos, podem não ser
parentes, e de ordinário não são.
0 Sr. Zacarias: —Não devem estar sujeitos.
O Sr. presidente do conselho: — Alei não diz
que não estão sujeitos ao imposto, era uma intelligencia que ia muito além da letra da lei.
O Sr. Zacarias: —Quando se falia de doação isso
coliige se.
Q.Sr. presidente do conselho:—Não se trata
disso, trata-se de doação entre noivos, como diz o
artigo, entre ;essoas que não tem ainda parentesco
algum, entre pessoas estranhas quanto a sangue ; e
o artigo o que quiz foi facilitar essa especie de casamento.
Ficou igualmente encerrada a discussão do árt. 15.
Seguiu-se a discussão do art. 16.
Ficou igualmente encerrada.
57
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Entrou em discussão o art. 17 e ficou também encerrada.
Seguiu-se a discussão do art. 18 additivo.
O Sr. Zacarias pronunciou um discurso
qije publicaremos no «Appendice».
O Sr. barão í!e Cotegipe {ministro
da . annha): — Quando eu disso q te ia mostrar o
engano do nobre senador que acaba de sentar-se,
referi-me a accusação que tlle fez ao partido conservador iie sempr- augmentar despezis e ordena tos.
Na questão de que se trata pr tendo ip strar evidentemente que se ha esse defeito é elíe do nobre
senador.
D sculpe-me S. Ex. se vê a nda ou pôde vêr nas
minhas expressões ura defeito de quee1 le me accusa,
qu ó recriminar; mas, não posso, S . prosi .ente,
deixar de hara ir o n ibre sou tdor emmeuauxilii
quando me censura por actos que alias são seus.
Não é uma ia riram mão, é uma d f z , é para assim
dizer um ab. igo que procuro á sombra do nobre mj
nador.
A lei da orçamento de 186 autorisou o governo
a reformar as repart çóes publica-», e deu-lhe as
bases, segundo as quiesa reforra i se devia effuetuar; umi dessas bases foi a ig.aldido de vencimentos, de mo to a não haver desproporção injusta
entre as differentes repirtiçóos di mes na classe, ou
que estivara na mesma pus çra de outras. O raiuisterio d » honra-lo seoa ior ( ■ segunlo elle declar-u,
as reformas que se fiz.-ram nessu i-c-as ã-i passaram
por sua ficir i), procotoi do modo que vou dizer e ,
relação ás secretarias Na Secretaria d i justiç< tinha
u o chefe do'secção 4:0)().> d> orden-do e i;00!j} le
gratificação; os cmpreg dos de igual classe na socret na da maiiuha tmham 3;6
ileordçnaioe
1:400| de graulic ção; na refirma levou-se o rdena to uo c rafe de secção Ia secn-tari di marin ia a
4-0 Og ern vez de reduzir-se o or le do dos chef-s le
secção da secret na d i justiça a 3:6 ) 'g.isto é, fez-se
o contrario daquillo queaçiba d dizcrago a o nobre
senador, e entendeu s» inuito bem, porque se os
em u-egados são d.i ra sma classe, se os trabalhos são
iden icos, não sei porque haverá differença de uns
para com outros. Dorventurq, tanto os chefes de
secção d i secteliria de marinha, como o< da justi a
não teera de freqüentar sui repartição do mesmo
mo Io e deoccup t se de trabalhos idênticos? Porque
um havia de ser aposenta !o comra Ihuies vantagens
do quo o outro ? Sou contrario a essa desigualdade;
Mas a igualdade seria, segundo onobre senador, reduzirom-se os ordenaaos di secretaria de justiça, e
não elevarem-se os da secretaria de marinha ; isto
não foi o que se Fez, e eis aqui porque digo que se
ha tendências de augmentar ordeuifilas da parte dos
conservadores, estes acham um abrigo em S. Ex.
Vamos á questão da contadoria de marinha. Eu
não promovi a apresentação deste artigo, mas o approvei. Era primeiro logar, otrabilho da conta loria de marinha não é inferior ao trr tralho de uma
contadoria do thesouro; ao menos assim o creio.
Quando o triesouro revia e tomava todas as contas da contadoria de marinha, certamente que o
trabalho do thesouro era superior ao trabalho da
contadoria de marinha; mas pela reforma ultimamente feita pelo ministério do honrado senador, a
tomada de contas, que se fazia no thesouro, passou
a ser feita na contadoria de marinha; portanto, ac-

cresce ao trabalho que tinha a contadoria mais esse
que compelia ao thesuuro; e pois desde que os ônus
são iguaes senão sup-riores, a recompensa deve ser
igual.
E tanto o honrado senador considerou isso ássira
que no regula me i to da contadoria de marinha, publica to, cura i já disse, no seu ministério, e piiparou
os vencimentos, não os ordenados, dos empregados
da contadoria, aos vencimentos dos erapregidos do
thesouro. Mas o que fez? Ai do contra o que havia
estabelecido na s creloria da marinha em relação á se retaria di justiça diminuiu os ordenados da contad dia da marinhá em relação aos
do th'sonro e augmentou as gralific-ções. Pergunto
eu - é isto justo? E u este o priucieio segundo o
qual executou o oiinisterio do nobre senador a auloris ção que lhe foi I ola ? E' justo que a reoompensa nào seja igual ao serviço?
E' insto que em catuegoi ias iguaes os ordenados e
gratificações não s.-ja n ig mes? O artigo que está em
liscussãó não quer, po lauto, senão que aquil o que
s t r i dosi rdena tos p ira , ugmentara gr tifr -ação
aug nent- agora o r lena Io -oino no thes mto. Mas,
',i pd seguir-se-lt i quo o artigo antorisa a que qual
qu-r auginento que ha a io thesouro para o futuro
re iu ida era favor dos em iregados da contadoria da
ra ri nha ?
Euent nloque não. porque nao balei nenhuma
ne.n disposição qu - dig que os or lona tos d is erapregidos da contadoria da marinha serão igui ados
aos dos empreg. tos de lhes -un ; o que se disso,
q uudo se ublicou o regulamento, foi que seus voncimeritos serão c msi tora toe como os do tiiesouro
en relação aos o dm o e gratificações Misse
acaso o'corpo leg sl iívo mgmentar os ordenados
tos empregados do thesoura, os da marinht não os
acompanham; é u na inte l gencia, perdoe-mo o nobre senador qu ■ nao se co tém nas expressaes do
artigo.
Por conseqüência, as ob:0 ções do nobre senador
não procedem, e suas censuras m fito menos. Estou
em perfeito-accord > co u << n- b o senador le qu ■ convém que as gnti icições sejam um pouco avuliadas
por duos motivos, não só pelo que deu. do desafiar
raiis o serviço d s e o,ire;a tos. a sue applicaçào,
como também para dirainu r um pom-o o oous do
thesouro em rolaçm ás aposenladori-is; mas neste
ca-o, e era outros id - iti os, ou s -rapre quererei a
igudlade, porque nio ha cou a quo mais dôa do
qu ■ reconhecer o ra-sino serv:ço o retribui-lo differentom nte.
Creio ter justific ido o voto que pretendo dar ao
artigo o qual, repito, não foi provocado por mim.
O Sr. Z«caria«* pronunciou ura discurso
que publicaremos no «Appomlicer.
Ficou adiada a discussão pela hora.
Nesta occasião foi lido o seguinte:
A rítqo additivo.
a Do saldo resultante da receita sobre a despeza no
exercício desta lei, é o governo aulonsado a applicar
a quantia
de mil contos de réis á alforria de escravos.
§ Io Serão preferi ios os escravos do sexo ícmenino de 12 a 40 annos e dentre estes os de menor
idade.
§ 2.° O escravo, que por meio de seu pecúlio, ou
por liberalidade de outrem, ou por contrato da
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prestação de futuros serviços, obtiver meios para
inderntiisaçào de seu.vilor, tem direito perfeita á
sua alforria, e esta sendo recuãjda pelo senhor lhe
será outorgada pela autoridade publica.
Paço do se,.ado, 19 de áeterabro de 1870. — Nabuco.—S.mza Franco.—Z. de Góes Vasconcellos.—
C. P iranugud.—F. Oclaviano.—Cansansm de SinimbA.—Chtchorroda Gamt.—Silveira da Motta.—
Dias de Carvalho. »
Ficou sobro a mesa, indo entretanto a imprimir.
O Sr. presidouto depois de dar a ordem do dia
para hoje, levantou a sessão ás 3 horas o 5 minutos
da tarde.
1*parte [ao meio-dia). —3a discussão das proposições da cara irados S-s.depul idos sobre pensões mencionadas
nos pareceres da mesa ns 335. 32d e 327.
2a dita das proposições da mesma camira:
Sobre pensões mencionadas no parecer da mesa
n. 329.
Autorisando o pagamento do raonle-pio a que
tem direito D. Maria Isabi 1 Fernandes da Silva,
como carec r da commissio de m.rioha e guerra.
Remittendo a I). \delaide Fontes Rangel de
Antas a divida, que m mciom, com o parecer da
commissào do fazenda.
Continu çao da 2a discussão do orçara mlo con eçando pela votação dos artigos cuja discussão ficou
encerndi.
2a parle (ao meio-dia "u antes.)—2" discussão das
seguinte propus çõ s da camara dos Srs. deputados
com os par cores das respectivas commissôes :
Revogan Io o art. 3" ao decreto n. 1591 de 30
de J mho do 1809.
Co icedendo dispensas aos estudantes: Cesirio
iVasi nzeno de Azevedo Motta Magilhães, Seba t ào
Mendes Je Souza e Francisco dos cantos Conõa.
Solire privilégios aos em rezarios'; Paulo José do
Oliveira e outro, Antonio Ferreira Ramos e outro.
Levaniou-se a sessão ás 3 horas e 5 minutas da
tarde.
•yO" sessão.
EM 20 DE SETEMBRO DE 1870.
FRESIDUrtCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
SvnyiKn\o. —Expediente: — OfDcio do 1° secretario
da camara dos Srs. deput dos.—Offieio do ministério da justiça, reraottendo autographos sanccionados —Parecer da mesa n. 330,—Pareceres da
cem.nissão de instrucçào publica.—Ri'dacção.—
Requerimento verbal do Sr. barão de Cotegipe.—
Ordem do dia: — Discussão do cinco proposições
da camara dos Srs. deputados: tres sobro pen
sões; uma sobre montepio; e uma remittindo
divida.—Votação dos arts. 13, 14, 15, 16 e i7
additivo» ao projecto de lei do orçamento. Discussão dos arts. 18 e 19 do mesmo prejeclo.—
Discussão do art. additivo do senado Discursos
dos Srs Nabuco, visconde de Itaborahy, Z m nas,
F. Octaviano, Paranhos e Silveira da Moita.
Requerimento verbal do Sr. 1° secretario.—
Observações do Sr. barão de Cotegipe.
A's II horas da manhã, fez-se a chamada e os
acharam so oresentos 30 Srs. senadores, a saber:
visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
barão de Mamanguape, Chichorro, Teixeira do

Souza, Sayào Lobato, Paranaguá, Jaguaribe, visconde de S ipucahy, Anlão, barão de S Lourenço, barão
do Rio Grande, Paranhos, Fernan es Braga, barão
das Tres Barras, barão de Muritiua, Figueira de
Mello, Leitão da Cu iha, visconde e Caraaragibe,
duque de Caxias, Ribeiro da Luz, barão de Coteg'pe, F. Octaviano, Cunha Figueiredo, visconde de
Itab iraby, Nabuco, barão do Bom Refiro, Sinimbú
e Zacarias.
^ Compareceram depois da hamada os Srs. Souza
Franco, Si.veira da Moita, viscon le de S. Vicente e
Torres Homem.
Deixaram de comparec r com causa participada
os Srs. Diniz, bar .o de Antouiua, barão de liaúna,
Paula Pessoa', barão o Mareim, Firimno, Mlvoira
Lobo, Dias Vieira, Men les dos Santos, Funseca,
Carneiro de Campos e Mana.
Deixaram de comparecer -era c usa pai ti-ipada
os Srs. N mes Gonçai os, barãod ' Pirapama, coud#
d i Ria Visia, Smiza Queiroz, Saraiva, visconde de
Suassuna, P.impeu e Dias le Carvalho.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da ses-ão anieceienle e, não haven Io quem sobro cila fizesse observações, foi approvada.
O Sr. 1* secretario deu contado seguinte
EXP 1 1ENTK.
Um offieio de 19 do corren e, do 1° secretario da
cani na dos Srs deputado- comm uiicaudo que nor
odicio do ministério da faz n 11 de 10, constata á
dita camara ter sido ã nccmn ida a r suluçio da assenihléa geral que a ,tensa o govi» no a concedei ao
b ciarei Canddo Me.iiesde Aln.eida ■ p.cmio de
29;.,0 fjf pela publicação do A lia ao linpuio do
Hr is-l.—Inteirado.
Dito de 17 do coneule, do ministério da justiça,
reni'ttendu os a,,t igrap'ii>s sanecionadi s de quatro lerelaçôes da assouildéa geial: ama el'Vando os
vo icimentos do serretar o do -upr, mo tribunal de
justiça; e tres autorisando o governo a conceder liC'n i com vencimentos aos de-müarg.idi tes Manoel Ccrqueira Pinto. Antonii Gunç Ives Martins e
Luiz Antonio Barbosa de Alraei l i. — Ao archivo,
conimunicando-sc á outra camaia.
O Sr. 2° secretario leu os seguinies p-ueceres;
Da mesa, n. 330, de 20 de Selembro de 1870, expondo a matéria de urna propesiça i Ia camaia dos*
Srs. deputados, approv. ndo n decreto de 17 de
Agosto de 18T), que, elevas pensão de 30$ mensáes
concedida pelo decreto legislativo n. 1328 de 10 de
Agosto do mesmo anno a D. Maiia Franeisca da
Silva Gomes, viuva do capitão do 10* corpo de voluntários dapatria Irineu Gemil Gomes; concluído:
1.° Que a proposição da camara dos Srs, deputados 0deve entrar em discussão e ser approvada.
2 Que o relatório da mesa fosse impresso e distribuído na fôrma do estylo.
PARECERES DA COMMISSÀO DE INSTRUCÇÀO PUBLICA,
« A coraraissão de instrucçào publica examinou a
reposição da camara dos deputados, da tida do
3 do corrente mez. pela qual se autorisa o govern»
a mandar admittir á matricula na Academia das
Bellas Artes o ouvinte Sebastião Mendes de Souza,
depois de pagas as taxas legaes.
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Procurando conhecer os fundamentos da referida
proposição, recorreu acs papeis que vieram annexos
e encontrou os seguintes;
1.° Um requerimento do pretendente dirigido ao
director da academia para que os respectivos professores attestem a sua comlucta. applicaçào e pro
gressos.-e nelle tres attesta los: sendo.o Io do
professor de desenho geométrico, que abona a
assiduidade, c. mportamenlo e applicação do pretendente. e sua vocação para o estudo da geometria
pratica, e da perspectiva linear; 2o do professor de
desrnho figurado, que abona as mesmas qualidades
áciraa referidas ; 3o do professor da au'a de mathemaüc is elementares, que abona a assinuidade e
comportamento do pretendente, mas declara nada
poder attestar quanto ao aproveitaraent , poi não
estar elle sujeito ás provas, como ouvinte que é.
2." Uni atteslado de Ires pessoas reside tes nesta
ci Jade, que de laram ser o pretende, te de idade ue
20 ann.is, nauiral da pr viiicia do 1'iauiiy e estudante na Academia das Bellas-Artes.
Não podendo a commissão conhecer qual foi o mo
tivo porque o sobredito pretendente deixou de matrifiila —e em tempo, e esian io cuiiveu :ida de que
as "dispensas nos preceitos d s estatutos só devem
couce ei se quando motivos atten live.s os aconselhem, pionuncia se co Ira a pr posição; entretanto, t mo ao senado compete resolve cefinitivam nle a este respeito,*e só o pode f zer por meio da
discussão e votação, é a commissão de
PARECER
Que a proposição referida da outra caraara entre
Ba ordem dos trabalhos.
sala das onferencias, 19 de Setembro da 1870.—
J. P. Dias deCarcalhu.—Z. d ' Gó' * e Vii.scunrello*,»
« Foi vista pela coraniissào de i istru ■çào publica e
proposição da camara dos d puta d s, datada oe
13 áo corrente me? na qual se utorisa o gnv mo
a mandar que o alumno do Io anno d farml l de de
medicina do Rio de Janeiro, Avelino Pereira de
Freitas si ja dispensado de fazer exame de phisica a
de chimica, em que já foi appioTndo, como aiun.o
de phannacia na mesma faculdade.
Teve sua origem a dita proposição em um requerimento do preterdente, no qual pede a graça concedida por haver freqüentado
pela 2' vez a aula de
chimica, tomo alumno do 2o a no do curso phar
maceutico da mesma faculdade. A este requeii■anento veio junta uma certidão odas falhas que teve
o pretendente durante o d to 2 anno phaimaceuüco
Observando a commissão que no Io anno pharm ceutico aS omatérias da 1' e 2a cadeiras são idênticas ás do I anno medico, salvo na do physica o
quo é particular era suas applicações á medicina; e
que no 2ao anno pharmaceutico se repetem as inatexias da 2 cadeira do 1° anno, isto ó, a chimica e
mineralogia, do que resulta ser esta mat ria estudada no referido curso era dous annos consecutivos,
o a Ia no mesmo espaço de tempo em ambos, nSo
descobre inconveniente algum na approvaçào da
sobreditá proposição, que bem poderia ser extensiva
a quaesquer outros aluranqs que se acharem para o
futuro nas mesmas condições.
Não sendo, porém, de sua intenção obstara que se
conceda á1 graça pedida, que não contesta, e para

que possa o senado resolver sobro a matéria o que
julgar mais conveniente, é em conclusão de
PARECER
Que a proposição da outra camara entre na ordem
dos trabalhos.
Sala das conferências, 19 de Setembro de 1870.—
J. P. Dias de Carvalha.—Z. de Góes e Vascunc lios.»
a A commissão de inslrucção.publica examinou as
duas proposições da caraara dos deputados, datadas
de 12 do corrente rai z, que versam sobre matçria
idêntica, e pa-sa a interpôi si bre arabaso seu parecer. na conformidade do legimento. A l" auti.risa o governo a mandar que se considerem v lidos p ra a matricula na esco a central os
exames de pre, aratnrios feiios na faculdade de direito
de S. Paulo pd s es udantes Francisco Luiz Osorio,
e Aithur Antiiiies Ma id.
Nenhum docume to, nem exposição de motivos
acompanha a esia |iroposição.
A 2* co;il'nn Uudani ri<ação para que sejam validos na facu dade de medicina do Riu de Janeiro os
eximes irepaiuioi os feit s m escr.la central (elo
alumno Polydor ■ Olavo de Sadi. go.
V' io acompanhada de um requerimento do pretendeme, em que d ciari haver feito os exa i es de
alguns prefarat. rios da escola ceiilnl, i que prova
com o farto do acna se matriculado na mesma
escola e como deseja qoo essesexames ;lie sirvam
para sua m tri ula na faculdade de medicina, pede
que assui se 1 e delira. Não ha dociimeruo al rum
que prove o allegado
Na deficien .ia de razões que a commissão podesse
apreciar, e te o ell.i eoiislantem nle o, iiíado
conha as prop sii óes que oeste sentido t em sido
sn eit s ao seu ex me, não i ód' mudar de opinião;
entrei, nti, cumpr -Ih 'embrur que is decisões do
sena o sutre as- i o u-ts si mel ianl s teiun sido contrarias aos p.recercs da c mnnssao, e pa a quo o
si nada possa snlne est"? pronunciar seu juízo, ccnio
entender convênio te. ó a commissão de
PARECER
Que as supr men iona as pro.nsições da outra
camara entreu. na ordem dos trabalhos.
Sala das confen-ncias, .9 de Seterabio de 1870,—
J. P DiijS de Curvulhii. — Z. de Góes e Vascuncellos. »
« A coramissâo de instrucção publica tendo proced do, na fôrma do regimento, ao examo das «eis
proposições d ■ ama a dos deputados que adiante
mencicna, dat; das a 1' de 12, e as outras cinco >6 13
doconenle mez, e nota do que todas eltas vers m
sobre materi i da iiiesma natureza, julgou conveniente reunil-us para dar sobre todas o seu parecer.
As priraeins cinco pr posições aiitorisam o governo a mandar matricular no l0annq da faculdade
de medicina do Hio de Janeiro os seguintes estudantes, depois que cad i ura delles fizer os exames dos
preparatórios
que lhes faltam:
A l1 é a favor de Luiz Pereira dos Santos, aquom
falta o exame de algebra e geometria.
Veio jcorapanhiula de um requerimento do pretendente, em que allega não ter podido fazer o exame do preparatori
que lhe falta, e achar-se matriculado no Io annq da sobreditá faculdade, como ouvinte. Acha-se junto um attestado do Dr. João
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Militão da Fonseca, declarando que o pretendente soíTrera de uma bronchites aguda, e estivcra
em tratamento desde 15 de Fevereiro até 15 de
Março, impossibilitado de expor-se á inconstância
do tempo,
e sujeito a um tratamento hygienico.
A 2a a favor de José Serrano Moreira da Silva, a
quem falta o preparatório de historia.
Veio acompanhada unicamente de um attestado
do bacharel João Pedro de Aquino, director de externato Aquine, declarando que o pretendente frequentára o anno passado a aula de historia no dito
externato e que obtivera alh attestado para Cazi r o
exame daquella matéria na instrucção publica, o
que não realisou por doente; e bem assim que se
acha approvado era todos os outros preparatcios.
A 3" a favor do alumno Martínho Alvares da Silva,
a quem falta o exame de geometria.
' Veio acompanhada unicamente do um attestado
do Bacharel Fábio Alexandrino de Carvalho Heis,
director do collegio Perseverança, declarando que
em Fevereiro do corrente anno fôra julgad' atli habilitado para fazer exame do geometria perante a
commissão do instrucção publica.
A 4" a favor de Pedro de Azevedo e Souza Netto,
a q em falta o exame de latim.
Veio acompanhada de dons attestados: Io do
bacharel Aquino, supra mencionado, declarando
que o pretendente freqüentara a aula de latim no
seu externato, e obtivera attestado para fazer exame
desta matéria na instrucção publica , e bem assim
que está appiovado em todos os outros preparai'rios:
2o do superior do collegio do Caraça em MinasGeraes declarando que o pretendente freqüentara
alli as aulas de diversos preparatórios, entre os
quaes oa de latim, e que Mra nelles approvado.
A 5 a favor de José Alves Machído Júnior, a
quem faltam os exames de historia e geograpbia.
Veio acompanhada unicamente de um attestado
do su radito baciiarel Aquino, declarando que o
pretendent. frequentára no seu oxte nato a aula de
historia e geographia, e obtivera attestado para
fazer o exame dessas matérias na instrucção public.., e que está approvado era todos os outros pre^'Tullima, c a favor do alumno da faculdade
de direito do Recife Henrique de Miranda, para ser
matriculado no 1" anno da dita faculdade, depois de
mostrar-se habilitado em historia e rethoaca.
Veio acompanhada de um requerimento do pre
tendente, em que podo a graça que obteve, allegando
não ter podido fazer os exames dos preparatórios que
lhe faltam por grave enfermidade, e por haver, alem
disto coranletado o curso de sciencias naturaes da
universidade livre de Bruxellas. onde obtivera o diploma de doutor com dislineçao; o por fira < pie
iuizo que lhe causará nas acluaes circumslancias a
perda de um anno na sua carreira litterana.
Acham-se juntos ao requerimento os seguintes documentos:
1.° Publica fôrma do diploma passado peia facul
dado de sciencias da universidade de Bruxellas a
Henrique Gonçalves de Miranda Keller, natural de
Pernambuco, proclaraando-o doutor em sciencias
naturaes. Ha neste documento uma declaraçao do
protondento de que sendo o seu nome o que se acha
mencionado no diploma, hoje se assigna somente
Henrique de Miranda:
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2° a T 0 Seis certidões passadas pela secretaria da
faculdade de direito do Recife, das quaes consta que
fôra approvado nos seguintes preparatórios: latim,
francez, inglez, philosophia, geographia, geometria
e aiithmotica,
8 0 e 9 ° Attestados dos lentes do 1° anno ca referida faculdade, dos quaes consta que está freqüentando como ouvinte as ditas aulas, accrescendo a
declaração do Dr Silveira de Souza d« que é assíduo, e de bom comportamento.
Pelo que fica exposto se mostra que dos seis pretendentes, contem, lados nas proposições da outra
camara, só o primeiro provou com documento legal
o motivo porque t eixou de fazer o exame do preparai rio que lhe falta; e julgando a ccmmissão que a
moléstia e uma circumstancia attendivel, e que ella
tem sempre julgado digna de favor, não pôde deixar
de pronunciar-se pela approvaçào da proposição
que se refere ao alumno Luiz Pereira dos Santos.
Igual seíia a opinião da commissão a respeito do
2° José Serrano Moreira da Silva, se a enfermidade
de que faz menção o director do externato Aquino
estivesse provada com attestado de medico, única
autoridade competente para provar em taes casos,
sem que todavia pretenda pôr em duvida a verdade
do allegado, mas tão somente a competência do
documento.
O 3° pretendente Martinho -Alvares da Silva, não
tendo apresentado na outra camara se não o documento que a commis-ão referiu, trouxe todavia ão
c nhecimento da commis'-ào ura memorial e um
attestado para provar o motivo porque deixou de
fazer era tempo o exame do preparatório que lhe
falta. Esse attestado é do Dr. Luiz DelfiüO dos Santos, e delle consta que o mesmo pretendente fôra
atacado de febre amarella no mez de Março do corr nle anno, e éstivera s. b suaspresi iipções médicas. Assim, pois, a commissão
pelos motivos já ponderados a respeito da Ia se pronuncia também a avor da proposição lelativa ao dito Martinho Alvares
da Silva.
Quanto aos pretendentes Pedro do Azevedo c
Souza Netto e José Alves Machado Júnior, a commissão não pôde Ojiinar diversamente do que o tem
feito em seus pareceres anteriores,já que não encontra alleg .da.nem provada nma cansa que servisse
de impedimento legitimo para que elles sati-fizessem
os preceitos dos estatutos porque se regem as faculdades.
O 6° e ultimo, Henrique de Miranda ailegou que
não fizera os exames dos preparatórios que lhe faltam por motivo do grave enfermidade; mas não
provou esta circumstancia, como aliás lhe s ria fácil;
e não p. dendo a commissão repousar sómente nu allegado pela parte, vê-se, portanto, na necessidade
de recusar o seu assentiraento á proposição que ihe
diz lespeito.
Entretanto, como acerca de cada uma das proposições enumeradas, o juízo do senado pôde ser diverso por considerações que não estejam ao alcance
da commissão, ou por coherencia do qi e a respeito
de muitas outras se tem praticado contra o parecer
da commissão; como pode mesmo o senado entender conveniente que se extenda a equidade áquolies
que somente allegaram, mas não provaram o seu estado enfermo na época dos exames; e em todo o
18
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caso as proposições da outra catnara devem ter solução, para este effeito, e para que o s nado delibere
como entender conveniente, é a comrnissão de
PARECER
Que as supramencionadas proposições entrem na
ordem dos trab Ihos.
Sala das conferências, 19 de Setembro d# 1870.
— J. P. Oias de Carvalho.—Z. de Góes er'ascnncellos. »
Ficaram sobre a mesa, para serem tomados em
consideração com as proposições a que se referem.
Leu mais a seguinte
reoacção.
« Emenda approvada pelo senado á proposição da
camara dos Srs. deputados, que aotorisa oo governo
para mandar admiltir á raatiicnla do, 3 anno do
curso medico da faculdade da Cftrte o alumn do
2o anno pharnucentico Antonio José de Faria Filho,
feito ( exame que lhe falta, o dispensaeo o lapso do
tempo quanto
a outros.
No art. t0 sejam substiiuidas as palavns :
« Dispensando se o lapso de t-rapo para os exames, que houverem excedido. »
Paço do senado, 20 de Se'embro do 1870. — Viiconde dr Sa uc.ihii. — Fernandes Br iga.. »
Posta a votos, for approvada.
O Sr. barão
iloteRlpe (ministrda ma t-ha): —ir. presidente, pedi a palavra afim
de requerer a V. Ex ho ives-e por bem dar para
a ordem do lia de amanha sem ret. riça o do orçamento, a' proposta que ab e ao gover o un c edito
para a co' tmuaçáo da- obras da estrada de ferro de
I). Pedro II. Enunciando a matéria do meu req eritm mo, cre o que o ten 10 juslitl a Io. As obras estão
em continuação, e se não se /otar os fundos pedidos
Vdlas terão de . arar com grave prejuízo do serviço
publico e dos interesses do Império.
Posto a votos fo approvado o requerimento.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entraram em 3" discussão, e fonm approvaras
para serem dirigidas á smcção imperial, as proposições da cau ara los Srs. deputados sobre pensões mencionadas nos p treccres da mesa ns. 325,
328e327.
MONTE-PIO.
Entrou em 21' discussão, e pass. .u para a 3", a proposição da camura dos Srs. deputados, autorisanlo
u pagara mto do monte pio a quetem direito D. Maria
Isabel Fernandes da Silva, com o^iarecer da comrnissão de marinha e guerra.
REMISSÃO DE DIVIDA.
Seguiu-se em 2a discussão, e pcssou para 3a, a proposição da camara dos Srs. deputados remitiindo
a D? Adelaide Fontes Rangel de Antas a divida
que menciona, cora o parecer da coramissão de
fazenda.
O Sr. Paranaguá requereu verbalmente dispensa
do interstício para a dita discussão, e assim se
venceu.

ORÇAMENTO.
Votou-se sobre os arts. 13, 14,15, 16 e 17 do orçamento o foram auprovados.
Continuou a discussão do art. 18 que havia ficado
adiada.
Pcsto a votos foi approvado.
Posto a votos igualmente o art. 19, foi approvado.
Foi igualmente approvada a emenda final da outra
camara.
Passou oprojecto para a 3a discussão.
Sr. 1° secretario requereu verba^ente dispensa d intersticio para a dita discussão, e assim se
venceu.
Nesta occasiãe o Sr. Nabucn reclamou que não
tinha entrado em discussão oartigu auditivo, hontem
0 Tereci lo e assignado por varies Srs. senadores.
O Sr. j residente consultou o senado sobre este inc dente, e depois do aiguinas observações dos Srs.
1 rào de C «tegipe e Zacarias foi decidido que aberta
am Ia a 21 discussão do projecto do orçamento fosse
hs atilo o artigo adilitivo, autorisando o governo
i apolicar a quantia de 1,000:000$ na alforria dos
escravos.
O JSr. TVabuco pronunciou um discurso
qu ■ publii-aremos no «Appendice».
O Sr visconde de Itnborahy
[Dresldenie d > conselho):—Pedi a palavra não para
respi nder ao discurso do nobre senador, porque
■>. Ex tratou primeiramente de m iteria albe a ao
0 de to de que nos çcupunos, e em segundodogar
sõ quiz fizer um protesto, e não ipresentar uma
m di l-i que entenda d-ver ser approvada.
lambem parece-me que a menda do nobre sena1 r não pede ser approvada ; e não o pode ser. porque preseuta-se cou.o emenda ao orçamento. Rece o ra d to que, se tivermos de emendar i sta lei, não
nja tempo de passar a em nda na outra camara;
v nb i a faltar numero siifflciente de deputados para
■i iprov r a lei, Se o nobre sen idor convertesse sua
eraen Ia un ura projecto, eu não teria duvida em
desde já votar porelh. Demais esta me li Ia apiosentada pelo nobre senador f zpanode um proje toque
sta na amaia d-s deputados; ora, a n -ste projecto
ideas tu o gove noadopta, entro as quaes i stão as
co nprehendid s no artigo do nobre Senador.
Co iqunto pareça-me inconvenie .te que estejamos
lis unndo tn lidas contidas em um projecto que nos
ha de ser envi ido pela caraata dos deputados, todavia
e t torno a dizer que, se o nobre s.uia oi apresentasse nao e-ta emenda, mas ura projecto era separado, eu lhe daria meu voto; como emenda, ao orçamento não posso fazel-o,
O Sr. Zacsirlan pronunciou ura discurse
que publicateraos no «Appendice».
O Sr. F1. Octavian»: — Sr. presidente,
esta questão é tão grave, impuuha-nis a to los um
procedimento francoe refleclido. impunha ao governo
tal s-ried ide edecisão, que ninguém nesta casa pode
deixar de admirar essi habilidade dos nobies ministros de virem proferir aqui, na ultima hora, a sua
palavra sobre pontos impoitantes do assumpte, tendo-se conservado silenciosos nu mal dispostos a respeito dos raosm is pontos, quando homens eminentes de um oartido mostravam tanta anciedade, e, o
que é mais, quando os amigos do governo na outra
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servir para occultar a falta de plano e de concerto
entre os ministros e nunca foram meios de just ficar
a confiança que se pede ás maiorias parlamenlaies.
(Apoiados).
O Sr. Zacarias:—Chama-se a isto viver a todo o
transe.
O Sr. F. Octaviano Assim é: mas não creio
que homens tão cons^icuos, tão respeitáveis, se
agarrem ac poder e de tudo façam meio de viver.
Não: ainda tenho em muito caracter dos nobres
ministros, ci nsidere me honrado com a amizade de
alguns d'eiitre elles: em taes circurasianci s não
pôde o meu respeito amesq nn ial-. s. Mas o naufrágio da tantos outros caracteres pôde levar o paiz
a crer que o procedimento censurável do gabinete
icm sid'> uma tactíra de habili lade, afim de prolongar a vida e.iire os escolhos da camara temporária.
O Sr. Zacarias-.—Mesmo com ioda essa habilidade estão mortos: são arvores que deram o seu
fruclo.
O Sr. F. Octaviano ;—Sr. presidenle, os meus
honrados amigos da opposiçâo devem eootenlarse com o seu triumpho...
Ema voz :—O governo nada disse de novo.
O ' r. F. Octaviano :—Cada vez fi o mais aturdido 1 Dois, sên iores, o nobre pr sidente do conrel io não acaba de confessar q ie aeha aceitáveis
a? idéas d artigo addiiivo? E não é a primeira vez
que o gal i ieie se pronuncia com alguma franqueza?
E não é a primeira vez que dá a entreve - quaes as
medidas que já -o 'ia aiailaf. -em dependência do
registro do nobre mini-iro do Império?
O Sr. mini tro da marinha :—Também é a primeira vez que ellas aqui veein.
O Sr. F. Octaviano: — Oh ! senhores. O meu
honrado amigo com essa resposta quasi me des.inim. de conunuar....
Vozes da opposiçâo:—Não. não, continde.
O Sr. Silveira da Motta Fomos mais felizes.
O Sr. Zacarias :, —Está fazenda am serviço a
O Sr. F. Octaviano.—Foi. po s, uma sorpreza todos os partidos, fustigando este triste pn-c dente.
para mira, como nara todo o senado, a confi-são do
O Sn. F. Octaviano: — Releve o nobre minisgoverno, e embora, quanto aos desejos da o posição,
olla se|a agiadavel, ó toiavia 1 iraemavel no ponto tre da ma inha que, sem ai rimonia, llie resp mda
de visUt duS praticas represçniativas. Deixa-se um era poucas pdavras. As riKiim .s qm a opposiçâo
partido dividir so em matéria tãograre, não se sa- in licou no orçamento, poiq e o u as não podiam ahi
tisfaz á sua ancielado, não se lhe da uma solução, ter cabim mlô não sã" um ni no
i ivo, en>nm
aliás já estudada e aceita polo governo, e que'po- como pai te em um plano de m didas moderadas,
.. poderia talvez fazer esperar com menos soflfreguidãn -emaffen-a ao diie.iio oeprO|iieda e
outras medidas de maior alcance, e por fim, diante dem caber no projeclo o mais nn derado, ainda
mesmo daquelles que sãotimoratos e até dos que
dos adversáriot, nos últimos dias de sessão, o rainis
torio declara que o seu silencio ou resistência não tentem affagar preconcetos de educação immoral,
linha fundamento e que poderia, se o quizesse, ter não requeriam ser apresentadas aqui pára que o gofeito alguma cousa do que lhe era pedido pelos seus verno se p onunciisse a tal respeito, li stava-íhe
ou respondendo acid mbrimente no cou.eço d., sessão
amigos I
Sem me deslisar do respeito com que sempre trato ao Sr. Nabuco. ou entendendo-so com a como issão
os dignos cavalheiros membros do ministério, vejo da camara temooraria, bastava-lhe, digo, declarar
om to lo o sou procedimento no decurso dest» sessão o que nos últimos dias da sessão, depois de t reta
uma vida do expedientes digna de censura Esta provocação, de tanta luta, de tinto esforço e tempo
questão não podia ser tratada como foi: o governo perdido, o nobre presidente do conselho nos veio
não tom tido sinceridade... talvez a palavra pareça declarar!
offensiva... a franqueza, que é condição essencial
O Sr. Zacarias Isso ó evidente: mas qual 1 só
de quem pode a confiança dos outros, e a prova ca- agora pensaram nisto.
bal de verdadeira harmonia entre os ministros. Os
:
meios termos, as palavras sybillinas, as promessas r O Sr. F. Octaviano ;—Porque esse s lencio, sem
vagas de aspirações humanitárias, tudo isso pôde undamento. sobre medidas tão simplices e entre-

caraara se confundiam com os parlamentares da
opposiçâo nessa anciedade!
O Sn. Zacarias:—Apoiado; já não fazem caso
da ninguém.
O Sn. F. Octaviano : — Não tem a opinião liberal
representantes na cainara têmporat a. Estavam alli
somente os amigos do governo. Elles pediam que o
ministério adhensse a alguma medida preparatória
ou concurronto para o grande fim de libertar nossos
filhos, emalgum tempo feliz, dach ga que noscorróe.
O ministério, pelo orgão de um de seus membros,
diz a principio que nada fará e depois, por grande
favor, aceita um registro, ini ia ura allivio ao bolsinho imperial e declara novamente que nada mais
pode admittir. Entr tanto, agora, á despedida do
parlamento, o nobre pre-idente do conselho e seus
collegas do son .do referem á opposiçâo era coufiança, aqui para mis, que o seu estudo e pensamento a
respeito do aigumis ouiras medidas já estavam feitos e que eram favoráveisI
Que papel fi ^a repres ntando a ca nara dos Srs.
deputados? Oi»! senhores ! Eu não sou o piO' uradnr
da opinião poiiticaque alli domina ex lusiv.mente;
mas sou amigo loal do systeraa lopreseotativo e es e
faclo virgem e um attentado contra lie. porque na
caman dos Srs. deputados ha igu 1 direito, se.iao
maior, de se exigir das governos a franca expre-sSo
das idérs com que pretendem manter-se no poder.
iApoiaM Como se nos diz ago a que o ministério
não se oppõe, q ie o ministério ac ita, que o mini lerio p ra o anuo apoiará medidas recusadas p in«
ministros á coinmissão respeitável e i lustrada da
caraara temperaria, composta de amigos prestimosos
do ministério? Como se pitentAa á opposiçâo do
senado que o governo reputa inno entes e bo*s laes
tnedidas. quando so manteve o mais rigoroso sdencio perante a ca mar,a tem 'oraiia, an iosa uir chegar a accordo com o governo e por conhecer-lhe as
vistas?
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tanto tão benéficas e justas? Porque até mesmo
obriga a opposição a conservar-se armada p rauma
luta de morte, quando podia o governo desarmal-a
até certo ponto, ou fazel-a passar aos olhes do paiz
como desam soada ? E' este o fructo do syst ma
precoms.ido pelo nobre ministro do Império de
não transigirem os partidos, nem sequer, em taes
assumptos!
Sr. presidente, depois que entrei para esta casa,
estou desaprendendo...
O Sr. Zacarias: — Em verdade é preciso desaprender para se entender o ministério.
O Sr. F. Octaviano :—Os nobres ministros achara
boas as nossas idéas, mas dizem que não as polem
admittir agora no orçamento, po que le eiam que a
outra camara não se reuna mais e o orçamento deve
passar sem emendas. Então porque não o trouxeram
já com aquellas idéas que achavam boas e aceitáveis? Mas, Sr. presidente, os partidos devem ser
tolerantes e governamentoes: o governo mostra
desejo que termine a discussão do orçamento sem
emendas e no mais breve praso. A oppôsição já lhe
ouviu q m na sessão próxima serão attendidos os
seus desejos de medidas que encaminhem a nossa
socieda 'e a melhores destinos e mesmo a melhor
re utação. Pois bem: sejamos todos homens de
razão °e di.;nos da confiança do paiz. O governo
tome-se explicito a respeito*de um pomo; obriguese a tratar francamente daquellas medidas log * no
começo da sessão, e, por seu lado, os meus amigos
retirei! o additivo e encerrem a discussão do orçamento.
O Sr. Zacarias:—Não ponho a menor duvida
pela rainha parte.
O Sr. F. Octaviano : — O honrado presidente do
consi líiodisse: « São ideas minh s, eu as a.iopto. »
Mas embora seja para mim bastant- esta declaiação
de S. ix, não constituo, po.ém, ura compromisso
de que tats idéas serão apresentadas por seu ministério e promovidas em tempo de não termos segunda"
scena, como a de hoje.
O Sr. Figueira de Mello:—São as exigências da
Prússia á França.
O Sa. F. Octaviano:—Não: depois de tantas dilações, duvidas e meias palavras, a opposição tem
direito de pedir garantia solemne.
E vej j o nobre sen-dor que u opposição tem tido
nesta matéria a maior prudência, a maior paciência.
Esperou, silenciosa, que o governo se entendesse
cora a out a c âmara; anim u, applaudiu as tentativas nobres de todos os deputados conservadores que
quizeram dar a seus chefes a gloria de iniciar esta
grande eforma: até cerro ponto, mesmo, a opposição, re olhendo-se, abdicou, deiíbu esquecer a
tradicção que lhe dá a primazia em taes ideas, tudo
p; ra que as cusceptibilidades de partido não creassem difflculdades á camara tempoiaria na sua luta
cornos ministros.
Somente, quando a camara temperaria deu signaes
de vencida pelo cansaço ou pelo manejo, a opposição, não encontrando o mais pequeno fructo de uma
sessão de quatro mezes, viu-se na necessidade de
formular o additivo, que arrancou, por fim, a adhesão do governo. Quem assim procede não pôde com
justiça incorrer na observação do nobre senador
pelo Ceara'.

Assuma, portanto, o nobre presidente do conselho a responsabilidade que suas palavras lhe impozeram. A opposição votará, sem mais exame, o
orçamento que ainda está em segunda discussão, se
após aquellas palavras vierem alrumas outras mais
simplices, porém mais eloqüentes ; declare-se que
no começo da vindoura sessão se promoverá a adopção das medidas que teem de satisfazer uma necessidade indeclinável Je nossa vida social e que tem
de fixar o limite da intervenção dos poderes públicos nesse assumpto, porque é* necessário que os espíritos voltem á serenidade que a irresolução do governo desterrou.
O Sr. Nabdco:—Muito bem; isso ó que c a verdade.
O Sr. F. Octavuno:—Desde o começo deste
anno o nobre presidente do conselho fez desviarse^ esta questão de seu terreno e curso natural. O
terreno natural, mais seguro, mais sensato, era
aqmdle em que o pretendeu cullocar uma numerosa
phalange da camara temperaria; era o da direcção
beneiica dada pela administração do Estado. A administração recusou-se: a camara ficou só e teve de
usar de sua iniciativa. Mas logo que a administração viu a camara usar dessa iniciativa, o que fez ?
Dividiu-a, embaraçou a na sua marcha. Nada fez,
nada deixou fazei. Por fim, resolveu-se a fazer
alguma cousa; mas antes continuasse a cruzar os
bnços, porque nà nos teria dado o ps eciaculo
de r duzir a grande questão do um povo imeiro ás
proporções da q estão dos escravos da casa ira .erial.
rlaiippnsiçào). Senhores, collirar-se
um cidadão, por m is digno de res eito e por mais
elevado que seja, áciina da nação brasileira em sentime.itos generosos, é impròpnode uma lei é rebaixaria para sem ore o caracter de ambas as caraaras
que a votassem. (Apinados da opposicui)).
O Si*. SPíir*:inI)o& (mmiitro de estrnnpeíros,):—Sr. presidente, os discursos d's honrados opposicionistas começam a desvanecer-me
a esperança de que nesta grave questão, em que
elles não cessam de in.-islii, deixarão de influir os
interesses de partido; que será resolvida em terreno,
por assim dizer, neutro, e mais elevado. Us nobres
senadores reconhecem que o assumpto é digno da
mais seria e madura reflexãó....
O Sr. F. Octaviano. — E não de risadas.
O Sr. ministro pe estrangeiros : — Os nobres
senadores pareceram mesmo reconhecer a fundada prudência do governo, quando lhe não contestavam a razão com que pediu aos seus amigos da
camara temporária tempo para o estudo e para a reflexão, tempo para que r. opinião publica se manifestasse mcis cícra e mais uniforme em matéria tão
grave. Quando, porém, o governo, sempre attento á
este transcendente ass impto, enunciava na outra camara o seu pensamento a respeito de certa ordem de
idéas, que se ligara á esta reforma social, que é
nosso empenho conimum; quando o g. binete devia
satisfazer em parte aos nobres senadores, é precisamente quando se mostram clles mais impacientes, e
contestam e negam ao gabinete o direito, que aliás
já lhe haviam reconhecido, de proceder com a maior
prudência e moderação em semelhante negocio.
O Ír. F. Octaviano:—E' imprudente uma medida
aceita pelo Sr. visconde de Itaborahy!

SESSÃO CM 20 DE SETEMBRO DE 1870

!3!i

O Sr. ministro de estrangeiros • — Não estou solução desta grave questão partissem dos conserqualificando de imprudente a iniciativa dos nobres vadores, e não dos liberais.
senadores; mas, sim, qualifico de imprudente (se
O Sr. Jobim : — Bem fallou contra, o Sr. Ottoni.
me permitt- ra) os conimentaríos de que acompaO Sr. ministro de estrangeiros: — Como em
nharam essa iniciativa,
taes circumstancias collocar a questão no terreno
O Sr. Zacarias Os de César são muito bons.
das opiniões politicas?
O Sr. ministro de estrangeiros: —V. Ex. está
O Sr. Nabuco:—Ninguém colíocou.
sempre sunhando cora o cesarismo; sabendo entreO Sr. F. üctaviano ; — O nobre ministro tem
tanto tao bem com > ou, que não existe esse cesaperdido nm quarto de hora, e ainda nada provou.
rismo.
Só porque não se diz que o ministério é muito
O Sr Zacarus: — Fallei em César por acaso: bonito...
foi porque V. líx. falleu em commentarios.
O Sn. ministro de estrangeiros:—Sr. presidente
O Su. MINISTRO DE ESTRANGEIROS* — A' perSDÍser que eu não lenha pr, rado, mas nesse caso
cacia e ao patriotismo da n .tire opposição n..o po- pode
recebam
o meu discuiso como compensação de oudiam escapar os inconvenientes e os perigos que ha tros que lenho
á nobre opposição, 'nos quaes
em arrastar esta questão para o tem no das opiniões lambem muito ouvido
se ufflrma, mas n ;da se prova.
pol t cas ('•pniadns); e todavia os discursos de hoje
O Sr. F. Üctaviano:—Nós podemos perder tempo,
revelam essa tendência
mas o nobre m.nistro não, porque quer o orçamento
O Sn. F Oct.v vi ano ; — Em que, senhores? Isto depressa.
será dillicil provar.
O Sr. Zacari as ;—AÍBrmamos que o ministério
O Sr. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: — NÓS CStamOS
todos convencidos do que a icforma social do que se não tem feito nada, eéa verdade.
O Sr. m nistro de estrangeiros: - Disse-se que
trata é necessária, é indispensável. Os nobres senadores, estando no poier, iniciaram a idéa, em dis- og.ln te guardara uma resena ceusuravedquando,
cursos d Coiôc, em cp c .s que elies mesmos reco- aceit.indo a idéa oo anigo additivo, não se manif slára a este respeito muito antes; mas, senhores,
nheciam im .n pi ias para ro-olvel a.. .
acaso em discussão semelhante idea? Não
O Sr. Zacikias: —Ninguém reconheceu impró- estava
havia já declarado o governo que opportiinaraeute
prio o tem o.
emiitiri ■ o Sm pensamento sobre a medida em geO Sr. ministro de estrangeiros: — ... e não ral? Na c.iuara temperaria o nobre ministro do
apre enta am oa indicaram meio algum de s luçào. Império já nao se havia enunciado francamente a
A oppuMÇao .lesse tempo, 1 n ;e do qir-rei impQll r tai respeui ?
os ..obres ministros a medidis precipitadas, os
O n .hre senador pela Bahia,que fallou em ultimo
apoiou .as suas decl aiações de pi udenlo re erva
log r. qua ilicando o projecto da camara como uma
(Ap t rdos). Iloj.., porem, .senhores que a questão despedi .a d gabinete para com a camara, disse-nos
esta muito mais a lia t.ula...
que o a.tgo addiiivo era lambem a despedi a da
;llMs'ra . aposição para com o parlamento eo paiz.
O Sr. Zac iu.s ; — Onde?
A-as S n 10 s, o nobre n.inisíru do Império, enunO Sr. MiN.srao de estrangeiros... hoje que ogo- cianriii-se a respeito desse nrojeeto,'de iniciativa de
verno declara perante as cam r s, que na próxima nm membro daqnella camara. declarou que á idéa
sessão ha de o .iuk í i sua oj inião,se ainda existir .. nelle i-, nii 11 se podiam reunir outros, que oram
O Sn. Zacarias ; —Ninguém disse isso senão V. Ex. coimex s. e que o g bi cte aceitava.
O Sr Zacarias:—Quaes?
O Sr. ministro de estrangeiros -.—Eu não podia
fal »rem ass.unpto desta natureza sem o accoido dos
O Sr. mini-tro de estrangeiros: — Só se tratava
meus collegas
dos e- rav. s. cujo u-ufrurto pertence á Corôa, e enO bu. Zacarias :—.fã foi conigido pelo Sr. mi- tretanl c itou se a idéa des escravos da nação, a
da matricula, e podiam aceuar-se as deste "artigo
nistro do Jinpeiio.
0
O ar. ministro da marinha:—Já dea a explicação. additivo.
O Sr. Zacarias:—O Sr. ministro do Império de' O Sr. ministro de estrangeiros; — Quando
o gabinete, Sr. presidente, faz esta declaração, clanu que não aceitava nenhuma outra.
O Sr. ministro de estrang iuos: — Não posso
os nobres senadores procedem como se per ventura receiassem que o governo fosse feliz na re- também nesla oc asião deixar de rectificar as proalisaçào do sua p.o ncssa: os nobres senadores poMçoes eos nobres senadores, que interpreta iam
procedem cimo se quizesse n icivindicar para o inexaciamente e c-m injustiça, as palavras do nobre
parti (o liberal a gloria dessa idéa, quando essa gln
ministro do Império, retativas ao projecto que auria deve ser commumj não lendo u partido liberal tonsa a m numissao dos escravos, cujo usofrueto
o direito de ieclainal-a como exclusivamente sua.
pertence a cerôa. U nobre ministro do Império não
a legou como principal ou única razão a caridade
O Sr. Zacarus:—Ninguém reclama.
imperial; o nobre ministro do Império o que disse
O Sr. ministro de estrangeiros: — E' preciso, toi que era preciso põr esses escravos, bem como os
senhores, dizer a ver. ado ao paíz, e é que nesta da naçao, em pé de igualdade com os outros; que
questão uns achamos todos confundidos. Se a prin- assim como cada um do nós podia manumiltir os
cipio havi tn conservadores oppostos á idéa, também seus • scravi s, era preciso que " governo estivesse
do lado libenl os havia e muitos. Cumpre mesmo autonsado para conceder rnanumissão áquelles ; que
reconhecer que talvez os primeiros passos paia a actualmente não o podia fazer sem autorisacào legis39
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latira, e então referiu-so aos facíos de maaumissão
concedida a escravos, cujo «sufrncto pertence á Corda. dizendo que taes factoseram dendos á caridade
do Imperador.
Ora, Sr. presidente, essas palavras, aliás muito
dignas, e muito eloquentes, com que o nobre ministro do império aduifiu á caridade imperial, podem
ter a interprelação, que se lhes toem dado? Seguramente não ,ell s não servem para sustentar o project ; como beneficio á Corôa, mas sim como uma
medida de conveniência publica [apoiados) e conveniência, que só podia ser attendida em parte pelos
impulsos da caridade.
O Sn. F. Octaviano:—Não estamos deaccordo em
ser a nação csclavocrata, e o Imperador um homem
de optimos sentimentos...
O Sr. ministro dk estrangeiros:—Mas se se aceitava também a medida a respeito dos escravos da
nação...
(3 Sr. Zacarias :—Não foi o Sr. ministro do Império que a propoz.
O Sr. ministro de estrangeiros:—... seelle fallava
sobre o projecto, e comprehendia era sua adhesão
todas essas idéas, como é que os nobies senadores
separam uma idéa de outra, e dizem que o ministro
queria o projecto pura e simplesmente.
O Sr. Silveira da Moita:—Essas vieram para
cobrir a outra.
O Sr. ministro de estrangeiros :—Os nobres senadores não só pelo interesse que lhes deve tne;ecer
esta reforma social, senão também pe'a natureza
deli-, deviam ser, como todos nós devemos er.
fhu to prudentes no interpre^r as intenções dos
outros, não tornando odioso o nobre ministro do Império
O Sr F. Octavuno:—E' pelos seusaclos.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Como é que
no reslo da sessão, quando já não ha tempo para
largos debates, pelo facto de pre.-tar o governo seu
voto .-ra que pass na aquéllas três ou q atro idéas,
se diz que queremos que o Imperador não exerça a
caridade para com os escravos que estão a seu serviço
e que não q leremos mais do que isso?! Pois o mais
so pó te fazer com a mesma facili lade ? E porque os
sentimnt s tão ardentes, e tão g- nerosos dos nobres sei,adores não se manifestaram antes com o
mesmo rdor? Porque ao menos os nobres senadores não se animaram a pnujiover a adopção de
medidas indirectas? Porque tudo adiaram?
O Sr. Zacarias;—Havia um plano, não começávamos pelo bolsiuho..
O Sr. ministro de estrangeiros;— Havia um
plano que jazia no mysterio do gabiffete, um plano,
que estava sob uma prudente elaboração; mas agora
que o governo anauncia que ha de cumprir o seu
dever, e encunciar-se na prcxiraa sessão, os nobres
senadores se mostram impacientes, e dizem que o
governo não quer a solução desta questão!
O Sr. F. Octaviano;—A próxima sessão, é muito
elástico.
O Sr. Silveira da Moita;—E' um logro mais.
O Sr. ministro de estrangeiros ; — Sr. presidente. Y. Ex. vê que os nobres senadores se mos-

tram muito exigentes: não basta que o gabinete
diga que se tiver a honra de presidir aos destinos
deste paiz até a prox.raa sessão, ha do manifestar
sen pensamento
O Sr. F. Octaviano : —No fim da sessão, como
este anno.
O Sr. Silveira da Moita Manifestar só?
O Sr. ministro de estrangeiros : —Quem manifesta seu pensamento como o governo, é com
obrigação de realisai o ou suecumbir com elle. Os
nobres senadores querem já como advogados inexoráveis que se marque um praso (ata ,dia por dia ...
O Sr. Silveira da Moita : — Não senhor.
O Sr. ministro de estangeiros : — Nós dizemos,
na próxima sessão; e os nobies senadores dizem, que
não queremos fixar ura praso ..
O Sr. Zacarias: — Só V. Ex, diz isso.
O Sr. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: —TolOOgO
veruo pelo meu fia o rgào o diz.
O Sr F. Octaviano : — Diga uo começo da próxima sessão. Que di ficuldaue teín?
O Sr. ministro dk estrangeiros;—Sr. pr si (ente,
o nobre senadot- 1pelo lUo de .lan -iro n s disse que
a opinião public adverte o ministério de s ia inacção neste nego io. e reclami ministros que possam
re-olver a questão: mas. Sr. presidente, sem contestar ao n ■b.e senador que o ministério não seja o
mais apto para reg.-r os destinos do paiz nas condições aetnaes se n que me proponha lesviar a acc isação de incapacid ide, que taeitainento se cora
pre lente na ee is ira do nobre senalnr, eu Iheooservarei que o espirito puál co. longe de querer r recipitação em lio grave negocio, nos aconselh i a maior
ruden oa (npnyidns); as palavras 'o gabineie fóra
dos ci.culos políticos não foram m.d acolhidas pela
nação.
O Sr. Antão ;—Apoiado.
O Sr. ministro iie estrangeiros :—Os mais interessados na solução desl. questão, as cl s<es que
mais devem sentir os efleitos da leforma so ial que
temos em vista, esses m o levarao a mal a prudência do g binete. (Apoiados.) A sulfregui ào se manifesta em poucos.
O Sr. Silveira da Motta; —Não ha tal.
ü Sr. F. Octaviano;—No paiz inteiro.
O Sr. ministro pk estrangeiros;—A opiniãõ pubiica nos está lizendo que sigamos. ma-sigunos
com passo firme e cora prudência, que nesta questão nos demos todos as rnãos, o não a colloquemos
no terreno das paixões políticas. {Áp"iad s.l
Sr. presidente, o nobie senador pela orovincia da
Bahia, o Sr. Zacarias, disso que i discurso do nobre
ministro do Império fôra urna despedida do gabinete. ..
O Sr. Zacarias :—Do governo ás camaras. Não
é a retirada do ministério.
O Sr. ministro de estrangeiros :—0 nobre senador. que não concede que o ministério possa fazer
alguma cousa louvável, entendeu que, despedindose o ministério das camaras. S. Ex. também devia
dirigir-nos uma despedida...
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O Sr. Zacarias:—Por ostc anuo. Pretendò estar
aqui para o anno.
O Sr ministro de estrangeiros: —A despedida
do nobre ministro Jo Império, se assim pode ser
consi lerado o seu discurso, foi toda dictada pela
conveniência publica, sem o mais leve resaibo de
espirito do partido: mas a despedida quea ülu trada
opposiçào do senado nos veio hoje dirigir e ao pniz,
é assustadora. O nobre ministro do Impei io manifestou-se cheio de confiança no futuro, adherindo á
idéa philantropica o politica da reforma de que se
irata. Os nobres senadores pelocontraii,, hoje trouxeram para aqui argumentos ad lerrotem, argumentos que são esp.idi dedousgumes nesmquestão.
[Apoiadns). Trataram da questão por modo tal..
O Sr. Zacarias;—Fui eu ?
O Sr ministro de kstringeiros:—... que se
acaso tivéssemos de applicar todos os rigores da
lógica a estadistas da sua força, elles teriam de borro,'isar-so de suas próprias palavras. ( Aimadox.)
O Sr. F. Octaviano —Não fazemos mais do que
repetir o que disse aqui o visconde de Cjyuí.
O Ssãs ■ Süncarias pronunciou uin discurso
que publicareuios no «Appendicex.
O Hr. S*ai,anli<»H fmini*lrn de e*irnvqriros): —Poucas palavras direi; e essas em deferencia
ao nobre senador, que acaba de sentar-se.
S. Kx disse, e repetiu muitas vezes, que o Si.
presidente do conselho, e porta to, o gabinete, não
podia a lhorir ao artigo addit vo da illnstre opposiçào. depois no que leclarira n i camara temporária
» nobre ministro do Império. O nobre S"iiador evpliccu este seu pens monto; e, segnndoa sua oxidicaçáo, o nolirominisiro dolmperio de larou que cão
aceitaria senão taes e iaos idéas. enire as quaes se
não comprelien iem as do artiío addilivo.
Nâ posso agora vei iflear se o notre mi listro do
Império limitou su adhosfio á certas e dpteimínad .s
idói s; paiece me que elle exemplificou o voto que
anniiuciava.. .
O Sr. Zacarias dá um aparte.
O -R. H'NISTRO DB ESTRANGEIROS; —Mas vamos
á conseqüência que d hi tirou o nbo senador; c-ta
consequon ia ó que não está na premissa. O nobre
ministro do Império não podia prever que á iliustre
opposiçào do senado, sen Io t, azidas estas idéas ao
doiwt",' as deixaria passar no resio do lempo que
faltava para o eacerr, mento das camaras na presente sessão; era do receiar, pois, que dando-se
amplitude ao projecto da cantara elle não podesse
passar no se iado; que a discussão se prolongasse,
e por conseqüência taes medidas não fossem levadas a efieito.
, .
Hoje, porém, as circnmstancias sao dííferentes; a
iliustre opposiçào do senaio, offerecenco o artigo
additivo, está compromeltida i aceitai o; e desde
que essas idéas não encontram objoeção da parte do
governo, não podia elle deixir de aceital-as...
O Sr. Zacarias:—E' commentirio.
O Sn. ministro de estrvnckiros :—Não; só não
aceitaria com roceio de que provocassem largo
debate, para o qual fosse insuflicionte o lempo que
resta da presente sessão.
Assim, pois, o nobre senador não tem razão,
quando nos nega o prazer de adlierir ás idéas que
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hoje annunciou a iliustre opposiçãi. Se estava no
plano da illustr. da opposiçào que o gabinete impugnasse o seu artigo additivo, en sinto que, querendo
agradar-lhe, lhe causássemos um transtorno no seu
plano do ataque: mas a int nção foi de ser agradável aos illustrados senadores ao mesmo tempo
que cumpriamos o nosso dever. Se dahi resultou
conlrariedade á sua estralegia, os nobres senadores
nos desculpem, porque a intenção era a melhor.
O nobre senador insistiu ainda na phrase « ministros de Sua Magestade. » Eu peço licença a S. Ex
para conservar o direito de usar dest < exptessào :
entendo que ella nada (em de incompatível com a
m.s-a fôrma de governo. A expressão não revelia
servilismo, pelo contrario, é expressão cnnsiitueion d. porque a constituição diz que o Im erador é o
ch fe do poder exe ntivo, o o exercita por intermédio de seus ministros. Logo. se ministros dé Estado,
são ministros do Im: erador. poique não adraittir a phrase « ministros de Sua Magesmde »,
phrase cortez. que está na tefra e noespirtoda
constituição? Eu que também seu liberal, ai da que
alguns dos nobres senadores mo neguem e.-ta qualidade. não vi u tão longe: entendo que é até bonito
nsirda phrase "ministros de Soa Magestale», cora
algumas vezes hei de usar d * expres-âo « Soberano «,
ref rindo-me ao che e supremo do Esiadn. porque a
expree-ão é admittida. 1' im qne fazer disto um capitulo !e aceusação ao nob e ministro do Império?
Eu 'ecnnheço a necessidade de algumas r formas:
entendo que o radicalismo do nobre sen dor por
Goyaz tem suas aspirações logit raas; mas não vou
até ao ponto de não ■ onsentir que se diga « ministros de Sua Magestade o Imperador », porque, a
constituição o diz, e cieio qne a constituição não 6
manos liberal do que qualquer de nós; sê não temos b-.stante liberdade pratica, é porque ella não
não tem sido perfeitamente executada.
Um Sr. senador :—Tenho esperança do qne V. Ex.
a faça agon executar.
O Sr. ministro de estrangeiros : — O nobre
senador in-i tiu ainda sobre a inconveniei cia
do pro octo da camara iem oraria, quo Ir. ta dos
escravos, cujo usofrueto pertence á Corda. Senhores, e-le projecto está em discussão n quella
ca mar . não veio ainda ao senado, portanto, parece
que o qne se tem dito a respeito do le é sufflriente;
eu, pois, não prolongarei oSte debate. T davia, observarei ao nobre si nador qne não tem razão mia:ido
nega o fundamenio que a legou o nobre ministro
do Império, justificando este projecto. Fdle disse
qne os escravos da Corõa, assim como os da nação,
nao estavam em condições de igualdade com os outros; e porque? Porque qualquer particuhir podia
conceder altorria a seus escravos, entretanto qne o
govorno não podia fazer o mesmo a rtspeito daquelles.
Não sei p. rque o nobre senador entendeu, que,
tratando de escravos,cujo usofrueto pertence á Corôa,
o nobre ministro do Império não podia comperal-os
senão aos de usofrueto particular. A questão senho res, não está em procurar uma identidade, mas sim
uma razão de conveniência publica ; convínha ou
nao que os escravos a que se referia o nobre ministro do Império podessem ser m ■nniniltidnsí Se convínha, porque quer o nobre senador pela Bahia quo
não se podesse fallardos de usofrueto da Corôa,senão
em condições de igualdade com os de usofrueto parti-
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cular? Me pareceu, pois,qu&as observações do nobre tisfeito com as explicações que cs honndos cõllegas
senador neste sentido nada provavam contra o nobre da opposiçào teera dado sobre o artigo addilivo que
ministro do Império, era uma ampliação escusada está em discussão; mas o nobre ministro dos negocies esltangeiros pretendeu deslocar a questão,
no seu discuiso...
Sr. presidoute, o nobre senador pela Bahia, a b. Ex. fallou-nos de que queriaraos chamar a
quem acabo de referir-me. ainda insistiu na censura questão ^ara um terreno político, quando ella não
que fez ao m u iilustrado collega ministro do Impé- era de natureza política, e quiz assim condemnar
rio quando alludiu á caridade o Im erador a pro- o que eile chamou açodamento da opposição pelo
pósito do projecto de que temos f Halo. Sr. presi- desenvolvimento desta idéa e pela sue rralisação.
Senhores, creio que não «eiia de estranhar que
de ite, e discurso do n^bre ministro do Império, tem
sido li lo r. ais de uma vez pelo nobre senador, e uma,que tão di sta ordem tomasse as proporções de
delle sr vê que a caridade imperial não veio abi um questão política, muito mais no nosso p ■iz, onde
como araumcto principal ou único, mas como a opinião predominante no gabinete actual tem se
uma allusào muito licita; a meu ver como uma ho- mostrado sempre avôssa á manifestação a favor da
menagem justa, e de certo não impro; ria de ser solução desta questão.
Sr. presidente, são só as questões poli.icas puraproferida por um ministro que presa sua dignilade.
O nobre senador não tem dado exemplos semelhan- mente, as que poderá servir deb. mlcira a um partido
eque podem a ca rrela r u ma crise do gabinete? Não.
te-? Porque foi o nobre senador ler na caraara tem
pi raria com tanto açodamento uma carta que rece- Ha questões econômicas, qneslões sociaes que affecbeu do Imperador õfforecendo ara as despezas da tam a t ala uma nação, e rnlretuito são arr< baladas
guerra uma parte da sua dob.ção?
por um partido que seencarregí de resob el-as, e
O Sa. Zacarias t—Que comparação tem com isso ? e então ell se torna bandeira des>e partido. Na Inglaterra a reforma commercial não foi bandeira de
O Sn. mi vi st ao dr estrangeiros-.—Porque foi ura partido ? Porque razão, senho es, no n sso paiz
lêr essa de iber çao imperial, nos seus próprios ter- o partido libenl ha do deixar subsistir ess eomraumos textuaes? Éra uma homenagem licita, que o nidade de esforços para solução da questão do elenobre seuad< r ptestava ao chefe supremo rio Estado. monto sorvil. quan ,o o panid" a cuja testa estão os
O Sr. Zacarias —Li acarta quando na camara se honrados ministros tem-se mostrado sempre avesso
a todos os meios in lirectos de solução ? '
trat, va de ercista a Corôa.
Eu pusso apontar ao senaoo.
O Sr hinist o de estrangeiros:—Mas o nobre
Desde 1850 quo eu comecei a apre-entar a este
ministro do Imp no não podia também fazer alguma respeito,
no parlamento, m didas in lirectiS, e os
allu?à r á caridade da Corõa.
n nr s sena.ores reprovaiam sempre todas.
O Sr. Zacvrus : — Ceder parte da dotação para
O S i. F. Octaviano : — Principalmente o Sr mia gue ra, não ó caridade.
nistro d i gu- rra.
O S t MtNt-TRO de estrangeiros : —V. Ex. é que
0 Sr. mlveira da Motta : — Do 1854 por diante
permitta-m?
d;zel-o, tem mostrado falta do caridade
apresent i no senad ■ orna serie de medidas indirecpara com 1 nebie ministro do Império.
tas, e os nobr s senadores votaram sempre eonlra.
O Sk. ZrCAMAS : — Ah 1 não...
O Sr ministro nr, estrangeiros:—E' verlade ; o
O Sr. ministro de estrangeiros : —Sr. presiden- nobre senador andou sempre adiante de tqãos nesta
te, ha ainda um ponto no discurso do nobre senador, questão.
que e t mu p.r so deixar sem resposta. O nob. e sen
Silveiri da Motta:—Ate, Sr. presidente,
nador insistiu era dizer e asseverar que a declaração a pr Sr.
de possuírem escravos o governo, a
do ministro de estrangeiros, não eo pensamento de nação,hibiçào
ordens religiosas e os estr mgeiros, eu
todo o gaoro te Embora eu appellasse para os meus piopuz as
aqui e os nobres senad ires vc,taram contra.
collezas presentes, embora eu tivesse ddo qum :o
O Sn. ministro de estuangeiros: — Quer dizer
h-ije failei, e em o ura occasião. que enunciava o
pensa ueoto o gahi rete o nobre senador não quer uns f outros.
crer e procura i iterpretar em sentido contrari a as
O Sr. Siireira da Motta;—Não foram todos;
palavras do nobre ministro do Império, proferidas na tive muitos que applaudirarn essa idéa, mas nao
cantara. iJmilto-me, pois, a declarar a esta increduli- tive maioria
dade do n bre senador que o que eu di^se perante o
O Sr. F. Octaviano:—A imprensa libera) estev*
senado f i o tes iltado de uma eonferencia cora meus
collegas e é o pensamento fiel do gabinete. O nobre sempre do seu lado.
iniu strodo Lnpeiio pode ri t usir d^ outros lermos,
Silveira da Motta: — Da todas as medipoderia não ser tão positivo naquella occasião, das0 iSr.
direcias
que desde 1850 tenho pi oposto no
mis deceito não queria exprimir ura pensamento
diverso. Xào eta possível que em questão desta or paiiiinenlo, a única que vingou foi a que p ohibe
de escravos, e a de separar as mães dos filhos
dera o ministro de estrangeiros pensasse differente leilões
mente de sauis coliegas. Era esta declaração que eu menores. Então vós não tendes o direito de dizer
nós não temos lido iniciativa nas medidas indevia ao senado como resposta á insistência com que
direcias. e antes pelo contrario o lado liberal tem
que o nobre senador procurou conveocel-o de que querido
progredir oeste terreno, e afagado todas as
não estávamos do accordo, tendo nós aliás declarado
iniciativas neste sentido; quem tem matado essas
que nos achavaraos de perfeito accordo.
idéas no na-cedouro são os nobres raiuistros e seus
O Sr. Silveira «la Motta;—Sr. pre- companheiros.
sidente, quem me traz á tribuna é o nobre ministro
Portanto, senhores, que novidade seria essa, e
dos negocios estrangeiros. Eu devia dar-me por sa- entretanto o nobre ministro de estrangeiros, diplo-
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mata hábil como c, (por isso disse que é elle quem tancia do ministério, e a prova de que foi com relume trouxe á tribuna) veio manejar este negocio, (é tância é que o ministério mandou encadernar o
ello quem dá a ultima do mão nos negócios) cora projecto apresentado por essa comraissão; a encacerto geito; vendo perigo ora vingar esta idéa nas dernação levou muito tempo, e afinal apenas brotou
mãos da opinião opposta, quer associar-se, porém essa idéa raingouda que veio com a luz da lampada
associar-se sem dar o menor impulso á idéa, quer s ch iro das flores, segundo a exposição poética do
resalvar sómente o direito de dizer que também Sr. miministro do Império.
Ainda mais uma contradição a respeito da iniciadeseja a solução do problema do elemento srrvil.
Senhores, entendo que a solução do problema do tiva da idéa: o Sr. presidente do '■onselho disse:
elemento servil devia ser aquella que decidisse da « Eu não proponho nada »; vera, porém, do Parasorte de mais de um gabinete, porque não ha ques- guay o nobre ministro de estrangeiros debaixo da
tão nenhuma, actualmonte estabelecida, sobre a qu 1 influencia du justiça huma dtaria, euleiado ainda no
o voto e aspirações da nação sejam maisvehementes acto da emancipação concedida aos poucos escravos
e energic ís do que a solução da questão do elemento quo havia no Paragn y, o receioso de que lhe lanservil. (Apuiados). Dois êm uma questão desta or- çassem em rosto alguma contradicçãu, pi rque fosse
dem deve o parlamento sustentar um ministério que elle o redemptor do Paraguay e captivador do Brase tom mostrado vacillante e incapaz de dar uma so- sil, chegcu aqui e disse: « Os senhores esperem para
lução ? E vós podeis dizer que quereis dar solução a Ma.o (que é o mez era que canta o cuco) [hila idade),
esperem para Maio que o governo apre?entar-se-ha
este negocio ? NSo
para de idir a questão », e nós ficamos
V. Ex. e o senado acabaram de ouvir: os nabres habilitado
m
io
illudidos;
o nobie senador pela Bahia, que
ministros estão ha mais de dous annos ; entraram é meio incréduloaté
a
respeito
para o ministério quando estavam estudadas estas eu peiccbi meio abalado...de cousas do ministério,
questões no conselho do Estado, quando todos esses
O Sr. Zacarias (rindo):—E' verdade
trabalhos estavam promptos.
O Sr. Silveira da Motta;... acreditando que o
O Sr. F. Octaviaxo:-Estudados por todos elles.
Sr. ministro de estrangeiros queria propôr alguma
O Sr. Silveira da Motta: —Agora até esta no cousa.
conselho de Estado um dos homens que tem p.opugti Sr. Zacarias: — Elle tinha dito que era como
nado sempre pela solução uesta questão, o Sr. conselheiro S.illes Torres Ilomern, e que, naturalmente, Talleyrand: pão, pão; queijo, queijo.
tondo "ntra Io para o conselho do Estado, tendo traO Sr. Silveira da.Motta :—Porém, Sr. presibalhosprra a solução deste problema ha mais de dente, as co itradicções que formigam da parte do
deus annos...
ministério mosTam que elle não é capaz de dar
O >n, Zacarias : — Teve muita parte na com- solução ao problema;
missão selecta.
O Sr. Zacarias :—Não dá, não.
O Sr. Silveira da Moita: — . é natural que
O Sr. Silveira da Moita :—Se não appello para
tenda dad a ultima de mão a esses trabalhos. Mas, outro
facto; quero argumentar com fartos. A mesma
senhoies, para o ministério não ba lempo que che
do artigo addilivo, fundamentado hoje pelo
gue; ainda não ( hegou a opportunidade para a solução idéa
nobre senador pela Bahia, não appareceu senhores,
da questão; ainda não houve idéa prati a; abdicou'na na outra camara apresentada pelo honrado deputado,
camara indelinidamente o direito de iniciativa, por- 0 Sr. Duarte de Azevedo?
que iTle não quer tomar a responsabilidade do uma
O Sr. F. Octavia\o ;—Apoiado.
solução.
,.
. .
O Sr. Silveira da Moita : — O illustrado Sr.
Já se vê que o ministério não tem disposição nenhuma para dar solução á questão,equo o que quer é Duarte de Azevedo propoz que se consignassem funviver lie expedientes dilatorios enlretendo a opinião dos no orçamento para a libertação de tantos escravos quantos se podessem libertar com o produeto
do aiz; mas o paiz não se contente já cora isso.
Veja o senado a contradicção dos Srs. ministros: o du taxa dos escravos; era a mesma idéa do nosso
Sr. presidente do conselho vae á camara e diz: «Não artigo additivo.
proponho nada, se os senhores quizerera propoO Sr. Zacarias: — Com a differenca de que nós
nham...»
designamos fundos.
O Sr. Zacarias:—Tem mais direito e competênO Sr. Silveira da Moita:—Essa emenda foi
cia
apresentada na segunda discussão do orçamento •
O Sr. Silveira da Moita:—. . ■ « eu quo sou go- mas qual foi a linguagem do governo? O Sr. minisverno, que sou o presidente do conselho, conhecedor tro do Império quee o leader da camara, e o Sr midas grandes necessidade do paiz, de todos os traba- nistro da fazenda repelliram a idéa e a idéa cahiu
lhos do preparação, eu não proponho nada » o quer 1 ois, senhores, como e que uma idéa destas cae na
dizor « Eu já vi tudo quo ha no conselho de Estado e camara na 2* discussão, e agora nós somos tão bem
acho que nada presta. »
aventurauos que, apresentando-se a mesma idéa no
O Sr. F. Octaviano:—E' a verdadeira exposição senado, o Sr. ministro da fazenda diz que a aceita?
O Sr. Zacarias:—Com a condição de cahir
destas palavras « Minha opinião ó negativa ».
O Sr. Silveira da Mltta:— E' negativa. « Os agora e deixar para o mez de Maio.
senhores proponham » disse o nobre presidente do
O Sr. Silveira da Motta:—E' outra questão. O
conselho; portanto abdicou na camara a inicialiva, fai to e que o nobre presidente do conselho declarou
e a camara viu-sa obrigada a nomear uma comissão que aceitava a idéa. Eu não argumento com o resulque apresentou um trabalho, talvez com muita reul- tado nesta questã. , quero os princípios. O que é
to
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cerlo é que .(é isto é que quero que o senado aquilate) o nobre presidente do conselho declarou que
adheria á idéa do artigo additivo, e desde que declarou que adheria á idéa do artigo additivo creio que
ha Uma contradicção flagrante entre as opiniões de
hoje do nobre presidente do conselho, no senado,
e as do nobre ministro do Império e de S. Kx. na
camara dos deputados, quando lá cahiu a emenda
do Sr. Duarte de Azevedo.
Portanto, senhores,• posso dizer que não é errado
o caminho quando se chama esta questão para o
terreno politico. O ministério actual, não está habilitado para dar solução a esta questão; o ministério
actual, poitanto, se°não está habilitado para a solução deste problema, deve r tirar-se, porque diante
dos grandes interesses públicos que ha envolvidos
ness i questão, á vista da immensa responsaliilidade
da solução, o ministério não pode durar pelas suas
contradicções, pelas suas hesitações e aberrações
relativamente a esta idéa.
Nao é muito, senhores, que uma idéa deste valor,
que a solução do elemento servil, fizesse que se
retirassem os nobres ministros para longe, para que
viessem outros homens que nao tivessem seus coraprometiim
atos afim de darem solução h questão.
I7,' um dever de patriotismo do ministério retirar-se
para facilitar a solução desta questão; elles tem
consciência das difliculdades que se lhes offcrecem
a este respeito. Elles reconhecem, como homens
illu-tndos, devotados aos interesses públicos, que é
necessária a solução; pois, senhores, tenham o [atriotismo de retirarem se; os senhores não prestam
para esta questão; deixem que venham outros, que
não tenham os mesmos compromeUi.nentos. Este é
que é o estado da questão.
Estará, por ventura, este pobre Brasil tão miserável que nã haja mais na opimão que quer a
solução", não a solução açodada, precipitada e teme
raria, co r o em logares communs os nobres ministros appellidam as nossas aspirações, não haverá
outros homens que a deem sem a repugnância que
os nobres ministros teenr? Porque razão hão de
querer á força, tergiversando, manter uma posição
difficel j ara a solução da questão?
Não posso, Sr. presidente, explicar de outra maneir as espressões com que o noure ministro de estrangeiros quiz ladear, flanqueara questão.
« Isto não é poliüca. é d" todos.» Quem não sabe
que é de todos ? Mas o que não éde todos, o que não
é dos honrados ministros, éa vontade de iniciar a solução. Isto está demonstrado praticamente pela demora que o ministério tem tido, ha raajs de dous
annos, em dar folego á mais pequena idéa de iniciativa da quej-tão, e isto ainda está de;nonstrado mais
plenamente nas falias do throno, porque os nobres ministros, desde que subiram ao poder em 10 de Julho
de 1868, nunca mais fallarara nisso, e quizeram
demonstrar á nação, pelas expressões, embora indefinidas, que vinham duas vezes na falia do throno,
que a política do ministério era opposta á solução
do problema do elemento servil.
Portanto, senhores, está na minha demonstração:
o ministério pelo seu procedimento está inhabilitado
para solver a questão; e, se os nobres ministros estão
embaraçados na solução da questão, devem ter o patriotismo de resignar os seus logares, para que outres a venham solver; porém o ministério reconhece que isto é de magna importância e que não

pôde ser adiado. Senhores, o que pode ser adiada é
ü questão dos meios directos de emancipação; mas
o que não pode ser adiada, é a iniciativa da solução.
Se, porém, os nobres ministros se retirarem "deixando herdeiros testamentnrios, e estes aceitarem o
testamento, então creio que não lucraremos nada;
mas se acaso, embaraçados, quizerem entregar o
poder para que outros tenham a responsabilidade da
iniciativa, o paiz terá a solução deste importantissimo problema.
Eu nao posso, Sr. presidente, depois das explicações que meus honrados collegas da opposição
já deram do artigo ad litivo descer aiepetições;
quiz só fazer este meu protesto contra o geito
do nobre ministro de estrangeiros, pois me par ceu
que elle quer roubar ao partido liberal a bandeira
do progresso que levantou, e tem sustentado sempre cora resistência dos honrados ministros.
E' o que tinha a dizer.
O Sr. F. OctavianoNinguém mais
do que eu reconhece nesta casa os talentos e merecimento do honrado ministro de estrangeiros. Mas
cumpre dizer que S. Ex. n:io tem estudo hoje, como
leader da gabinete, na altura do seu papel.
O gabinete reclama urgência na pas-agem do
orçamento. A opposição lhe oíferece ceder de mais
exame e discussão, se'o gabinete, p r uma palavra
clara, marcar a época imprescindível em que promoverá a reforma das c mdições da escravidão no
Brasil. O quo é que e tá prolongando o debate?
O que é que está impedirido a opuosiçào de retirar se
já da arena? E' u torneio de phiase, a ambigüidade, a evasiva com quo o nobre ministro de estrangeiros quiz amortecer o que tinham já ckreado
as palavras cathegoiicas do chefe do gabinete, e
deste medo o nobre ministro protela, era vez de
encerrar o debate. Sejam francos e sejam sinceros.
[Apoiados.]
O nobre ministro da marinha até deixou, em
apartes, entrever que o governo so desairava, se
accedesse a essa suggestão minha de de- larar expressamente que os seus projectos seriara apresentados logo no começo da sessão vindoura. Senhores,
não vejo desar nenhum em uma declaração desta
ordem; nem a pedi com semelhante intento. Mas o
senado me dará licença par i lembrar ao meu honrado
amigo que até agora estamos á espera ila reforma
judiciaria, apesar do seu collega da guerra nos haver
ditorauito emphaticamente que antes do fimdasessão
a faria votar na outra camara. Ora, quando'se levou
um anuo inteiro a embalar o paiz e o senado com
promessas de discussão sobre todos os assumptos que
pedem reformas e nenhuma se promoveu com vontade de realisar taes reformas, não pode o nobre
ministro da marinha susceplibilisar-se (segundo hoje
so diz) por pedira opposição mais alguma garantia
das intenções ministeriaes.
O nobre ministro de estrangeiros, talvez, apanhado sem preparo parlamentar pela súbita expansão do chefe do gabinete, quiz defender o governo
das censuras que lhe dirigi pelo silencio que observara diante de seus amigos da outra camara, o não
encontrou senão argumentos infelizes. Já o meu
distineto collega da opposição que fallou antes de
mim, destruiu cabalmente o principal desses argumentos. O illustre ministro esteve au?ento do paiz e
sõ por isso pôde allegar que o governo não aceitara
ha mais tempo o additivo da opposição por não lhe

SESSÃO E.11 50 DE SETEJIBIIO DE 1870
torsido offerocido. Medida igual, por outros termos,
foi apresentada na camara temporária e combatida
pelo nobre presidente do conselho. O argumento,
pois, do Sr. ministro de estrangeiro é uma aggravação das culpas do governo. {.Apoiados da opposiçáo.) A camara dos Sis. deputados lhe tomara
contas, e com razão os seusamigos hão de alli vôr-se
embaraçados.
Não sei se os dogmas conservadores dão tí nto poder aos ministros era relação ás suas maiorias: o
que posso asseverar com conhecimento de causa e
pleno assentimento de minha parte é que a escola
liberal não admitte estas praticas.Podem ser babeis,
podem adiantar a vida de um gabinete; mas são
tataes á vida de um partido e á verdade do systema representativo.
O nobre ministro de estrangeiros ainda conderana os seus collegas allegando-nos falta de tempo para se faze" passar na outra camara o orçamento emendado com as idéas do additivo, Mas,
senhores, so e sas idéas eram aceitas pelo governo como deixou de promovei as opportunamento t
E aqui, senhores, um dtlemma fatal se levanta
diante du ministério; ou tendes possibilidade de
reunir a camara temporária e de fazer passar enien
das; ou não tendes essa possibilidade e ap^esentastes o rojecto sobre os escravos da' Corda cora a
certeza de que ficaria abafado. Que lições de boa
fé estamos todos recebendo!
Com 1 parecia exultar o nobre ministro de estr'ligeiros cora o triumpho do governo por esta tueti -a
que desapontou a opposição! Pois eu não lhe invejo
o triumpbo. Foi obtido" á custa de seus amig .s da
outra ornara, que ficaram desprestigiados, .porque
a verdade ó que sc concedeu á opposição do senado
o que fora nogad.i a esses amigos 1
O Sr. Silveira nv Motta:—Isto é muito para
agra tecer.
O Sr. F. Octaviato: — Queixou-se o nobre'ministro do meu distineto amigo que provocou este
debiite cora o seu conhecido talento, illustração o
patriotismo, o Sr. Nabuco de Araújo. {Apoiados].
Allegon que invocáramos argumentos ad tetrortm
Senhores, os terroristas não somos nós; são aqaelles
que co iista ri tome rito teera abafado estas questões
graves, classificando-as de perigo- sociaes, revoluções em era uyão, fachos de guerra intestina, anarchia de idéas. Esses são os terroristas. Em vez ie
prepar rom os unimos para um mal passageiro,
seguido de grandes benefícios, pelo contrario os
irritam iujís e didicult m uma solução razoável
sonhando cora conseqüências imaginárias do qualquer comnieitimento uísignificante.
O Sr. Narcco:—Apoiado.
O Sr. F. OctaviaJTÓ:—-Aescola desses terroristas
não é nova: já a combatia o illustre Cayrú em 1823,
na Constituinte. Nesse anno, por duas vezes se
agitou a questão dos direitos do escravo e do mal
da escrava ria. A primeira vez foi ella movida por
uma petição de escravos, que disputavam no fóro
pela sua liberdade e podiam providencias á Constituinte contra o despotismo de seu senhor. Como os
tempos estão mudados! Não houve no decurso da
discussão quem fallasse em perigos de proteger taes
pretenções! Todos, a uma, manifestaram o sou
pensamento contra a escravidão e era favor dos es-

cravos que ousavem lutar contra a arbitrariedade
de seu senhor!
A segundi vez foi quando se discutiu o artigo da
constituição que declarava cidadão brasileiro todo o
escravo alforriado, sem dependência de ser creoulo.
A escola terrorista começou a pronunciar-se e o benemérito Cayrú, com a' sua habitual eloqüência,
cora o seu patriotismo illustrado, protestou muito
alto contra essa tendência do desviar-se a vista dos
assumptos vitaes da nação pelo medo de algum perigo passageiro.
Não quero mais impedir a votação. Contento-me
com estas observações.
O Sr. Zacarias e outros : —Fallou muito bem.
Tendo dado a hora e devendo ficar adiada a discussão para a sessão seguinte, o Sr. 1° secretario requereu verbalmente que se prorogasse a sessão por
meia hora.
Consultado o senado foi approvado o requerimento.
Fioseguiu a discussão do artigo additivo.
O Sn. banão de Cotegipe [ministro
da marinha]:— Sr. presidente, vou dizer apenas algumas palavras em deferoncia ao meu honrado
amigo senador pelo lUo de Janeiro, que acaba de
sem r-se.
Disse elle que eu me havia offendido porque a
illustrada opposição exigia do governo a designação
do praso, era que ha de apresentar seu pen-amento.
Eu issira o não declarei em discurso; mas acudo
á reclamação do honrado membro.
Procedeu essa susctptibilidade, usando da sua
expressão, por parecer me que declarando o governo que havia de apresentar na próxima sessão
o resultado de suas opiniões, suppôr que elle o
ha de fazer em tempo tal que. a questão não possa
ter uma solução, en uma especie de offensa.
O Sn. F. Octaviano : — Assim succedeu todo o
ai.no.
O Sr. ministro da marinha: —Quando o governo
pois diz que apresentará uma solução conforme o
ai.cordo a que chegar...
O Sr. F. Octaviano: — A que chegar I
O Sr. ministro da marinha:—A que chegar sim,
porque nem para todos os pontos estamos preparados. Quando o governo diz que apresentará uma
solução, estou persuadido que o fará em tempo de
poderem as camaras tomar uma deliberação na próxima sessão.
Foi para dar estas explicações que pedi a palavra.
0 Sr. Zacarias :—E' o segundo que diz que ha de
ser na próxima sessão.
Vozes

Votos, votos !

Posto a votos não foi approvado.
Passou o projecto de lei do orçamento para a 3a
discussão.
O Sr. 1.° secretario rcqnereu verbalmente dispensa do interstício para a dita discussão e assim se
venceu.O Sr presidente deu a ordem do dia para 21.
1' parte.—3' discussão das seguintes proposições
da camara dos Srs. deputados:
1.' Sobre pensões mencionadas no parecer da
mesa n. 329.
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2. Sobro monte pio a que tem direito D. Maria
Isabel
Fernandes da Silva.
3.a Sobre remissão de divida a D. Adelaide Fon
tes !Rangel de Antas.
2 ' discussão das seguintes proposições da mesma
camara:
1.a Sobre pensões mencionadas no parecer da
mesa n. 330.
2." Sobre a proposta do poder executivo, autorisando o governo para contrahir um empréstimo de
35,000:000$ para a estrada de ferro de D. Pedro II.
An mef dia nu antes.—3' discussão do orçamento e as matérias anteriormente designadas, a
saber
:
2Í, discussão das proposições da camarn dos Srs.
deputados :
Revogando o art. 3 o do decreto n. 1591 de 30 de
Juniio de 1869.
Concedendo licença aos estudantes : Cesario Nasianzeno de Azevedo Motta Magalhães, Sebastião
Men es de S mza e Francisco des Santos Corrêa.
Sobro privilegies aos emprezarios: Paulo José do
Oliveira e outro, Antonio Ferreira Ramos e outro.
Levantou-se a sessão ás 3 1/4 horas da tarde.
ses>Síko
EM 21 DE SETEMBRO DE 1870
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABiErÈ.
Summario.■—Expediente,—OfRcios do Io secretario
da camara dos Srs. deputados, remetti ndo quatro proposições.—Parecer da mesa n. 331 —Pare er da commissão de constituição.—Ordem do
dia.—Discussão de quatro proposições da. camara
dos Srs. deputados: uma sobre pensões, uma sobre monte-pio, uma remittindo divida, e uma
sobre pensões.—Discussão da proposta do poder
executivo autorisando o governo para contrahir
um empréstimo.—Terceira discussão do projecto
de lei do orçamento.—Discussão de uma proposi
ção da
camara dos Srs. deputados revogando o
árt. 3o do decreto n. 1591. Discurso do Sr. barão
do Bom Retiro.—Discussão de diversas proposições da camara dos Srs. deputados sobre matricula do estudantes.—Discussão de uma pn posição
da camara dos Srs. deputados concedendo privilegio. Discursos dos Srs. Cunha Figueiredo, Sinimbú e Jobim.—Decreto n 4600.—Discussão
de uma proposição da c-mara dos Srs. deputados
concedeado privilegio. Discurso do Sr. Jobim.
A's 11 horas da manhã fez-se j chamada, e
achar.im-se presentes 31 Srs. senadores, a saber:
visconde do Abaeté, Almeida e Albuquerque,
Jobim. barão de Mamanguape, Chichorro, visconde de S. Vicente, Sayào Lobato, Antão, Figueira de Mello, Souza Franco, visconde de Camaragiie barão do Rio Grande, F. Octaviano, barão de S.
Louronco, Ribeiro da Luz, barão das Tres Barras,
Texeira de Souza, barão de Colegipe, Dias de Carvalho, Nabuco, Cunha Figueiredo, visconde de Sapueahy, Jaguaribe, duque de Caxias, barão de Muritiba, visconde de Itaborahy, Zacarias, barão do
Bom Retiro, Leitão [da Cunha, Fernandes Braga e
Paranaguá.
Compareceram depois da chamada os Srs. Sinimbú, Paranhos, Torres Homem e Silveira da
Motta.

Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itaüna,
Paula Pessoa, barão de Maroim, Carneiro de Campos, conde da Boa Vista, Firmino, Silveira Lobo,
Mendes dos Santos, Dias Vieira, Fonseca e Mafra.
Deiiarâm de rora parecer sem causa parM; ada os
Srs. Nunes G nçnlves, barão dc Pirapama, Souza
Queiroz, Saraiva,'Porapeu e visconde de Suassuna.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não havendo quem sobro ella fizesse observações, foi approvada.
O Sr. Io secretario deu conta do seguinte
expediente
Tres officins de 20 do corrente mez, do Io secretario da camara dos Srs. deputidos, participando
que a mesma camara ndoptára as ernendas do senado ás duas resoluções que autorisam o governo a
concedr isenção de direitos de-importação para as
obras de trilhos m banos na cidade do Recife para a
de Olinda, e na do Recife; e bem assim o projecto
do senado que autorisa a casa de caridade de Santa
Thereza. na cidade do -erro, em Minas, a adquirir
bens até 60:000$, resoluções que a dirigirá smcçao
imperial.—lnt> irado.
Quatro ditos de imial data, do mosmo secretario,
remettenüo as seguintes proposições;
« A asârrab éa geral resolve :
Art. I.0 E' a (.provada a pensão de 1:000$ annual,
concedida [or decreto de 14 d Setembro do 1870 a
D. Brasilia Augusta Chaves Botelho, viuva do círurgiào-mór de biigada do commissão Dr. Joaquim Antonio de Oliveira Botelho, f llecido em conseqüência de moléstias adquiridiis em campanha.
Art 2.° Esta pensão será paga da data do respectivo decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições err contrario.
Paço da camara dos deputados, em 20 de Setembro de 1870.—Conde de Baependy, presidente.—
Joaquim Pires Machado Porlella, 1° secietario.—
José Maria da Silo a Paninhos Júnior, 2° secretario. »
« A assembléa geral resolve :
Art. I.0 E' app.ovada a pensão de 60$ ménsaos
concedida por decreto dc 14 de S lembro de 1870,
ao capitão honorário do exercito Ângelo Carlos de
Abreu.
Art. 2.° Esta pensão será naga da data do respectivo decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disfosirôes cm contrario.
Paço da ramara d( s deputados/cm 20 de Setembro de 1870,—Conde de Baependy, presidente.—
Joaquim Pires Machado PorídK Io.secretario.—
José Maria da üilra Paranhos Júnior 2o secretario. »
« A assembléa geral resolve ;
Art. I.0 E' approvada a pensão de 30$ mensae
concedida por decreto do 6 de_Setembro de 1870'
a D. Julia Emilia de Moraes, mão do capitão do 4''
corpo de caçadores a cavallo Miguel Ribeiro de
Moraes, morto em combate.
Ari. 2." Esta pensão será paga da data do respectivo decreto, sem prejuízo do meio soldo que por
lei possa competir á agraciada.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
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l'aeo da caraara dos deputados, em 20 de Setembro de 1810.—Conde de Baepeudy, presidrute.—
Joaquim Pir s Machodo Porlella, I" secretario.—
Jose M/iria da Silva Paranhas Júnior, 2" secretario. »
« A assembléa geral resolve :
Art. I.0 A pensão de 500 réis diários concedida,
por decreto de 13 de Novembro de 186Í» c approvada pelo decreto legislativo n. 1198 de 30 deJulho
de 1870, ao cab ) de esquadra do Io corpo provisorio
de cavallaria da guarda nacional do Rio-(irande do
Sul José Louronço de Vasconcellos, deve entender-se
como concedi ia° ao cabo do esquadra do mesmo
corpo João Lonrenço de Vasconcellos.
Art. 2.° Esta pensão será paga desde 13 de Novembro de 1869, d ta da primeira concessão.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço na camara dos deputados, em 20 de Setembro de 1870 —Confie de Baependy, presidente. —
Joaquim Pires Jlarhado Portella, 1" secretario. —
Jose Maria da Silva Paranhas Júnior, 2' secretario. »
A' commissão de pensões e ordenados.
O Sr. 2(, secretario leu o parecer da mesa n. 331,
de 21 de Setembro do 1870.
Leu mais o seguinte:
PAftÉCEU I'A COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
« O Sr. serador conde da Boa Vista, allegando
achar-se doente,tanto que não tem podido comparecer ás sessões do séna o, pede licença por um nno
com subsidio para na Europa tratar do sua saúde.
A commissão de constituição, a quem foi remt Ilido o requorinienio dn Sr. senador, adiando atlendive' o pedido á visla do máo estado de saúde, q ie
é nob no, é: de parecer que se lhe conceda licença
com o subs dio durante a próxima sessão legislativa
annual, pata ler eíTeilo quando se verificar a viagem
que deseja fazer.
Paço do sen ido, em 20 de Setembro de 1870.—
Vitf-nle de Snpucahy.—Barão das Tres Barras —
Cunha Figuiiredo. »
Ficaram sobre a mesa.
,
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
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Seguiu-se em 2' discussão, e passou para a 3a, a
proposição da mesma camara, mencionada no parecer da mesa n. 330, sobre pensões cõncédidas a
D. daria Francisca da Silva Gomes.
E5T1UM DE TEMO DE V. mM U,
Entrou em 2a discussão a proposta do poder executivo autorisando o governo para contrahir um
empréstimo de 35,000:0008 para a estrada dé ferro
de D. Pedro II.
O Sr. Paranaguá requereu verbalmente que fosse
adiada a discussão desta proposta, para convidar-só
o Sr. mimsiro da agricultura e obras publicas p. rã
vir assistir a ella.
Posto a votos o requerimento foi approvado.
Passou-se á 2a parte da ordem do dia.
ORÇAMENTO.
Entrou em 3 discussão e foi approvado para ser
dirigido á sancçào imperial o projecto de lei do orçamento.
O Sr. presidente disse que se achavam promptos
os autográplios do projei:to de lei do orçamento que
como não tivesse emenda alguma no senadvi ia ser
lido na fôrma tia Constituição afim de ser dirigido
á saneção imperial.
ETAPA.
a

S guiu-so em 2* discussão,cora 6 parecer da commissão de marinha e guerra, a proposição da camara
dos Srs. deputados revogando o art. 3° do decreto
n. lõ.Ii de 30 de Junho de 1869.
O Sr. barão do lEom Retiro : —
Sr. presideme, o discurso proferido pelo meu m bre
amigo, senador pela provincida da Bahia, a ultima
sessão, em que se tratou deste objecto, collncou me
na necessidade de dizer ainda algumas palavras;
corroborando as considerações, que já tive a honra
de expender em favor da proposição da camara dos
Srs. ;d 'pulados, farei, para este fim, com a po«sivel
brev d de, o histórico da queslão. pois pretendo ir
delle deduzindo a resposta que devo dar aos meus
d.guos collegas que sustenlam o parecer da illustrada eomniissão de marinha e guerra.
A primeira pessoa, Sr. presidente, que. segundo
rainhas recordações, occupou-se deste assumpto,
para elle chamando até enthusiasticamente, na sesEntrou em 3a discussão, e foi approvada para ser
são de 1857, a attenção dos poderes do Estado, foi
dirigida á sancçào imperial, urna proposição da ca- , um meu distincto amigo, já fallecido. o Sr. Dr. Rdmar.t dos Sts. deputados sobre pensões, mencionada
drgues dos Santos, o qual cffereceu um art go audino parecer da mesa ns. 329.
tivo á lei do orçamento daquéllé anuo, concedendo
uma ração de etapa aos iBciaes reformados, que
monte-pio.
quasi tudostinham prestado serviços nas c mpanhas
do Estado Oriental e da independência, e em geral
Seguiu-se em 3' discussão e foi approvada para
se podiam considerar soíírendo privações. Não
ser dirigida á sancçào imperial, uma proposição da
passou o artigo; mas o pensamento que o dictára,
camara dos Srs. deputados sobre o monte-pio a que
depois de reproduzido em alguns discursos de memtem direito D. Maria Isabel Fernandes da Silva.
bros da depulação da Bahia, foi novamente fo-mulado. quando se discutiu a lei do orçamento de 1864,
REMISSÃO DE DIVIDA.
lambem em um additivo, embora limitado aos offlciaes que tivessem servido na guerra da indepenFoi do mesmo modo approvada cm 3* discussão,
dência.
para ser dirigida á saneção imperial, uma proposiAinda dessa vez não teve a idéa exilo feliz, e sd
ção da camara dos Srs. deputados sobre remissão do
veio a tel-o depois de restabelecido em outro artigo,;
divida a D. Adelaide Fontes Rangel de Antas.
onerecido á lei de fixação de forcas de terra dò'
til
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mesaio anao. Foi então adoptada.seudo, porém, o
respectivo artigo considerado projecto separado, e
convertido em proposição da camára dos Srs. deputados. Enviada esta ao senado no dito anno de 18bt
entrou no seguinte em discussão, e, approvada s m
a menor observação emcontr rio, constituiu a lei de
8 de Julho de 186Õ; cuja integra éa mesma dos dous
artigos ad iti-xs apresentadas no air.o antecedente
apenas com diííerença na collocação da palavra requererem.
Analysada essa lei. vê se que não se manteve,
no da 9 pensamento primitiva, que pareciam revelar
os d-us dis-ursos que acerca d' matéria appareceram na camara dos Srs, deputados na sessão de
1861. Tal era o de compreúender o auxilio piomettido, só.r.ente os oíiiciaes reformados, com ser
viço- de campanha, que soffressera falta de meios de
subsisten ia.
Cora t ffeito, senhores,- ou fosse engano de redacção. o que não é natural, porque teria partido do
prop-io autor da idia e escapado á coramissão,
que r-digiu o projecto, p rque, c uno já disse, a lei
está con -ebida nos mesmos ttrm s em que foram
formulado os artigos que a ; riginaram, ou porque,
como na ■ parece mais'azoavel, não se tivesse que
rido. muito de proaosit í, tratando so de serviços da
ordem dos da independência, obrigar os offi.daes,
que ns tivessem prestado, e alguns até derramando
o s a sangue, a virem confessar em publico, e j istific r pobieza para poderem gozar do pequeno be
nefiéio quo se lhes offerecia, o certo é, que nem
no ;>rim iro artigoadditivo de 1S57, nem nos outros
de 1864 nem fin ilmente na lei de 8 de Ju'ho e
1660 exigiu-se a -on lição de fita de meios de
sid sis terpeia, nem a de terem sidó os serviços effectivameulo nrestados em campanha.
Para Toconhecer-se isto basta a leitura do art.
l" da lei, o qu ti diz o seguinte: «''ica o governo nutorixálo pura conceder uma etapa aos o/ficiaes que
tiverem serrido no exercito na luta da indepen !en
cia, e que a requeierem. » Nada mais diz a lei. Nefn
ama condição, portanto, impoz para o gozo da
etaiia, além Ia de ser esta requerida por o ficiai,
que tivesse servido no exercito durante aquelia lula.
E nãotendo alei feito a menor distineçã, quanto
á clas-e a que os oíiiciaes pertencessem, nem quanto
a seus meios de vida,ficou desde logo fór d?* duvida,
que coraprehendia em sua disposição quer os, reformados,queros do serviço ãctivo, fossem quaes fossem
suas circumstancias. Ora sendo isto assim, peço licença ao meu nobre amigo relator ia comrai-sao de
marinha e guerra oara perguntar-lhe seS. Ex. estivesse no ministério da guerra, e cònseguiutemente
lhe roubeis' exe utar uma leitão clara, como essa,
e concebida em tal amplitude julgar-se-ia autofisado para, n titulo de interpretação, recusara etapa
a qualquer oíll ial de serviço effsctivo, embora não
fosse pobre, que se aprese'ntasso, requerend a, e
provando ter servido no exercito d trante a luta da
independência, só porque o honrado membro, lembrando-sede um ou outro discurso em sentido restrictivo, entendesse que a lei devia comprenender
unicamente os reformados, que tivessem estado em
campanha, 0 fossem necessitados? Faço perfeita
justiça ao meu nobre amigo por elle assegurando
'que tião. Faço-lhe também igual justiça, declarando que estou certo que S. Ex. menos ainda se
julgaria autorisado para suspender a execução da

lei, até a reunião das camaras, afim destas resolverem sobre quaesquer duvidas, que tivessem assalta Io o seu espirito na execução de um acto legislativo de cujas palavras nenhuma ambigüidade resultava. S. Ex.. illustrado como é, havia seguramente
logo ver que sua posição de mero executor da lei
lhe não permitiia prece ler desse modo, estabelecendo ura precedente que seria insustentável em
nossa lorma de governo.
tjuando muito, pois, o notre senador faria o que
praticou o nosso finado oollega o Sr. barão de Uruguaya-ia. Talvez lembrado também dos d scursos a
que me referi, ou nutrindo as mesmas duvidas que
o nobre senador, mas tendo diante de si uma lei
que, pelo modo como estava redigiua, exetuia
qaaesqner distineções, julgou conveniente, antes
de mxecutal-a, consultar a secção rio guerra o
marinha do conselao de Estado, composta então
de pessoas da ma er competência, como eram o
Sr. conselheiro Manoel Felizardo e o Sr. chefe
rie esquadra Mello e Alvim, e como ó V. Ex. Formulou o ex-ministro para este fim diversos quesitos, sendo os prin tpaes os seguintes: « 1.» O beneficio da lei de 8 ã-e Julho de Í865 limilu se só aos
offiaaes reformados, ou entende setamhem aos effechtos ? 2." Se só ao r< formados, lerdo a Me direito
os que estiverem empregadosl >; Foi V. Ex. o relator
da consulta. Consumado jurisconsulto como é, V.Ex.
em ura luminoso pare-er, doraonstion cora argumo itos, em minha opinião, irrespon tiveis que á
vista d .s expressões cl ras o te^ rainantes da lei, não
se polia excluir os officiaes eífoclivos, anda
q au to empregados, e con luiu declarando :
« 1Que linha r ãveito na forma da lei n. 1251
de 8 de Julho de 1865 a uma tapa se j r/queresse m, as prss as que, sendo offieiaes, tivessem servido
no exercito durante a luta da independeneii, quer
c m i officiaes, quer como praças de prel.
2.° Que a clapa eonceiida peh l in. 1254 de 8
ie talho de 1865 seria de IffOOO diários pira Iodos
os officiaes
que a requeressem.
3.9 Que a disposiçá > dos paraqraphns antecedentes
cumoreh .ndia não só ns officinrs reformados, mas
lamb m os qne esltvtssem em iffectiro serviço, comtanto que este serviço nao lhes d és se direito a uma,
etapa, na fôrma do decnto n. 2161 de l" de Maio
de 1858. »
Com este. parecer conformou-se Sua Magestade o
(
Imperador por sua imraediata resolução de 26 de
Outubro de 1865, referendada pelo Sr. barão de
(Jruguayana, o qual,em circular de 16 do Novembro
rio mesmo anno.expe lida aos presidentes de província, mandou executar a referida lei nes precisos termos das conclusões di consulta da secção de guerra
o marinha. Assim entendida pelo conselho de Estado e pelo governo,e mandada por este executar, a
lei de 8 de Julho em toda a sua 1 Titude, aproveitou
o beneficio p >r ellu concedido não só aos oíiiciaes
reformados, eade serviço activo, mas também a principio aos de 2 linha, que tinham servido na luta da
independência, e até a alguns empregados de fazenda, cora patentes militares, que haviam prestado
serviço no exercito durante aquelia guerra. Assim
procedendo, o governo fez o que não podia deixar
de fazer, praticou o mesmo que qualquer de nós
teria praticado. Não merece, pois, as censuras, que
se lhe tem irrogado, dizenrio-se, que houve abuso
no modo como executou a lei de 8 de J ulho. Em
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rainha humilde opinião, o ministério de 1865 não
tinha outro alvitre a seguir: !■ porque as palavras
rta lei eram tão claras, que não podiam prcstar-se
á menor duvida fundada da parte dos seus executores, conforme as regras da hermenêutica jnri
dica, pois dellas não resultavam absurda, ou contradicção. Em segundo logar, poiquo nenhum meio
legitimo, nem uma razão ciiri,.l tinha aqui lie ministério, para, por via de inl r^retração doutrinaria, declarar que diversa era a vontade do legis
Tador daquillo qae a lelra óa lei claramente indicara.
Não se dava certamente o caso do volur,latem
pótius qmmncrba spectare DppurhJ do l)igesto mas
sim o da lex clara ei perspicuu, de que faliam is
jurisc- nsultos, iuqnanulla fingenda, aul admiUenda
cxceplii/.
As palavras proferidas om ura ou outro discurso
na cara ra dos depurados, não oram, de cerm, fun lamento basl nte para ligilimar o procedimento con
trario áqueile que leve o governo.
Todos sabem is que as opiniões de ura ou ■ atro
orador, sobre q talquer m teria, não podem de per
si sós determ nar qual a menie verd ideiia de uma
lei, e c mstaniejiente estamos observando, iue a
dilibcraçao f ida so muitas vezes em moiiva s differentes daquelles que foram oxpendidus ua dis -ussão.
E' por isso juo cim toda a razão diz o eminenie
jurisi onsulto Dallaz, por V, Ex. muitas \ezes citado,
que uma lheoria de tribuna, qualquer que seja a sua
origem, não lan autoridade legislam a. o, se a-me
licito acc escentar, nem força sufricieute para aura
risar o governo a suspender a execução de um . 1 i,
ou a dar-lha inielligencia diflorente'ou seja mais
ampla ou seja mais restricla, do que suas palavras
claramente ruvel m.
Assim que, na hyjwtheso vertente, qualquer con
,tiçào rostricliva que o governo impozesse ao executar a lei de 8 de lulho, fossem quai s b s.-em os
fundamentos de seu modo de pensar, importuri ; a
usurpaçào de uma aitiibuição legislativa, usiir.» çao
tanto mais odiosa, qurailo tenderia a excluir de um
benefi 10 pessoas ncllo coraprcheadidas pela leitra
clara o expressa da lei. Eôra mais do que torquere legn nd hoc ul lorqwant homints. porque não
eqüivaleria o seu neto a uma simples inierpietação.
menos acertada, mas legitima, porém sim á creação
de direito i.ovo. a distinguir onde a lei não dislmguir, a violal-a emfira.
Dada p Tu governo a intclligencia que devia dar.
foi ella firmada pelo consenso de ambas as cam iras.
Vléra do não tor sido c iiitrariada por nenhum acto
iegisiativo, apesar d1 haver o ministério da guerra,
logo cm seu relatório do anno de 1866, chamad"
para esto ponto a atlcnção da assembléa gemi,
ambos os ramos do poder legislivo votaram, sem
manifestar a menor repugnância, fundos para o
pagamento das etapas; sondo que a camara dos
Srs. deputados, nesse mesmo anno, como auiante
mostrarei, foi aioda mais longe, coníb mando pelo
modo o mais solcmue as conclusões da consulta da
secção de0 guerra o marinha do conselho de Estado,
no art. ti da proposição de 4 de Maio do mesmo
anno de 1866.
Na lei de 1865, porém, como se collige das palavras « offi~iaes que tiverem servido no exercito, »
foram esquecidos os vollios oíficiaes da armada, quo
também tinham tomado parte na luta da indepen-
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dência, muitos até prestado relevantissimos serviços. Foi isso, seguramente, uma omissão involuntária, porque, de forma alguma, se pôde, nem de
lave, presumir que houvesse intento de excluir, cora
tamanha injustiça, uma classe tão digna de resptito.,
que t o valiosos serviços ha constantemente prestado á causa publica, antes e depois da independência, e sempre com a maior lealdade e dedicação.
(Apoiados.) Deu-se não obstante a exclusão, e dada
cila alguns offici-.es da armada, conscios do direito
que lhes assistia, represemaram ás camaras no principio da sessão do 1866, fedindo que se lhes concedesse a etapa, de que estavam já gosando ts oííiciaes do exercito, visto como tinham elles (ambem
milirado na gueira a ind' pendench , e abi prest; do
serviços da mesma natureza. Eis ao origem .ia lei de
30 de Junho de 1869, cujo art. 3 se trata de rcvo/ar.
Remettido, na camara dos Srs. deputados, o requelimeura a comrnissào de marinha o gneiru, esta,
dep Ts de haver, no preâmbulo do seu parei cr, re onheci io a justiça Ja preteução, apresentou um projecto cora dous artigos, no primeiro estenckcndo aos
oíficiaes da armada, que t.vessem prestado serviços
na luta da independência, pura o sim losménte, o
mes o beneficio feito «os do exercito pela lei de 8
de Julho, e no segundo mandando observar a seu
respeito os preceitos da já cilada resolução de consulta de 26 de Outubro de 1865.
Entrando em 14 de Abtil do «mio de lf66 o project ■ em discussão, foi a di posição do ai t. 2o ci ntestnda por um nobte deputado da província da liai ia,
o qual. depois de profligar o modo como tinha sido
mendid.i e «pplicada a lei tio 8 de Ju lio, e de i haniar a attencão d i camara para a necessidade de interpretar o verdadeiro 'se.ili lo, com que se tinha
concedidõ uma esmola, da qual estavam-se aproveitando os ricos, offe eceu um., emend, substutiva ao
ai t. 2o, redigida qu .si nos mesmos termos m que o
foi depo.s a emenda do senado, que constituo o
art. S" da lei de 30 de Juabo.
Sustentada essa emenda por outro nobre deputado
d qnella província, foram as lazôes de ambos fortemente Combatidas por dous mi mbios da eommi ão
de marinha e guerra, e por . m nobie (lepotuio da
província da 1'arahyba, fundados no verd deiro fira
da lei do 8 ''e Julho, que não fõra dar uma esmola,
mas autorisar o governo para, em attençài aos serviços da independência, melhorar os v° ncimentos
dos velhos níflciaes do exercito, qne os tinh m prestado, concedendo no.is um auxilio, embora pequeno,
a todos os qtio linham concorrido para tão glorioso
feito. Ninguém n ais fallou. ecahindo a emenda substitutiva
1 go em 2" discussão, passou tal qual o
atl 2o do projpcto da commissà , que sem d. bate foi
adoptado em 3' discussão, o rematidu ao senado na
fôrma da constituição.
Aqui passou eile incólume em Ia discussão ,
m s na 2a foi remettido ás coramissões de marinha
e guerra, c de fazenda. As commissões reunidas
d v diram-se, sustentando três de seus membros o
artigo da proposição da camara dos Srs. deputados,
qne mandava observar os preceitos da resolução de
consulta de 26 de Outubro de 1865, e os outros tres.
opinando em sentido contrario, e propondo algumas
emendas. Na discussão do parecer tomaram parte
unicamente o nobre senador peia província do
Tiauhy, então ministro da justiça, defendendo os
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emendas dos tres membros contrários ú proposição na
amplitude em que era concebida, e actual Sr.
ministro da guerra combatendo-as, Tendo sido as
emendas approvadas, voltou a proposição á camara dos Srs. deputados, onde so se tratou delia
tres annos depois, na sessão de 1869, quandoa cantara
já não era a que tinha discutido e adoptado a lei de
1865, e a proposição de 1866, e quando continha em
seu seio mui pou os deputados daquetles que haviam
foimulado os referidos actos legislativos, e acompanhado as discussões de ambos. Assim foram approvadas as emendas do senado não sei se desapercebidaraente'como me informaram) mas sem debate e
em uma sd discussão, s guind. -se uma declaração
de votos em contrario assignada por alguns Srs. deputados, e ficando assim formada a lei de 30 de
Junho de 1869.
Disto resultou, que um i prnpo-ição solicitada pelos iut ressados, reclamando a bem de seus direitos,
e iniciada ovi entemente com o pensamento benéfico de fazer cessar uma de-L ualdade odiosa e contraria ao espirito da constituição do Império, e evitar uma ifljustiça clamorosa praticada, embora sem
intenção, contra uma classe tão distineta de servidores do betado, ficou convertida em uma
que
veio torna1 anda mais aggiav.nte essa mesma injustiça
í Digo ainda mais a - gravante porque, como se
não1 bastasse o facio inexplicável de estarem os oflici es da armada ha mais do quatro annos privados de
um beneficio concedido aos do exercito por ser » iços de
igual quilate aos por elbsc presia os, ainda em cima,
qu udo já ão havia um ó offici 1 do exercito, segu do estou informado, que lento servido na gue ra
da independência não se achasse no gozo da etapa,
qu uido com isso já se despi n lia grande summn do
contos de réis, exigiu-se delles, para poderem obter
a mesma vantagem, que, além da condição de reforma 'os e de parem estado efTe -tivamente na guerra
da iudeoendeucia, provassem Mta de meios de snbsisie icia, e que portanto se declarassem indigentes!
E' o que na realidade me parece insustentável.
Accre-' e que a exigência de prova de pobreza, ó
a me t ver muito pouco de içada. Dizia, se .hores,
não h ainda muito tempo um grande estadista,
que o legislador não deve deixar de levar em conta,
nos devi los limites, cer'cs preconceitos enraizados
nos ânimos, e que elle não po sa de prompto destruir !
Cumpro-nos reconhecer, senhores, que ha por ahi
muita pubreza r. colhida, ou, p •rmitta-me a palavra,
envergo iha-ta. Seja umi fraqueza embora, não é
comendo menos verdade que ha ainda muit • gente,
que prefere a fome, e principalmente t enas privações, aliás muito duras, a vir om publico manifestai as e estender a mão, pedindu uma esmola. Não
obriguemos, pois, a isso o pequeno numero que
resta de oíficiaes da armada, a quer», a lei não podia
qu top col'o-ar em pe.or posição do que a dos outros
seus corn anlieiros de gloria.
Não procedamos deste modo para com veteranos
distindos de nossa independ meta, que, no geral,
não vivem na abastança, e são todos já muito velhos
Si5 porque o auxilio possa ir aproveitar a um, ou a
outro em melhores circumstancias financeiras. De
mais, Sr. presidente, disse muito bem, discutindo o
assumpto, o nobre ministro da marinha. Como provar se essa pobreza? Qual a craveira pela qual se
ha de regular a falta de meios de subsistência? Não i

é ella um facto de difiicilima apreciação, dependente de condições peculiares, rclativás a este ou
aquelle indivíduo? Um ofllcial, por exemplo, que
tenha mais vencimentos, maior renda do que
outro, não pôde por ter maior família a seu cargo,
e por outras circumstancias. soffrer maiores privações
do que este? E depois quil o processo a seguir-se
para reconhecer-se a falta de meios de subsistência?
Que de difficuldadts para uma apreciação exacta?
E até que de injustiças não podem d íii re ultar,
sobretudo se houver alguns oíficiaes que residam
nas províncias mais distantes?
E, volto ao argumento, para mim capital: como
exiiiremos uõs hoje tudo isto dos officiaes da armada, quando não exigimos o mesmo dos efllciaes
do exercito?
Senhores, uma das cousas de que mais me arreceio, na posição, que occupo, é fazer uma injustiça relativa, ^-ao as injustiças que do. m mais. Não
a pratiquemos, portanto pára cora uma classe inteira com relação a outra.
AJãs disse o meu nobre amigo, senador pela província da Bahia : « A disposição do art. 3o pode ser,
executada; o que é pi eciso, é que haja coragem para
fazel-o, e que. portanto, havia de votar por cila.»
Dis>o mais S. Ex. que tal disposb ão estava no espirito d . lei de SdeJnlhn, indo nesta parte . e accordo com o nobre relatorda commissão de marinha
e guetra, eacerescentou: «Mandeo governo sustar o
pagamento das etapas indevidamente concedidas a
ofiiciaes não necessitados, e não G( nc. da mais nenhuma aos que não eslivi rem naquelle caso. »
Da mesma opi iiào fui aqui, cm 1866, o illustre
senador nela província do Piauhy. Mas, eu peço aos
meus dignos collegas que me permit am ponlcrar
que, para proceder o governo do modo por SS EExs.
desejado, é preciso qi e h jauraa nova lei, que assim
o determine expressamente.
Não basta para isso a de 30 de Junho de- 1869,
como emendem os nobres senadores, porque essa
lei não foi, nem podia ter sido considerada interpretativa, mas sim restrictiva da de 8 de Julho de
1865, e, portanto, eon o tendo creado án ito novo.
Só pódo, pois, reger o futuro, nada tendo com o
passado, nem con-iguintemente com as concessões
feitai em virtude de lei anterior.
Primeiramente já assim decidiu por uma resolução de consulta, que é a do 29 de Janeiro do presente anno. Não escapou esto assumpto ao nobre
ministro da guerra. Tendo S. Ex. de executaro na
parte concernente ao exercito a disposição art. 3 da
lei de 30 de Junho, formulou o seguinte quesito:
« oe a ttsfá dn que ditpi e aquelle artigo deve-se continuar a abanar a etapa de que trata a mesma lei
aos officiaes a quem fi i concedida não tendo ilhs
provado pobreza, nem que estiveram effíctivamente
em campanha n i guerra da independência;» e ouviu
a secçãode guerra e marinha do conselho de Estado.
Ai da desta vez foi V. I'x. o relator, e, como sempre costuma a fazer, tratou ex-proffesso da questão'.
£' uma das consultas mais bem lançadas que hei
visto.
Nella, V. Ex. depois de examinar a lei pelo seu
elemento histórico, e de proceder á analyse grammatical, lógica e juridica de suas palavras, foi de
parecer, qu° essa lei não so podia classificar como
interpreiativa, porque lhe faltavam os caracteres
para isso indispensáveis, porém, sim, como restri-
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tiva, da qual por conseqüência resultou a creaçãc de
um direito novo.
Como dernonstração-deste i.sserto, V. Ex., depois de
expender os princípios, que regulam a interpretação
das leis em geral o determinam o caracter especial
das leis interpretativas, comparou a de que se trata
com outras leis nossas desta natureza, e fez ver a differença essencial que se nota em sua redacção. Mostrou que todas ellas referem sempre quasi ipsis ver bis
o texto da lei int erpretada, e expressamente declaram
o sentido que o legislador lhes deu, quando as T rmulou e approvou. Não fatigarei a atteução do senado,
citando todas as leis apontadas por V. Ex. Basta-me
fazer menção de uma; seja, por oxunplo, a de 16 de
Junho de 1832, a qual, interpretando a resolução de
11 de Novembro de 1831, que tinha feito extensiva
a providencia nella conti a ás cadeiras já existentes,
declarou expressamente que essa disposição era sómento relativa ao au .mento de ordenado dos respectivos professores, o não a nei-essidade do novo
concurso, como se podia depreiiendei de suas palavras. Ora, a ; passo que se observa, que assim tem
procedido o legislador sempre que ha querido interpretar0 q alquer lei, vc-se ao mesmo tem o que o
art. 3 da lei de 30 de Junho, determinando queo be
nelicio por ella feito só compele aos que estiverem
nas circumstancias prescriptas no dito artigo, mm
directa, nem m iirectamente disse, de certo porque
não o podia dizer, que a lei cie 8 de Julho de 1865
continha em si mesma s blendida essa disposição,
como er.i necessário, para ser considerada declaratoria ou inlerpretaliva.
Fez erafira V. Ex. outras muitas considerações
tendentes a demonstrar que ainda querendo-se ter
essa lei por inlerprelativa faltar-lhe-iam para se
lhe dar effeito retróactivo expressa declaração neste
sentido o outras condições exigidas pelos mais eminentes jurisconsultos; o de tudo concluiu V. Ex
que o governo, só por ella, não pod a f .zer cessar
as etapas, concedidas em virtude de uma lei, das
quaes estavam já de posse, ha muitos annos os oflicinos do exercito; que eram faclo consumado, actos
acabados e perfeitos, de que resultavam direitos
adquilidos que deviam ser orespeitados pelo poder
executivo, visto como o art. 3 da lei de 30 de Junho
só providem iava para casos futuros, e unicamente
podia comprehender as concessões que se fiztrem
de sua data em diante, e nunca as-anteriores, que
deviam ser tidas como res transada fmitaque, etc.
A' esta consulta adheri eu, firmando a cora a minha assignatura, e com ella conformou se o governo
imperial, pela resolução já citada de 29 de Janeiro
do corrente anno.
. . \ssim pois, não e provável lançar-se hoje mao
desse meio lembrado pelos nobres senadores para
nivellar-se a sorte dos officiaes da armada, que
prestaram serviços na luta da independência, á dos
otficiaos do exercito. Seria mister para conseguir-sc
tal desideralum, como eu ja disse, uma nova ler
quo determinasse a cessação das
etapa? concedidas.
E nem isto só seria suílicicnte.x Era preciso que essa
nova lei fosse mais longe, e obrigasse a restituição
de prompto de tudo quanto indevidamente tivessem
recebido os officiaes do exercito, para que ficasse a
sua posição igualada a aquella em quo se quer collocar os ofBciaes da armada. Tornar se-hia, é verdade, uma lei cruel, dura lex, para a qual de modo
algum concorreria o meu voto, mas seria o mais lo-
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gico. O que, porém, de nenhuma fôrma se pôde admittir é que o governo, por mera interpretação doutrinaria, fundado em uma lei, que em nenhuma de
suas palavras se refere a concessões já feit is com caracter vitalício, como são os auxílios pecuniários desta
ordem, em uma lei quo só dispoz para o futuro,
promulgada depois de quatio annos de existência, de
outra que fez taes concessões, se ache autorisado
para cassal-as de um momento para outro, e isto
quando os officiaes do exercito tem estado em muito
boa fé no goso dessas etapas, que lhes foram outorgadas pelo poder competente e ás quaes portanto
teem já direitos adquiridos.
Senhores, para que a lei de 30 do Junho não possa
ser encarada, como lei interpretativa, basta, ao menos para mim, attender-se a que não depende do
simples arbítrio do legis;ador crear uma interpretação authentica.
Nenhum de meus nobres collegas ignora que ha
para isso certas regras, principies fixos, dos quaes
ao legislador não é licit > afTastar-se. Sabem os
honrados membros perfeitamente que, segundo os
mais exímios jurisconsultos, só se admitte tal interpretação quando a lei que se pretende explicar ó
obscura, quando de suas palavras resultam ambigüidade, contradicção ou absurdo, e jamais quando
e tão clara como a de 8 de Julbo, e principalmente,
quando essa lei já se estava executando havia quatro ann s com sciencia e paciência de ambas as
câmaras legislativas, que, durante tres sessões consecutivas tinham votado, como continuaram até hoje
a v-iiar os fundos necessários para o pagamento das
etapas concedi ias na conformidade da resolução de
consulta de 26 de Outubro de 1865, apezir de advertidas tão firmai e positivamente pelo relátorio do
ministério da guerra de 1866; e quando, finalmente,
a camara dos Srs. deoutados naquelle mesmo annn,
c depois do citado relatório t nha tão solemnemcnte
adherido á inlelligen ,ia dada pe;o governo, k gaitando a emen 'a sub-titutiv de que já fiz menção,
proposta por ura nobre deputa to pela provinciâ da
Bahia, o sustentando o artigo 2° do projecto da sua
commissão de marinha e guerra, mandando observar as c. nelusões da citada resolução de consulta
de 26 de Outubro.
Por outro lado, é principio corrente era direito
que as leis interpretativas. como todas as leis em
geral, regem por via de regra o futuro, e não attendem ao passado leges a d fada prmlerita mm rev oca ri, e sempre que por circumstancias especiaes o
querem attindr fazem disso mesmo expressa menção, e manifestam a sua intenção de modo muito
cl iro, muito positivo : é o Mis? nnminatim de prwlerito teu.pare, et adhuc pcndeníibus negoliis caulurn
stí, da lei T cod.
Taes leis, porém, devem constituir excepções ranssiraas, para que a firmeza, e a segurança dos direitos não desappareçam da sociedade. E' indispensável, diz um distineto jurisconsulto inglez, que as
leis desta natureza sejam legitimadas, por necessidade indeclinável, e que o effeito retroativo não
contenha em si uma injustiça. Ainda nestes casos,
accrescenta elle, deve o legislador proceder sempre
com a maior prudência, pelo principio de que
negue enim placet janus in legibus.
E' desse receio dos máos effeitos das leis interpretativas com caracter retroativo, que, em meu
modo de pensar, provém o entenderem alguns ju62
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risconsultos dos mais adiantados na matéria, que a
interpretação authentica importa sempre a créação
de um direito novo, opinião já brilhantemente sustentada nesta casa na sessão, creio que de 1867, por
occasião de discutir-so a lei sobre os assentos das
sentenças, ou decretos do supremo tribim;! de justiça, pelo meu nobre amigo o Sr. Nabuco, senador
pela provincia da Bahia, por V. Ex., muitas vezes
com nzão chamado o mestre da lei. E posto que
muitos jurisconsultos não pensem assim, e d^am,
que ha circumstancias especiaes, era que devam as
leis interpretativas, ou declaratorias, abranger o
passa lo, e até os direitos adquiridos, na constância
da lei interpretada, é com tudo liquido que todos
elles estão de accordo em um ponto, e vem a ser,
que nesses casos é necessário que assim se declare
muito expressa e positivamente, como se observa no
final de muitas novellas do Imperador Justiniano.
O Sr. Nabuco : — Apoiado.
O Sr. barão do Bom Retiro : — Disse, pois, muito bem o nobre senador o Sr. barão deo Muritiba em
uma das sessões de 1866, que o art. 3 da lei de 30
de Junho de 1869, não era uma verdadeira e legitima
inteipretação, mas sim a creaçàode um direito novo,
outro preceito diverso daquelle que o legislador estabeleceu na ieide 8 de Julho de 1865.
Ora, se esta é, na realidade, a intelligencia dada
ao art. 3o da lei de 30 de Junho, por uma n solução
de consulta, se ella tem até hoje vigorado com
acquipscencia do poder legislativo, que, a contar da
data da lei de 1869, já votou dous orçamentos, consignando meios para se continuar o pagarnent das
etapas que os nobres senadores consideram indebitamente concedidas e cassadas pela referi ia lei, se
nenhum delles propoz outra lei com o fim expressamente declarado de fazer cessar as ditas etapas,
qua será o resultado se regeitarmos a pi oposição
da camara dos Srs. deputados ? Outro sogur mente
não ha de ser senão a continuação da claraornsa injustiça praticada para com os officiaes da armada, e
dessa desigualdade odiosa e contraria ao espirito de
nossa constituição, que todos condemnamos, e da
qual elles hão sitio até hoje victimas, apesar de ter a
camara d s Srs. deputados, já por duas vezes, tentado
fazel-a desapparecer, em 1866, e agora, senrtn muito
de notar, que desta vez foi o proprio aut -r dos artigos
que originaram a lei de 1865, um digno representante
da provincia da Bahia, quem, para manifestar bem
claramente o seu pensamento de oatr'r!ra, quando
redigiu os ditos artigos, propoz a revogação do
art. 3° da lei de 30 de Junho.
E' para a continuação dessa injustiça e dessa desigualdade que eu não desejo de fórtníkalgnma concorrer, e porisso terminarei, depois de pedir desculpa
ao senado de ter-lhe temado o precioso tempo, e aos
meus nobres amigos de haverprocurado combater
suas opiniões, que aliás, sei sempre respeitar, declarando que voto a favor da proposição da camara dos
Srs. deputados e contra o parecer da illustrada commissáo de marinha e guerra. (Muito bem! Muito
bem I)
Posto a votos o artigo único foiapprovadó.
O Sr. 1* secretario requereu verbalmente dispensa do interstício para a dita discussão, e assim
se venceu.

MATRICULA DE ESTUDANTES.
Seguiram-se em 2a discussão e passaram para a
33 as proposições da , mesma camara concedendo dispensa aos estudantes:
Cezario Nazianseno de Azevedo Motta Magalhães,
Sebastião Mendes de Souza e Francisco dos Santos
Corrêa.
O Sr. 1° secretario requereu verbalmente dispensa do interstício para a dita discussão e assim
se venceu.
1'RIVILF.GIO.
Entrou em 2a discussão a proposição da mesma
camara sobre privilegio a Paulo José de Oliveira e
outro.
■ O Sr. presidente:—A discussão desta proposição ficou adiada em 14 deste mez para continuar
estando presente o relator da commissão.
O Sr. Cunlm Figueiredo:—Pelo
que V. Ex. acabou de dizer, Sr. presidente, vejo-me
obrigado a dar alguns esd recimentos a respeito do
objecto que se acha em discussão, visto que fôra ella
adiada até que se achásse presente o relator da commissão, que sou eu. Não roubará muito tempo ao
senado.
Quando se cuida, Sr. presidente, de algum melhoramento que tenha por fim favorecer nossa industria e nosso trabalho, acho-me sempre inclinado
a presta' meu contingente. Tratando-se, pois, de
ummelhorainentodelocoraoção, aadapladuás nossas
estradas actuaes de rolagem, entendi que o privilegio concedido pela resolução de que nos occnpamos
é de sun.ma e evidente utilidade publica.
Euli um parecer do Instituto Roiytechnico do Rio
de Janeiro, bastante luminoso, que, depois de den terminar bem as vãntagens das locomotivas de
Thomson, concluía, fazendo votos para que ellas
fossem introduzidas no paiz, e favorecidos aquelles
que as fizessem importar. As pessoas que assim se
exprimiram são mui competentes,
Além di.-to estou persuadido que o go mnio imperial, concedendo por decreto, como concedeu, o
privilegio, não teria deixado de instituir serio exame
dcerca da matéria, ouvindo o parecer de profi-sionaes intelligentes: e nem a camara drs deputados
nos invlaría a proposição, se porventnn não reconhecesse a conveniência do privilegio.
Debaixo destes fundamentos, entendi que sem
em perra mento eu não podia Jeixar de opinar pela
approvação da proposição; e neste sentido redigi o
parecer da comniissão, que foi assignado por meu
nobre collega, senador pela provincia de Minas,
que me fica ao lado. Não estive, porém, presente,
no momento em que a proposição foi posta era discussão, e consta-rae que o nobre senador pela provincia das Alagêas, que ó também membro da commissão de emprezas privilegiadas, havia impugnado
a passagem di proposição; e isto por dous fundamentos, segundo me informaram; um jurídico e o
outro econoraico.
Dizia S. Ex. que, tratando-se não de uma invenção, mas da introducção de um melhoramento já
conhecido, desmeess irio se tornava o privilegio
que a lei só concede ao inventor.
Disso em segundo logar que o privilegio lhe parecia além de inútil prejudicial, porque achando-s«
essas machinas ou lecomotivas em uso na Europa,
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aquelles que as quizessem poderiam maadal-as vir,
sem necessidade de recorrer a terceiro, que as venderia por alto preço.
Peço licença a S. líx. para apresentar algumas
considerações que serrirão ao menos para provocal-o a convencer-me de que na verdade a proposição da camara dos deputados, pelo lado juridico, é
incompetente, e pelo lado da utilidade é nociva.
Sr. presidente, a lei de 28 de Agosto de i830 protege tanto o invontoi como o introductor de qualquer
melhoramento industrial, cora a difierença que no
primeiro caso dá-se uma patente, um privilegio, e
no segundo dá-se ura prêmio proporcionado á utilidade e á dilliculdade da introducção: mas em todo o
caso o que é verdade ó que a loi vem era auxilio
tanto do inventor como do introductor.
Mas, disse o nobre senador, como se trata de introducção, dô se o prêmio e não o privilegio. .Mas,
jusiamente porque quem pretende introduzir essas
rnachinas quer privilegio e não prêmio, é que este
negocio vem ás catmras. Ora, que o corpo ioglsl tivo prtde dar privilegio em logar de prêmio o viceversa, creio quo ninguém pôde contestar.
E cora eííeito, Sr. presidente, é o que tem acontecido; não é este um caso virgem; ha uns poucos de
precedentes a tal respeito, e lembrarei ao senado
alguns delles. Em 1861, sendo ministro da agrii ultura o Sr. Manoel Folisardo, de saudosa memoiia,
concedeu-se, por um decreto, privilegio para introducção do um apparelho, destinado a obter gelo e
líquidos refrigerantes; no tempo mesmo era que
ora ministro o nobre senador pelas Alagoas, a quem
me refiro, concedeu-se, por decreto do 14 de Outubro de 1862, a Eduardo Cai ré privilegio de introduzir apparelhis próprios p ira fazer gelo ; quando
ora ministro da agricultura o Sr. Domiciano Leiie
Ribeiro concedeu-se privilegio para intro luzir rnachinas de quebrar pedras; sendo minist o da agricultura o nobre senador por Minas, o Sr. Anlào,
concedeu-se privilegio para a importação de tubos
para canalisação d'agua. Todos estes privi egios
foram concedidos para iniroducção de melhoramentos, que do certo não são mais iloisdo que aquelles
de que ora se trata; e todos esses privilégios foram
concedidos sob condição da approvacào da assembléa geral.
Já vê, portanto, o nobre senador que a especie
consignada na proposição da camara funda-se em
muitos procedentes, e que, pois. a questão de direito,
cm que se firmou S. Ex., não pôdo proceder: o corpo
legislativo, repito, está no seu direito, concedendo
privilegio em logar de p-emio. Os casos de que
tratara os decretos que citei, são tolos relativos a
introducção, o não a invenção: temos pelo menos
essos casos julgados, que também fazem direito costumeiro.
Agora voltar-mo-hei para o lado da utilidale.
Disse o nobre senador que não ha utilidade que
justifique o privilegio, visto como, sendo essas rnachinas já conhecidas e usadas na Europa, quem as
pretender poderá fazer-se introductor. Mas Jo fado
para a potência vale a conseqüência. Alguém já as
mandou vir, apezar de serem conhecidas e usadas,
na Europa ? Não: e porque?
Porque ha dilliculdade na importação, o isso prova
a necessidade do privilegio, prova que sem este auxilio a introducção não se dará. Se para a introducção de um melhoramento ha necessidade de sacrifí-
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cios, não se poderá considerar inútil qualquer privilegio ou auxilio que se houver de conceder, e nem
a lei consagraria, como consagra, estas duas especios
de coajjuvaçao, a saber : prêmio e patente.
O nobre senador disse ainda quo do privilegio
nascerá o raonopolio, isto é, os mtreduetores venderão as ma hinas por preço inmoderado, não encontrando um paradeiro na concurrencia. Primeiramente devo observar ao nobie senador que o governo poderá de algum modo pôr algum limito ao
preço, quando conceder o uso do privilegio; creio
que não estará elle inhibido de estabelecer um preço
razoável. Mas, mesmo quando nâ i possa fazer, todos sabem que da parte dos introduct res deve h ver
interesse em taxar um preço modico, porque conhecerá a necessidade do fac litar a introducção da
sua mercadoria: tanto maior numero de rnachinas
elles poderem introduzir o vender, quanto maior
será o lucro: e pois não ousarão pôr pelas ao
seu interesse elevando o preço a uma altura tal
que afugente os compradores "das machinas. K, senhores, se o vendedor póce impor a lei ao comprador, este também a seu turno pode impor a lei ao
vendedor, dizendo-lhe « não quero a machina, porque é mui cara; não vale a pena; não dí o inteiesse
correspondente ao dinheiro que emprego»; portanto,
ahi está o correclivo ao mal que o nobre senador
apontou, e qm o fez combater a imposição.
O nobre senador disse mais, que ■ s iht-oduetores
não seriara neste caso senão os correctores dos fabricantes das machinas. Pois enião direi eu que
neste caso estão todos os commissarios que no nosso
paiz recebem generos do estrmgeiro para aqui vendel-os: algum proveito ha de ter quem produz, ou
quem leva os produclos ao mercado; o que se deve
indagar é a utilidade
O Sr. Cansansão de Sinimbu' : — Estes commissarios não leem privilegio.
O Sr. Cunha ITcueredo: — Tem o previlegio ou
monopolio da comraissão. Logo, o argumenlo do
nobre senador pecca na matéria, porque prova de
mais
O Sr. Cansansão de Sinimbu' : — Peço a palavra,
O Sr. Cuxha Eiguf.iredo :— Além disto, o privilegio não é pnpetuo, tem um limite; no momento
em que se chegar a este limite, o privilegio desapparece, tendo:sc acoroçoado a procura, e desafiado
a concurrencia livro, como quer o nobre senador ;
então a lei econômica da procura o da offerta ha de
estabelecer o preço razoável, quando tivermos já machinas importadas, quando tivermos conhecido suas
aantagens, á sombra do privilegio; e se elle se não
der, essas locomotivas, que são de gnnde valor, não
serão importadas com a brevidade conveniente e em
numero tal que satisfaça : é necessário que nos convençamos de que, incepienle como é a nossa industria, minguados e tímidos como são os nossos capitães, os agricultores, ou os industriosos a quem
essas machinas mais aproveitam, não se animarão
a mandal-as vir da Europaantes de conhecerem praticamente qual é o seu prestimo real.
Logo. não ha remedio senão recorrer aos introduetores, porque, estando elles certos d is vantagens
do melhoramento das locomotivas, lera a congem
precisa^ para arriscarem seus capíiaes, servindo
assim a industria, embora possam ter muito lucro,
lucro que nos trará também dobrados lucros.
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Portauto, Sr. prssidente, não vejo razão bastante para que se recuse o privilegio pedido; de
minha [ arte o admitto: primo, porque a lei de 18
de Agosto de 1830 manda favorecer a introduccão
de melhoramentcs; secundo, porque está reconhecido, ao menos por pessoas competentes, como as
que lavraram o parecer do Instituto Polytcchnico,
que essas Ucomotivas podem ser de grande proveito para as nossas estradas; em terceiro logar,
porque o que receia o nobre senador, quanto ao
preço, não deve prevalecer, visto como o introductor terá necessidade de tornal-o razoável, podendo
o governo mesmo impor-lhe certo limite; quarto,
porque afinal, restabelecida a concurrencia, depois
de findo o privilegio, que não é de praso longo, nem
indefinido, teremos as machinas já introduzidas, e
então tornar-se-hão mais baratas no futuro.
Eis o que me determinou,Sr. presidente,a apoiar e
approvar pelo meu voto, como membro da comraissão de emurezas privilegiadas, a proposição da camara dos Srs. deputados O senado, porém, fará
como entender mais conveniente.
O Siv Caiissinsão de Slniinbú:
—O nobre senador que acaba de fallar impugnou as
observações que tive a honra de fazer ao senado
ácerca da resolução que se discute, fnndando-se em
que a rainha argumentação era contraria á lei de 18
de Agosto de 1830, lei'que aliás invoquei a favor
delia; em segundo logar, S. Ex. quiz também combater-me fundando-se nos prmcipios economicos,
procurando demonstrar a conveniência que resulta
para o paiz da concessão desse privilegio.
Nem em uma nem em outra parte teve S. Ex.
razão.
Sr. presidente, quando o legislador cogitou da lei
de 18 de Agosto de 18S0, quiz desenvolver o principio consagrado no § 2t3 do rrt. 179 da constituição
que assegura aos inventores a proprietado das suas
descobertas, ou das suas producçôts, mandando que
por 'ei se conceda um privilo io temporário, ou uma
remuneração pela vulgarisação do invento. No in
tuito de dar todo o desenvolvimento a esse principio,
o legislador de 1830 não se limi ou a tegular as condições do invento na pessoa do pro rio inventor,
mas foi adiante, e cogitou também da i.itroducção
do invente quando produzido em aiz estrangeiro:
para o primeiro estatuiu o prcmio na concessão do
privilegio exclusivo, ou em remuneração pecuniária;
no segundo caso, para introlucção d > invento,não o
privilegio, mas a remuneração p cuniaria. Foi essa
a distincçào feita por aqueila lei paro os dous casos
figurados", e a razão dessa distincção,c por sua natureza tão clara que não carece de ser demonstrada.
Ao introductor ella consagrou em sua plenitude o
direito de propriedade, o invento é propriedade daquelle que o faz; a lei consagrando o privilegio
deste invento, não fez mas do que tornar mais ampla a disposição da nossa constituição que garante a
propriedade. Quanto, porém, a iulroducçSo de invento que não é proprio, a questão muda de figura :
a lei quiz que neste caso aquelle que se aventurasse
a introduzir no paiz um invento, para cujo fim tem
necessidade de empregar alguns capitães seus, tivesse alguma compensação Esta compensação, Sr.
presidente, foi consagrada pela lei, estabelecendo-se
ura prêmio pecuniário ao introductor.

Mas, disse o nobre senador : « Não obstante, os
diversos governos, diverses actos do coi po legislativo leem consagrado o principio de concessão de
privilegio para o caso da mtroducção de qualquer
invento estranho. » Eu não disse, senhores, que a
assembléa geral não fosse competente para estabelecei esta matéria; aassemblea geral tem toda a competência para isto, como teve para fazei a lei de 18
de Agosto de 1830. O que eu disse foi quo os fundamentos daquella lei ja feita são os mais razoáveis,
porque concedendo uma inderanisação ao introductor
de um invento, com o fim de animar o uso e experiência do invento, deixa, todavia, plena liberdade a
qualquer cidadão de se aproveitar do beneficio desse
mesmo invento, mandando-o vh diroctamentep.or sua
conta, e prescindindo desse favor do Estado. Disse o
nobre senador: «Mas aqui temos o caso deoutras matérias que são importadas por consigna tarios, os quaes
es distribuem no paiz. » O caso muda do figura;
nenhum consignatario tem privilegio exclusivo para
receber tal ou tal mercadoria; todos podem mandal-as vir por sua conta, e esta concurrencia é quo
corrige a exageração do preço ou custo do qual cada
umtendea fazora acquisição desseubjecto: logo, não
existe paridade. Disse o nobre senador. « .Mas, o
mesmo impugnador da idéa quando ministro da agricultura já havia feito uma concessão quasi semelhante ». Senhores, quando discuti esta matéria o
nobre senador não se achava presente na o casião;
então disse eu, que ainda se podia fazer a concessão pedida, se por acaso os concessionários privilegiados, quizessem fazer uso desse objecto, em
seu proprio beneficio, isto é, se os concessionários
tivessem de se encarregar de fazer transito de um
certo logar para outro, por lal ou tal eslrada, e
assim para uso desse trafego pedissem privilegio
para imporirçao dos carros do systema Thomson,
ainda bem, poder-se hia conceder-lhe esse privilegio. M s não é 'ism Sr. presidente, que se trata;
trata-se de dar um privilegio a indivíduos que
querem se aproveitar de um invento estranho,
para serem os únicos que possam ter o direito
de vender a matéria desse invento áquelles quo
delle carecerem, e ó isto o quo acho odioso, o
em na a vantajoso á industria do paiz.
Quando eu fallei na sessão anterior, eu não sabia
de ura fecto que depois me foi revelado, e é que a
província do Ceará, que trata de estabelecei estradas,
já fez encommendas de alguns desses carros para seu
uso proprio. Pergunto eu ao nobre senador, se acaso
pass r este privilegio, aquellas companhias ficarão
privadas deste direito? Pem duvida, que ficarão privadas. Se qualquer companhia quizer estabelecer na
zona a que sc refere esto pnjecto o transporte por
meio destas locoraotoras, ha de ficar privada deste
direito, visto que vamos conceder privilegio somente
a cerks e determinadas pessoas para o fazer. Ora,
porque se ha de querer assim pear o desenvolvimento da industria, sdmente em beneficio privado?
Sr. presidente, o privilegio a que alludiu o nobre
senador, dando-me a paternidade, assentava na faculdade de introduzir apparelhos para a fabricação
de gelo; o indivíduo que tratava de fazer essa importação havia convencionado com o proprio inventor na Europa, e depois era para um objecto de
consumo, por assim dizèr de luxo.
Além de ser uma applicação do direito de propriedade, pois que o proprio inventor era intares-
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sado na concessão polida, accresce quo do augmento
ou baratoza do cbjecto produzido, em nada ou
pouco poilia ganhar a industria nacional.
Não tom paridade alguma com um objecto que
tende tão dircctamente a beneficiar a nossa industria
agrícola, facilitando meios de transportes; não ha
paridade, pois, entre o que disse o nobre senador,
com referencia a esse privilegio e aquelle quo se
discute na actualidade.
Não desconheço que alguns privilégios se tem
concedido sobre essas bases, mas é para que não
haja a continuação de taes concessões, que tomo a
liberdade de chamar a attenção do senado, pedindo
quo se estude este principio," isto é, se devemos ir
contra o espirito da lei de 18 de Agosto de 1830,
quo eslabele ou ura prêmio pecuniário para o importador do invernos ostrangoiros, ou se devemos fazer
applicaçâo do preceito da mesma lei, quo manda
conceder privilegio somente ao proprio inventor;
esta é que ó a questão.
Quindo, Sr. presidoute, a lei manda concederam
prêmio ao intro luctor de um invento novo, calcula
naturalmente quo cllo tenha de demonstrar o uso o
as vantagens desse invento; concebe-se que esses
indivíduos possam ter um prêmio, mas um | remio
pecuni rio, sem, todavia, querer restringir a liberdade estranha.
Se o governo quizesso, por exemplo, conceder
isenção de todos os direitos para a importação dessas machinas, desses carros, ou não me opporia
absolutamente, embora fosso o favor feito somente a
esses indivíduos, llcando os outros com liberdade
plena do mandar vu osses objectos por sua conta,
ainda mesmo sujeitando-so a pagar os direitos do
importação. Para mim o quo me faz repugnância ó
a natureza do privilegio; ó que ninguém mais possa
fazer importar osses carros, se não tendo de entender-so com essos concessionários; e que esses concessionários tenbara do irapôr um preço a uma mercadoria que aliás se julga que tende a desenvolver
os interesses ma teriaes do paiz, om umazona do quatro províncias.
Disse, porém, o nobro senador: « Os privilegiados hão de entender-se com os inteiessados,
isto é, com os particulares, s bre o preço desses
carros, w ff exacto; mas quo condições serão estas?
Naturalmente deixando um grande proveito aos concessionários; isto é muito diverso do que cada um
entender-se diroctaraontocom o inventor, na Europa.
O nobro senador sabo perfeitamente bem, que em
matéria do industria a livro concorrência é a primeira condicão do vida, ao passo que a restricção, e
o monopolio,' não servem se não para embaraçal-a e
matal-a mesmo.
So o invento de que se trata fôr tão importante
que as companhias ou eraprezas dos transportes, ou
mesmo os particulares, queiram aproveitai o em uso
proprio, serão obrigados a recorrer ao concessionário; mas com quo sacrifícios! E justamente sobre
os inconvoniontes que dahi po 'era resultar que faço
.«assentar minhas duvidas e minhas objecçoes.
Não vejo, portanto, Sr. presidente, que o nobre
senador desunisse os fundamentos de minhas objecçoes, e continuo a pensar que noíta concessão não
vantagem nenhuma ao publico, mas somente
aos indivíduos quo a querem; e por isso me opponho a ella.

251

O Sr. 3rii!»oii*o dí» 'L.ux: — Sr. presidente, estou de perfeito accordo com o nobro senador pela província das Alugòas acerca do que disse
sobro as disposições da lei de 18 de Agosto de 1830.
Com effeito, está lei determina, em um de seus artigos, que aos inventores de qualquer industria, ou
machinas se conceda privilegio, prestando assim
homenagem ao direito de propriedade consagrado na
constituição. Ha um outro artigo que concede prêmios (recompensas pecuniárias) áquelles que introduzirem no paiz machinas, cora o fim de melhorarem
qualquer ramo do industria: são estas as disposições
da lei de 18 de Agosto de 1830. Portanto, se o '^governo tivesse t.e conceder privilegio a um inventor,
ou de conceder prêmio ao introductor de qualquer
machinismo, não era preciso que viesse a concessão
ao poder legislativo, para ser approvada. Veio, porém, esta concessà > ao corpo legislativo, para ser
approvada, porque o governo apanou se das regras
e princípios estabelecidos naquella lei.
Nem é isto novidade entre nós porque está estabelecido o procedente que aos introJuctores, em vez
de prêmios pecuniários, se conceda um privilegio,
em'conseqüência, 1 sem duvida, do raáo estado do
nosso thesouro, qu não tem podido até aqui concorrer com o dinheiro necessário para recompensar aos
in.rcductores de qualquer machinismo; e por isso
estabeleceu-so como regra dar o go erno privilegio
aparlando-se das disposições da referida lei de 1830.
E' era vi-ta disto, que veio ao corpo legislativo, para
ser approvado, o privilegio constante dos to projecto
concedido aos engenheiros Paulo do Oliveira e .Monteiro Carneiro; portanto, está explicada a razão desta
medida; veio para approvar esto privilegio que não
está nos termos da lei citada, o para a dispensa dos
direitos quo a alf nidoga tem de cobrar dos carros,
e oulros objectos relalivos á ornpreza' do transportes
concedida aos ditos engenheiros
Mas, disse o nobre senador que não contestava
a utilidade dessas machinas. o sim o privilegio quo
se dava aos concessionários, visto como so : Ignem
quizesse fazer uso dellas precisaria ircompral-as.aos
concessionários; mas o nobre senador íupponho
ue está enganado a respeito do prestimo e custo
essas machinas. Pelo parecer que deu o Instituto
Polytechnico desta Corte, vò-se que essas machinas
são da força de 6 cavallos e pezo de 420 arrobas;
são, portanto, machinas, a meu ver, não só do alto
custo, como do difBeil direcção ou ,e diíllcil uso, e
que, portanto, não está ao alcance da fortuna particular fazer uso dellas, e os concessionários, no privilegio que peiirara, declaram que o solicitavam para fazerem uso dessas machinas nas estradas das províncias de Pernambuco, Parahyba,
Uio-Grande doNorle o Ceará, isto é, para conducçãó
de passageiros o mercadorias pelas estradas dessas
províncias. Mas acredita-se geralmente, que os particulares, isto é, os proprietários poderão fazer uso
cessas machinas para a condução de generos de sua
lavoura das respectivas roças para os celeiros; é
engano, em vista do custo o natureza desta- machinas, que só poderão funccionar em estrada de
rodagem, e não nas de que dispõem os nossos lavraoores, e a poderem ter esta applicaçâo só ura ou
outro lavrador abastado e que disponha de bons
caminhos, poderá fazer uso dellas.
-Me parece, pois, que não ha de realizar-se a hypothese a que se reteríu o nobre senador, do que os
fiã
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particulares quererão comprar essas raachinas, e
não o poderão fazér sem irem compral-as aos concessionários, que auere ão ser indemnisados não só
do preço, como do exclusivo, ou privilegio que lhes
é dado por este projecto.
Portanto, Sr. presidente, sendo reconhecida a utilidade destas machinas, e a vantagem que ha de conhecer-se o seu uso entre nós, julgo que não ha inconveniente algum em se appiovar esta concessão,
que hab litará os concessionários a não só introduzirem em nosso paiz este melhoramento, como ainda
a provarem á sua custa o interesse ou proveito que
das mesmas pode tirar a nossa industria. E' o que
tinha a dizer.
Não havendo numero para votar-se ficou encerrada a discussão.
Nesta occasião o Sr. Io secretario leu o officio do
ministério do Império de 20do corrente, remettendo
o seguinte:
DECRETO N. 4600 DE 20 DE SETEMBRO DE 1870.
Vroroga novamente a presente sessão da assemblea
geral legislativa.
« Hei por bem prorogar novamente a prose:-.te
sessão da assembléa geral legislativa até o dia <JO
do corrente inez.
Paulino José Soares de Souza, do raew consoího,
ministro e secretario de Estado dos negocio do Império, assim « tenha entendido e faça executar.
Palacio do llio de Janeiro, em 20 de Setembro
de ISIO, 49° da independência e do Império.—Com
a rubrica de Sua Msgestade o imperador.—V'iulino
José Soares de Souza. — J''sé Bonifácio Nascentes
de Azambuja, director gerai interino. »
O Sr, presidente disse que o decreto de proroga»
ção era recebido com inuito especial agrado.
DOCAS NO mO-OBANÜE DO SUL.
SegUiu-se a discussão da proposição da mesma
camara sobre privilegio ao emprezario Antonio
'Ferreira Ramos e outro.
O Sr. Jobimí —Pedi a prlavra para responder ao nobre senador pobs Aiagóts, que sinto
não achar-se agora presente. Sr. presidente, todas
.as vozes que se trata da concessão de privilégios,
tenho grande repugnância tm concedei-os, porque
entendo que aquillo que manda a lei de 18 de Agosto
de 1830, é o que deve pn valecer era taes assumptos,
e só era raros casos se poderá fazer alguma concessão,
que não vá de conformidade com essa lei; creio, que
se continuarmos neste caminho de aonceder privilégios por qualquer motivo, não sei realmente qual
será o termo e a vantagem publica de tantas concessões. Chegaremos talvez ao estado em que andava
tudo nos tompos do feudalismo, na idade média,
quando até para criar pombos havia privilegio, por
que somente os nobres podiam ter porabaes. Confesso que não sei, e nem ha quem saiba, em que se
fundava este monopolio, assim como outros muitos.
Tão freqüentes concessões de privilegies fazemos
nós também aqui, que não sei era que se fundam
elles, nem que utilidade publica dalli nos vem.
Trata-se de conceder privilegio para estabelecer-se diques íluctuantes e docas como requerem
dous indivíduos, e também planos inclinados para

construcção e concerto do navios. A comraissão de
em prezas privilegiadas, a quem foi submettido este
negocio, nada nos adiantou no seu parecer a este
respeito; limitou-se a uma proposição generica,
como muitas vezes costuma, estabelecendo conseqüências on conclusões sem premissas: é muito util,
e de incalcuLvel vantagem, porem não se sabe porque; a commissão não nos instruiu expondo os fundamentos que tem para dizer que este privilegio é
de grande utilidade.
Bem sei que em these geral não se pôde duvidar
que é util tudo aquillo que serve para construcção e
concerto de navios; mas aquillo que era these geral é muito bom, pôde na pratica, no seu modo de
execução, ser muito máo, pelo simples facto de ser
um privilegio, e este de que se trata por 30 a unos
para estabelecer-se planos inclinados, diques íluctuantes, e docas em qualquer porto da provincia do
Rio Grande do Sul sem designação delogar, é uma
concessão que me parece extremamente ampla. Eu
não sei até que ponto esta concessão pôde interessar ou prejudicar o commercio caquella provincia,
e por isso desejava ter melhores explicações do que
as que nos deu o nobre senador pelas Alagoas.
O nobre senador pelas -Alagoas disse que eu estava
enganado a respeito da pretenção destes fretendenles, que elles não desejavam construir docas, mas
sómenie diques íluctuantes e planos inclinados.
Vejo, porém, o contrario no requerimento que elles
apresentaram; era mais de um logar desse requerimento faliam elles em docas.
O nobre senador disse jue a palavra doca era appl cada somente áquellas bacias qne se construem
ao pé das casas de arrecadação do governo, afim de
facilitar esta arrecadação e o desembarque dos gêneros. Creio, Sr. presidente, que esta explicação
ó arbitraria, porque vejo que a palavra doca cm
Io lognr não se encontro em dic-cionario algip, é
uma palavra que se tem introduzido actualmente
na lingna portugueza. A palavra usada é dique, e
neste diccionario (o de Faria) vejo a palavra
dochs, e até como do genero masculino, como synonimo de dique, assim diz elle : «Os dochs ou diques
são ouseccos, ou molhados. Aquelles são verdadeiros est.ileRos; os molhados são caldeiras ou bacias
artificiaes de descarga, são grandes os proveitos
que o coramercioe o governo auferem destas bacias, etc.» Por conseqüência desde que os diccionariosdãoa palavra doca como synonimo de dique,
jarece que não havia razão para se achar que eu
não devia fallar em docas; quando é certo que em
seu requerimento os pretendentes falara em diques,
e docas, mas na resolução tirou-se a palavra docas.
Reconheço ser conveniente, que as palavras tenham
uma significação determinada, bem definida, para
não se usa: dêllas sem saber-se bem ao que são applicadas, como acontece era Porto Alegre, onde ha
nm logar a que vão os barcos das colonias fazer
descargas; uns o chamara doca, outros dique, outros
canal do Paraíso; não se lhe dá uma denominação
certa e determinada.
Não é essa, porém, a nossa principal questão: o
que eu acho é que a concessão feita a estes senhores
não sei até que ponto seja de grande utilidade publica; um monopolio por 30 annos, e em qualquer
porto da provincia do Rio Grande do Sul, parece-mo
muito.
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Se se construir nas Torres esse porto artificial de i Deixaram de comparecer sem causa participada
tanta vantagem e que sem duvida algum dia ha de j os Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Souza Franco,
apparecer ura governo que sè anime s isso, per- j Souza Queiroz, F. Qctaviano, Sinimbú, Saraiva, Silgunto: estes senhores com privilegio exclusivo de veira da Motta, Nabuco, Pompeu, visconde de Suasestabelecer diques fiuctuantes, e planos inclinados, sena e Zacarias.
O Sr. presidente declarou que não podia haver
não se julgarão também cora direito exclusivo de
estabelecel-os alli, e de vexar o commercio com exi- sessão por falta de quorum-, mas que ia ler-se o expediente que se achava sobre a mesa.
gências excessivas até daqui a 30 annos?
Portanto, Sr. presidente, estou resolvido a votar
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte :
contra semelhante resolução pelo modo em que está
concebida: e como estou "resolvido a votar contra,
expediente
quizeia retirar o meu requerimento pedindo informações ao governo por intermédio das camaras muSete oíTicios de 21 do corrente do 1° secretario da
nicipaes de S.José do Norte, Rio Grande e Pm to camara dos Srs. deputados remettendo as seguintes
Alegre, que é onde se podem estabelecer os diques proposições:
fiuctuantes, e planos inclinados; mas como não ha
« A assembléa geral resolve:
casa para se votar, siga-se o regimento neste caso,
Art.
1.° Ficam redusidas a 1:000$000 por anno as
e em tempo votarei contra.
prestações de 3;000jjü00, que a Thomaz Pedreira
Ficou encerrada a, discussão por falta de qu rum. Gercmbaho foram concedidas pelo tribunal do theEsgotada a ordem do dia, o Sr. presidente deu souro em virtude da resolução legislativa n. 702 de
26 de Agosto de 1853, para pagar a fazenda nacional
■para ordem do dia 22.
quantia de 27:C32$537 da divida a que ficou obriIa p.orte, {antes da chegada do Sr. ministro da agado
flador de José de Cerqueira Lima e
agricultura). — Votação sobro as proposições cuja Evanscomo
&
G
discussão
ficou encerrada,
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em conS1 discussão da proposição da camara dos Si s. de- trario.
putados, mencionada no, p*arGcer da mesa u. 330, sopre pensões.
Paço da camara dos deputados, em 21 de Septem■ 2a dita. da proposição mencio.iada no parecer da brodel870.— Conde de fínrpendy, presidente.—
mesa n, 331, sobre pensões.
Joaqutfu Pires Machado Portella, 1" secretario.—•
3a dita, das proposições sobre dispensas aos estu- Jose Mrria daíilva Paranhos Júnior, 2° secretario.»
.dantes Cezario Nasianzeno-de Azevedo Motta Ma« A asssmbléa geral resolve:
galhães, Sebastião Mendes de Souza e Francisco dos
Art. 1.° São approvadas as seguintes pensões conSantos
C'
rrca.
3a dita revogando o art. 3" do decreto n. 1591 de cedidas por decretos de 6 de Setembro de 1870, a
saber:
30 de J unho de 1869.
A' chegada do Sr. ministro,.—2a discussão da proPensões mensaes : de 42$ a D. Angela Maria do
posta do poder executivo, autorizando n governo Sacramento Moraes, viuva do alferes do corpo polipara contrahir ura empréstimo de 35,000:000$ para cial d« província de Sergipe, e tenente era conuniscontinuação das obras da estrada de ferro de são Antonio José :e Moraes, fillecido era consei). tWio JI.
qüência dos .teri.umrjL.os j-ocoDidos em. combate; de
2* diti das proposições aulorisando a matricula &8 ã D. Mtiria Araalia de Macedo Goulart, mãe do
dos estulantes Luiz Pereira dos Santos Avelino Pe- tenente de voluntários da patria Eugênio de Macedo
Goulart, fallecido era conseqüência de ferimento rereira de Freitas e Martinho Alvares da Silva.
cebido em combate ; de 'M$, sem prejuízo do meio
Levantou-se a sessão á 1 1/2 hora da tarde.
soldo que possa lhe competir, a D. Constantína Joaquina Serapião, viuva do tenente do exercito MaACTA EM 22 DE SETEMBRO DE 1870.
noel Francisco Serapião, e mãe do 2° cadete e alfePRESIDEXCU DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
res em commissão no 12° batalhão de iufanteria
Graciliano Ambrosio Serapião, morto em combate.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acha- Pensão diaria; de 500 reis ao cabo de esquadra do
ram-se presentes 29 Srs. senadores, a saber; vis- 50» corpo de voluntários da patria Deolindo Ferreira
conde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, barão de de Vasconcellos.
Mamanguape, Leitão da Cunha, Jaguaribe, FerArt. 2.° Estas pensões serão pagas da data dos
nandes Braga, ba.ão deCotegipe, barão deMuritiba, -respectivos decretos.
barão de Pirapama, barão de S. Lourenço, barão do
Art. 3.» Revogam-se as disposições era contrario.
Rio-Grande, birão das Ires Barras, Carneiro de
Pago da camara dos deputados, em 4 de Agosto
Campos, duque de Caxias, Firmino, barão do Bom
Retiro, Torres Homem, Sayão Lobato, Figueira de de 1870.—Conde de Baependy, presidente.— IçaMello, Antão, Ribeiro da Luz, Paranhos, Cunha quim Pires Machado Portella, 1" secrctirio.—José
Figueiredo, Dias de Carvalho, Teixeira de Souza, Maria da Silva Paranhos Sunior, 2° secretario. »
visconde de Camaragibe, visconde de Itaborahy,
« A assembléa geral resolve:
•visconde de S:1 "Vicente e visconde de Sapucahy.
Art. 1.° E' o governo autorisado para conceder
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antoninina, barão de If idna, seis mezes de licença com todos os seus vencimenPaula Pessoa, barão de Maruin, conde da Boa Vista. tos ao bacharel Antonio José Fausto Garriga, major
Mendes dos Santes, Silveira Lobo, Paranaguá, Dias reformado do exercito e secretario da escola central,
para tratar de sua saúde.
Vieira, Fonseca, Jobim e Mafra.
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Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario. I
Paço da camara dos deputados, em 21 de Setembro d°0 1»70.— Conde de Baependy, o presidente.—
Joaquim Pires Maehado Portella, I osecretario.—
José Maria da Silva Paranhos Júnior, 2 secretario.»
« A assembléa ge.al resolve;
Art. I.0 E' o governo autorisado para conceder
aposentadoria a Luiz José de Carvalho, inspector
dos aluirmos do externato do imperial collegio de
Pedro li, com o ordenado que lhe competir.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em 21 de Setembro de 1870.— Conde de Baepetídy, presidente. —
Joaquim Pires Machado Portella, l" secretario.—'
Jose Maria da Silva Paranhos Júnior, 2° secretario.»
« A assembléa geral resolve:
Art. 1.° E' o governo autorisado para mandar
pagar ao juiz de direito da comarca das Alagôas,
João de Carvalho Fernandes Vieira, os ordenados
que lhe compitam, a contar de 1(3 de Maio de 1864
a 21 de Julho de 1866.
Art. 2.° Revoga m-se as disposições em contrario.
Paço da camira dos deputados, em 21 de Setembro
de 1870. Conde de Sarperedi/,
presidente.—Joaquim
Pires Machado Portella, Io secietário.—/osé
Maria
o
da Silva Paranhos Júnior, 2 secretario. »
« A assembléa geral resolve;
Art. 1." E' approvada a pensão de 36$ mensaes
concedida, por decreto de 31 Agosto de 1870, a João
José Peieira de Asurar.alferes do extincto270 corpo
de voluntários da patria, invalidado em conseqüência de ferimento recebido em combate.
Art. 2.° Esta pensão será paga da data do mesma
decreto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Paçc da camara dos deputados, em 21 de Setembro dê 1870.—Conde de Baependy,
presidente.—Joaquim Pires Machado Portelhi, Io secretario.—
Jose
Mat ia da Silva Paranhos Junwr, 2o secretario. »
« A assembléa geral resolve;
Art. I.0 E' approvado o decreto n. 4581 de 24 de
Agosto de 1870, que concedeu privilegio a Francisco Windhausen para introducção no paiz de machinas de sua invenção destinadas a refrigerar o ar
atmospherico e rebaixar a temperatura, nas casas,
fabricas o, navios.
Art. 2.° São revogadas as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados/ em 21 de Setembro de 1870.—Conde de Baependy,
presidente.—
Joaquim Pires Machado Portella Io secretario.
—
Jose Maria da Silva Paranhos Júnior, 2o secretario.»
A's respectivas commissões.
0 Sr. presidente declarou que a ordem do dia
' para hoje' era a mesma já designada e mais a dis
cussão das proposições relativas aos estudantes Pedro de Azevedo Souza Netto e Agostinho üias dos
Santos Collares.
Em seguida convidou os Srs. senadores presentes
para se occuparem em trabalhos das commissões.

TS" sessão.
EM 23 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE'.
Summarig.—Expediente.— Offlcio do Io secretario
da camara dos Srs. deputados remettendo duas
proposições.—Pareceres da mesa ns. 332 e 333.—
Parecer da comrnissào de marinha e guerra.—Requerimento do Sr. Leitão da Cunha. —Ordem do
dia.—Discussão de quatro proposições da camara
dos Srs. deputados; duas sobre privilegio, e duas
sobre pensões.—Discussão da proposta do poder executivo abando ao govemn um credito de
35,000;000$.—Discurso do Sr. Souza Franco.—
Requerimento verbal do Sr. Leitão da Cunha.—
'Discurso do Sr. Silveira da Moita.
A's 11 horas da manhã fez se a chamada, e acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber:
visconde de Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim,
barão de Mamanguape, visconde deSapnc ihy.AnJão,
Sayão Lobato, visconde do S. Vicente, Leitão da
Cunha, Carneiro de Campos, Figueira de Mello, Fernandes Braga, Ribeiro Luz, TeixeLa de Souza,
barão de S. Lourenço, Cunha Figueiredo, barão do
Rio Grande, barão de Mmitiba, Torres Homem, visconde de Camaragibe, barão de Cotegipe, Paranhos,
barão de Pirapama, Firminu, Dias de CarvaLm, duque de Caxias, barão das Tres Barras, barão do Bom
Retiro, /iscondo de Itaborahy e Jaguaribe.
Compareceram depois da chamada os Srs Souza
Franco, Silveira da Motta, Zacarias e Sinimbú
Deixanm de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, baião de Antouina, barão de Itaúna,
Paula Pessoa, barão de Maroim, conde da Boa Vista,
Mendes dos Santos, Silveira Lobo, Paranaguá Dias
Vieira, Mafra e Fonseca.
Deixaram de comparecer sem causa participada os
Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Souza Queiroz,
F. Octaviano, Saraiva, Nabuco, visconde de Suassuna
e Pompeu.
O Sr. presidente abriu a sossão.
Leram-se as actas de 21 e 22 do corrente, e, não
havendo quem sobre ellas fizesse observações, focam
approvadas.
O Sr. Io secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.
Uraoíliçio de 22 do co;rente, do ministério do Império, participando que Sua Magestade o Imperador
houve por bem designar o dia de hoje para receber
no paço da cidade, á 1 hora da tarde, a deputação
do senado que t in do apresentar-lhe
os autoaraphos dos dous decretos: Io que autorisa o governo a
despender a quantia de 450.000$
para fazer cunhar
e correr moedas de nickel; 2o, fixando a despeza e
orçando a receita geral do Império para o exercício
de 1871—1872.—Inteirado.
Um dito de 20 do corrente, do ministério da fazenda, em resposta ao do senado de 26 do Agosto,
sobre uma proi-osiçao da camara dos Srs. deputados.
—A'secretaria paia ser presente á quem fez a requisição.
Doíis ditos, de 21 e 22 do corrente, do Io secretario da camara dos Srs. deputados, remettoiido as
seguintes proposições:
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dos Srs. Deputados, approvando a pensão dedesoito
« k asserribléa geral resolve :
Art. 1.° São approvadas as seguintes pensões mil réis mensaes sem prejuizef do meio soldp, concediárias concédidas por decreíos de 31 de Agosto dida por Decreto de 8 de Junho de 1870 a D. Gertru06 1870, a saber: de 600 rs. ao 2o sargento do dtsde Jesus Pontes viuva (aliás mãe) do Alfetes do
23° corpo de voluntários da patria Joaquim Vieira 25° Corpo de Voluntários da Patria João Honorio
de Almeida; de 500 rs. ao cabo de esquadra do 24° Pontes.
:. | ~
■ ?. r
3k I
corpo de cavallana da guarda nacional do Rio GranObjectp do parecer.—Proposição da Camara dos
de do Sul João Bemàrdina da Silva; aos anspeçadas, Srs. Deputados, approyando uma pensão por serviços
dS,2S<' corpo de voluntários da pátria Estevão Cân- da guerra.— Erro substancial no Decreto de condido da SilVa, do 1° batalhão de infanteria João Ma
cessão, e na proposição.
noel de Carvalho; de 400 rs. aos soldados, do corpo
A proposição a que se refere a ementa supra tem
pòlicíaf dó'Rio Gratide dó Sul Hilário Pereira Fraa
data
de 11,de Julho de 1870, e o seu objecto é
ga,'do 31° corpo de voluntários da patria Thadeu
approvar uma pensão, que na forma do respectivo
Manoel Gomes dos Santos, do 3(5" dito José Joaquim
da1 Costa, dó lO^corpo de vòlunlários da patria Nar- Decreto de graça do Poder Executivo foi concedida
ciso Antonio dos Santos, do 13° batalhão de infan- a D. Gertrudes de Jesus Pontes, dec!arando-se asry>
Wia1 Manoel Antonio Rodrigues, todos invalidados sim no |Decreto, como na proposição da Camara;;
dos Srs. Deputados, que está sobre a Mesa, ser ellq
em combate.
A'! M!
.
.
Art. 2." Estas pensões serão pagas da data dos viuva do Alferes do 25° Corpo de Voluniarios da
respectivos decretos.
Patria João Honorio Pontes.
^
Art. 3.° R'cvog:im-so as disposições em contrarioEsta declaração porém nam é exacta, e torna ne-.
Paço 'a camara dos deputados, em 21 de Setem- ' cessaria uma emenda que a mesa terá de formular
bro de 187(1 -Conde de Racpendy, presidente.— no fira do paiecgr;. po-quanto, a agraciada nam é
Joaquim Pires Machado Portella, Io secretario. — viuva, é mãe do Alferes João Honorio Pontes.
^
José M ir.a da Silva Paranhos Júnior, 2' secreta
Assim se lê com effeito no requerimento inicial,,
riò;. >>— A''coramis'saÓ de pensões é ordenados.
da peticionaiia, em que esta diz ser viuva de Da-,
niel Eloy Pontes, e mãe do Alferes João Honorio Pon« A assemblea geral resolve ;
Art. I.0 E' o governo autorisado paira conceder tes, e assim se prova também nela justificação, á.
cáriá dé natun.lisação 'éos subditos portuguezes José que .a agraciada procedeu no juizo dos feitos da fa-.
Lino du Couto Júnior, residente na província da Pa- zenda da cidade da Bahia, cpmo egualraente por,,
raltyba do 'Norte; Francisco Perçjra Coelho, resi- todos os documentos, e informações, que acompadente nó Rio Grancle1 do Sul; Bernardino José de nham a proposição da Camara dos Srs. Deputados,
Brito, Manoel Martins dó Freitas, Francisco Estevcs e foram presentes a Mesa.
' n. r y/ b-.Mtr
de Paiva, João de Oliveira, Francisco Antonio, José
Quadro explicativo do parecer.
Malíiiis Piedade, João Fernandes de Mattos Lima'
Anlonio José Lourenço, Francisco Jose Ferreira Ma- i Restabelecida nesta parte a verdade, que resulta
cioF Augusto José Vieira, o ao'oriental Leopoldino da simples inspecçào dos documentos officiaos de
Wick, residentes no Rio do Janeiro; e ao italiano que se; acaba de fazer menção, junta-se como a
padre Decio Auguálb Chépolo, residente em S. formula mais simples, e mais apropriada de dar ao
Senafio sobre a proposição de que se traia inforPaulo. ,
Art.CZ.0 Rovogarin-se as disposições em contrario. mações exactas, e ao mesmo tempo resumidas,; um
Pa^d^dá cariiárá dos Óéputados, em 22 de Setem- quadro explicativo, contendo além de outras debro de 1870. —Conde de Baependy, presidente.— clarações :
1.° O nome da pensionista;
Joaquiin Pires VdeMdò Vortelü, 1.° secretario.—
2.° A classe e o quantum da pensão:
Joéê Maria dá Sitva Varnnhos Juiíior, 2.° secreta3." A sua importância annual:
rio.1—A' comraissão de constituição! k
4.° A data do Decreto de concessão;
O Sr. 2° secretario leu os,seguintes pareceres:
• t tul '-h •■H' i Ui» U. 5 li < ■ •
5."
Os motivos justificativos da concessão :
PARECER DA MESA N. 332 DE.23 DE SEPTEMBRO
6.°
Os
documentos
annexos1 á proposição.
DE 1870.
1
',
C IO "
O
quadro
e
o
que
se
segue:
Expõe a matéria de uma proposição da Camara
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ella juntou.—Discordância entre dous dos documentos.—Impugnação do procurador fiscal.—Resposta da parte, e sentença do Juiz.—Serviços prestados pelo filho da agraciada constantes da sua
fé de offlcio.—Informações favoráveis do diversas auctoriJados, e officio do Conselheiro Procurador da Corôa. — Classe e importância annual da
pensão.
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III
Esclarecimentos complementares do quadro.—Justificação feita pela agraciada, e documentos que a

Esclarecendo com algumas observações o quadro
transcripto no paragrapho antecedente, a Mesa informará au Senado cora o que passa a expor.
Na justificação que intentou no juizo dos feitos da
Bahia articulou a peticionaria :
1." Que era a própria e iientica mãe do Alferes
João H morio Pontes ;
2.° Que era alimentada pelo dito seu /ií' o, com
quem sempre viveu até que elle partiu para a guerra:
3.° Que o dito seu fiÁo morreu no estado de solteiro :
4.° Que era pobre, e nam percebia dos cofres públicos quantia alguma a titulo de pensão, meio-soldo,
011 monte-pio,
A certidão de baolisrao do filho da agraciada (documento N. 12 annexo á justifi açao) declara que
fôra elle baptisado em 19 de Oclubro de 1834 na
fregnezia de Nossa Senhora da Conceição da Praia
(cidade da Bahia) tendo de edade seis mezes, e a fé
de ofiicio (documento N. 15) declara que o Alferes
João Honorio Pontes é filho de Daniel Eloy Pontes,
natural da Província da Bahia, nascido era 1840,
aam se fazendo menção do nome de sua mãe.
A discordância que ha nesta parte entro a certidão de baptismo, e a fé de ofiicio foi motivo para
uma justa impugnação a'cerca da identidade de pessoa feita pelo procurador fiscal interino no processo
de justificação a folhas 21 verso.
Tendo porém a parte respondido, e dado explicações por meio do requerimento a folhas 24, o Juiz
pela sentença a folhas 29 julgou procedente a justificação, menos na parte do segundo quesiio relativo
a ser o fiiho da justificante quem a alimentava, sobre
o que nada tinham deposto as testimnnhas.
Da fé de officio do filho da agraciada vê-se o seguinte ;
Assentou praça, e jurou bandeira como voluntário da patria era 18 de Janeiro de 1865; erabarçou
na Bahia em 17 de Março; desembarcou na cidade
de Niclheroy em 23 do mesmo mez, e seguiu para
Rio da Prata em 23 de Abril.
Tomou parte no ataque de Jatahy, o no sitio de
Uruguayana, tendo assistido ao rendimento das
f .rças inimigas que alli se achavam sitiadas:
Iranspoz o Paraná para o território paraguayo era
16 de Abril de 1866, tendo assistido aos ataques
desse dia, e do seguinte, e á tomada do forte de Itapirú no dia 18;
.
Tomou parte, durante o mez de Maio, nos combates de 2 e 20, na batalha de 24, e no combate de 28:
Assistiu ao bombardeio feito pelo inimigo no dia
14 de Junho:
Assistia ao ataque de 16, e tomou parte no de 18
de Julho:
Tomou parte no reconhecimento feito nas fortiflcações do Timbõ no dia Io de Maio de 1868;
Foi promovido a Alferes era commissão em 17 de
Julho do referido anno:
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Tomou parto na defeza da abordagem dos encow
ruçados na noite de 10 de Julho no Tayi:
Tomou parto no reconhecimento, á viva força sobro as posições de Angusmra no Io de Outubro:
Transpoz o rio Paraguay para o Chaco em 21 de
Novembro, e repassou-o a 5 no porto deSanto Antônio, tomando parte no ataque de 6 na ponte de Ito
roró, batalha de 11 no arroio Avahy, e combate de
21 de Dezembro, no qual foi morto porbala inimiga.
Todas as informações sain favoráveis á pretenção
da agraciada, sendo uma a do Conselheiro Pr curador da Corôa, o qual era oíücio de 29 de Dezembro
de 18ò9 diz do filho da agraciada;
« (isto OíTicial raoneu em combate, e tinha bons
serviços, e por isso está a peticiouaria no caso de
obter a pensão.
A circumstancia notada pelo procurador fiscal na
Bahia sobre a difTereuça na edade do fallecido,
quando se compara o documento a folhas 15 da
justificação com a certidão a folhas 12 verso, nam
vem a ter conseqüência conlraria ã pretenção; por
quanto, quer o fallecido nascesse em 1834, quer
em 1840, liam ha duvidi que é filho da peticicnaria, e que morreu era combate. »
Cumpre accrescoutar que a pensão concedida pertence á classe das mensaes.
A sua importância annual é 216(j; e si a este
algarismo addici nar-se outro egual correspondente ao meio soldo, q e se resalvou no respectivo
Decreto Io Poder Executivo, bem como na proposição da Camara dos Srs. Depuiados, a dospeza annual do thesouro virá a ser 432)5000,
Considerando e conclusões do parecer.-—Redacçâo da eraen Ia da Mesa.
Assim que, como resumo e conclusão das observações que precedem, a Mesa :
^Con-Herandu que, conforme o art. 102 ^11 da
Con. tituição, as mercês pecuniárias concedidas pelo
Poder Executivo dependem da appiovação da Assembléa Geral:
■ ,
Considerando que 'a cobcessão de mercês pecuniárias augmenta a despeza do Estado, e que á Assemblea Geral compele, em bmeficio do trabalho e
da industria, zelar o flscalisar essa despeza, protegendo assim o direito dos contribuintes:
Considerando que a mercê pecuniária approvada
pela proposição da Camara dos Srs. Deputados,
subjeila actnalmente a deliberação do Senado, foi
concedida pelo Poder Executivo para remunerar
serviços prestados na guerra contra o governo do
Paraguay:
Considerando que estos serviços sam reconhecidamente dignos de remuneração, e no caso de que
se trata acham-se plenamente provados por documentos oíliciaos:
Considirando finalmente que na declaração de ser
a agraciada viuva, c nara mãe, do Alfores, João Honorio Pontes, que foi morto em combate, e cujos serviços se remuneram na pessoa de sua mãe, houve
manifesto, equivoco, como demonstrou-se nos paragraphos primeiro e terceiro do relatório:
Ofierece o seguinte
PARECER
1.° Que a proposição da Camara dos Srs. Deputados deve entrar em aiscussão, e ser approvada com
uma eme nda que se ofierece formulada:

237

2.° Que o parecer da Mesa seja impresso e distribuído na forma do estylo.
Emenda offerecida pela Mesa d proposição da
Camara dos Srs. Deputados.
Depois das palavras—D. Gertrudesde Jesus Pontes
—em vez de—ciura do Alfeies etc.—diga se—mãe
do Alferes etc.
Paço do Senado, em 23 de Septembro de 1870.—
Visconde de Abaelé, Presidente.—Frederico
de Almeida e Albuquerque, Io Secretario.—dose Martins
da Cruzo Jobim, 2' Secretario.— Darão de Mamanquape, 4 Secretario.
Da mesa, n. 333,oxpondo a matéria de uma proposição- da camaia dos Srs. deputados, approvando
uma pensão de 30)5 mensaes.
Concluem ambos ospareceres:
Que a propo-ição da camara dos Srs. deputados deve entrar era discussão e ser approvada.
DA COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRA.
« A commissão de marinha e guerra a quem foi
remeitida a proposição da camara dos Srs. deputados, cmcedendo ao major reformado do exeicito 9
se n etario da escola centr A Antônio José Fausto Garriga, seis mezes de licença com t dos os vencimentos
rara tratar de sua saúde, examinou os documentos
que a acompanharam, os quaessão: requerimento do
pelicionario, atiestado do medico, reconhecendo a
necessidade de ausentar-se de seus trabalhos por
seis mezes e também da mudança do clima para
traf r-se da affecçào pulmonar que soílie, outro
atiestado do direciõr da escola alfirmando a assiduidade e zido daquelle funccionario, e finalmente uma
informação do Sr. minislro da gueri a, fornecida
áquella camara, julgando o peticionario no caso d»
seroatiendi lo,o e aocrescentando que nos termos do
5 I do art. 5 do decreto n. SSÍS de 3 de Janeiro
de 1866, o vencimento que o governo pôde ceder
ó soldo e etapa.
Nestas condições, julgando a commissãoattendivel
a pretenção ao peticionario, visto que sem o favor
pedido ao corpo legislativo não poderá elle tratar de
sua saúde, é de parecer que seja a proposição submettida á discussão.
Sala das sessões do senado, 23 de Setembro d«
1870.—Domingos J"se Nogueira íaguaribe.—Barão
de. S. Lourenço. — Duque de Caxias. »
Ficaram sobre a mesa para se.em tomados em
consideração com as proposições a que se referem.
O Sr. Leitão da Cunha mandou á mesa o seguinte
REQUERIMENTO
« Requeiro que as sessões diarias do senado se
proroguem por mais dnas horas eu quanto se discutir
o credito de 35,000:000)5 pedido pelo governo para
as obras da estrada de ferro de D. Pedro II.—S. R-—
Leitão da Cunha. »
Foi lido, apoiado, posto em discussão e pedindo a
palavra o Sr. Silveira da Motta, ficou adiado.
ORDEM DO DIA.
Foram submettidas á votação, successivamente,
as
proposições da camara dos Srs. deputados cuja 2, discussão ficara encerrada.
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PRIVILEGIO.
Entraram em 2a discussão as proposiçõesa da camara dos Srs. deputados, e passaram para' a 3 , sobre
privilégios a Paulo José de Oliveira e outro, e a
Antonio Ferreira Ramos e outro.
O Sr. 1° secretario requereu verbalmente dispensa do interstício para a dita discussão e assim
se venceu.
pensões.
Entrou era 3' discussão, e foi approvada para ser
dirigida á sancção impeiral, â proposição da mesma
camara,' mencionada no parecer da mesa n. 330
sobre pensão concedida.
Seguiu-se era 2a discussão, e passou para a 3a, a
proposição da rne ma caraara mencionada no parecer da mesa n. 331 sobre a pensão) concpjdida a,
José Maria de Campos Sobrinho.
ESTRIDA DE FERRO DE D. PEDRO IT.
Achandp-se na sala iramediata o Sr. ministro da:
agricultura, comnderciõ e obras p iblicas, foram sorteados para a deputação que o devia recéber os Srs.
Dias de Carvalho, visconde de Camaragibe e bir
mino e, sendo introduzido no salão com as formalidades dò estylo, tomou assento á direita do Sr. presidente.
Entrou cm 2a discussão o ait. 1° da proposta do
poder executivo, autorisandc o governo para contrahir ura erapiestirao de oó,000:000$ para a continuação das obras da estrada de ferro de D. Pedro II.
O Si- Woux.Jí )Fi*at»co
Esta questão é
tão important; a todos os respeitos, que não obstante
o meu estado de saúde nàó me permittir largas discussões, irei Lzer sobre ella as breves reflexões que
poder.
A nda hq poucos dias votaram, as camaras
90,800:000$ de impostos para as despezas do Estado,
95,80 :000$ que é a maior parte dus lucros líquidos
que fica dos productos d o anuo aos habitantes do
Império. Quando eu tiver tempo hei de procurar demonsir.ir com cálculos aproximados era quanto é possível avaliar a renda de todo o Império, e em quanto
pode pv liar-se a liquida dos gastos de producção,
para dahi tirar a conclusão.de que os impostos "são
excèssim nte pesados, que tiram a cada um dos
contribuintes somma excessiva e áqualles (e são
muitíssimos) que não teem sobras, parte do necessário á vidá.
Votou se 95,800:000$ de impostos e já hoje vemse pedir ao senadoautoris; ção para um empréstimo,
çuja quantia designada é35,OOO:pO0i$TJ mas.que para
havei- , ha delir muito além. E sé a 2 parte do projecto fôr adoptada, e a autorisação usada, irá o pedido a 70 a 80, não sábèraos' á quantos mil contos
de réis.
Não é dinheiro tirado iramediatament.e á, bolsa do
contdbninte, dir-se-ha; é ura empréstimo! Os empréstimos, senhores, pesara muito mais a certos respeitos do que os impostos; os empréstimos trazem
condições ás vezes tão desfavoráveis, que a opinião
dos economistas e financeiros é hoje que se não
deve recorrer a elles senão em grave necessidade:
não se deve recorrer a elles senão para despezas
extraordinárias.
Eu não pensava que no fira da sessão deste anno,
no fim da segunda prorogação, ainda tivéssemos de 1

discutir tão importante questão; não podia preparar-me para ella; não. estou preparado; não fiz esse1
estudo mais.coordenado que de ordinário fazemos,
quando qualquer questão importinte se dá para a
discussão. Não posso occultar que conheço um pouco
a. questão; de outro modo não ousaria fallar nella:
tenho esses, estudos a que me dão oecasiào os trabalhos daserçãõ do conselho de Estado, e aquelles!
outros; que E em todo o brasileiro, principalmente em
elevada posição política, pela necessidade de estar
ap corrente das principaes questões que interessam
ap • aiz.
E' o empréstimo para uma obra necessária; de1
resultados preductivos, uma estrada de ferro; e,
sçnhores, estr da de ferio em prolongamento dâ
e-lrada de D. Pedro 11 para a provii cia: de Minas
Geraes, província industiiosa, província trabalhadora, província que, se eu sou amigo de todas, (principalmente, está entendido que d : rainha provincial
najal) se .as minhas sympathias são portado o Brasil;
não devp occfdtai que as tenho especiaes pela prós
vinçia de Minas Geraes, a que devo finezas. Sou,
assmi em .todas as occasiões, úmi dos pn pugrradores de todos os interesses que possam tocará província de .Minas-Geraes.
Não ha, portanto, duvida nenhuma de que eu encararia a questão muito favcravelniento,
se se não
dearem essas .circumstancias: Ia, dei vir-se-tMau
deli no fim da sessão das tamaras, quando não é'
possível estudos sérios, discussão aprofundada sobre
matérias tão importantes; 2*, do se pedir quantia tão
considerável, e se pedir, até não se occultando queu
na o se tem conhecimento sufficiente da obra a que se
diz destjnada.
Eu tinha o dever restricto de ser um dos primeiros >
a tomrr a palavia nesta questão, por isso que, como
membro da coramissão, assignei divergente dos
meus honrados collegis. Não havendo tempo para
um parecer em sepaiado, e não qqerendo eu que o
relator da commissão podesse suppor-que havia da minha parle p.nica vontade de deixar discutir esta
questão, não retive o parecer em miíiha maope 0^
assignei apenas lido. com a declamçào do «contra,
por inopportuno», isto é, .contra o empréstimo porinopportuno.
Se eu redigisse parecer era separado, decerto que i
haveria de contestar muitas das proposições que se
leepi no,da commis ão, muitas proposições qne em1
minha opinião são contrai ias aos prinnpios, contrarias ao^íactos; haveria, sobretudo, de evilar como:
todas as minhas forças participação nas palatras do
parecer, era. que o meu honrado collega e amigo, relator, dizia: « Nao hesite o senado: vote. »
Eu entenda que as ccmmissõesnàosão escolhidas
para exhortar ás camaras á que adophm o pensa-'
mento da commissão, ou do membro ;que redige o
parecer. São escolhidas rs commissões paru estu-'
darem a matéria, e exporem as razões que ha pro e
contra os projectos á seu estudo, nunca ^para concluir ; « Não hesite o senado nesta-questão. »
Perdôp-meo meu honrado collega,não era um conselho que-lhe pedia o senado ; eram reflexões, eram "
argumentos, eram os factos necessários, para poder dar um voto e um voto com hesil-ljao'ou reflexão
porque trata-se de questão .muito importante; trata-se do.despendio de avultada.sDmma dos dinheiros
públicos; trata-se. de converter de novo o Estado ti
ou o thesouro em eraprezarioi de obras,, chamando
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a si todas as estradas do ferro do Império. Trata-se,
portanto, de um principio repeilido ou muito pouco
admittido era nosso paiz, porque todas as leis mandam arrematar as obras,todos os princípios aconselhara que quando o capital particular quer empregar se nestes serviços, venha o capital particular
substituir o publico: venha o capital particular com
a actividade particular, o maior interesse do particular. Quando se teem sommas tão consideráveis
de capitães estrangeiros empregados nas obras, e
ao serviço do paiz, é sobretudo em occasiões como
a actual, erro economico o mais desastroso aconselhar que o Estado compro essas estradas.
Mas esta questão não é propriamente do artigo de
que se trata;
eu poderia discutil-a largamente, por
que no Io artigo se lança vistas geraes sobre
todas
os outros, ponsso que a approvação do Io, ou a sua
nulliflcação,decidem da dos outros. Eu deixo, porém,
esta matéria para o artigo competente, mesmo para
ter então occasião ainda de fazer algumas breves
reflexões, que vinham muito ao caso. Vou, portanto,
começar a sustentar a procedência do rainha contrariedade por inopportunidade.
E' inopportuno o projecto e empréstimo, em razão
das cousas e das pessoas. Começarei pela inopportunidade era razão das pessoas, porque as pessoas
estão sempre em primeiro logar antes das cousas e
merecem a primeira menção, e referirdo-me aos
ministros principalmente, merecem os meus respeitos. Eu penso inoppoituno, e mais ainda do
que inopportuno occupar-se o senado com um
projecto apresentado por um ministério, e que vae
ser executado por um ministro que nos deixa ver
que não eká ainda bem infirmado da materL. A
confirmação vou fazel-a com as próprias palavras do
nobre ministro.
A questão do prolongamento tem, como principal
base, o conhecimento do logar donde parte a estrada
prolongada, do em que ella vae terminap, e dos
traços que vae percorrer. Quem não saiba de onde
ha de começar' o prolongamento, quem não saiba
onde ello vae terminar, quem não saiba o traço que
deve ter a estrada, não sabe nem a sua extensão,
nem as didlculdades que ha de encontrar na construcção, dependentes da passagem por terrenos
planes, pouco accidenlados, ou da pàssagera por
terrenos accidentí dos, montanhosos, em que a construcção é mais difficil o muito mais despendiosa.
Aqui temos á vista uma diíTerençã que marca até
que ponto o traço do uma estrada de ferio podo, era
razão de maior custo, dar occasião a questões. A estrada de I). Pedro II em seu começo teve de encontrar alta montanha; disputou-se muito tempo por
onde é que se devia subir; até na occasião em que
as obras estavam começadas, ainda se dizia: « Não,
por onde vae, mas pelo morro Azul » e o senado
ouviu longos discursos sobre esta questão. Assim
se disputa agora sobro a passagem da serra da Mantiqueira.
Ahi está esse curto ramal da estrada de fQrro de
D. Pedro II para a cidade de Valença, demonstrando
o que custa ainda um curto ramal, quando acontece
ter do passar por terrenos accidentados, raomanhosos. Teve demora em seu começo por ser orçado em
sotnma avnltadc, e só ultimamente é que sc vae construindo com vantagem e vencendo difficuldades.
Dizia o Sr. ministro, perante a camara dos deputados :
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« Reconheço que na especie o ponto de partida é um pouco arbitrado, porque o governo pôde
escolher qualquer na parte da estrada já construída;
mas attenda-se que o verdadeiro ponto de partida já
está -fixado; é a Corte. Prosiga a estrada para seu
destino do Pirahy, de Entre-Rios ou do Porto Novo
do Cunha, pelo valle do Pomba, do Parahybuna ou
de Penpetinga, é questão secundaria; o essencial é
que ella prosiga. (Muitos apoiados.) »
Ora, senhores, como ó que um m nistro de Estado
encarregado do dever de informar a camara sobre os
pormenores de uma proposta que apresenta, do a
Justificar, e sendo a justificação necessária para
mostrar a facilidade ou ditSculdade da construcçào,
sua maior ou menor despeza, assim como a extensão
do traço, seus declives e curvas, e por conseguinte
as facilidades ou embaraços ao trafego, o que tudo
depende do ponto de partida, de terminação e
do traço, como é que o nobre ministro vem dizer:
« Tanto importa que parta do Pirahy, de EntreRios ou do Porto Novo do Cunhai » Tanto importa a
mira, por exemplo, que queira ir daqui ao Botafogo,
seguir o caminho direito que sigo todos os dias, ou
ir de volta peiaTijuca I
Ainda mais: tratando-se da construcção da estrada, o nobre ministro encontrou como que opposiçào
na pessoa que tem de dirigir esta construcçào; dâhi
tiro ura argumento para a inopportunidade em
razão das pessoas. Se o no! re ministro não está bastantemente instruído, nem do ponto de partida, nem
do ponto de terminação; se além disto, ainda tem
giande duvida sobre a qualidade da estrada; se
quando elle disse que a estrada devia ser pelo systema modem barato, encontrou da parte de seu
agente, que ha de ser o consiructor da estrada, que
ha de dirigir a construcção, opposiçào a este pensamento; pergunto eu : não tenho razão de achar inopportuno o empréstimo para uma obra a qual um
ministro que a vae determinar não conhece, a qual o
agente que a vae executar não a entende fazer do
mesmo modo que quer o nobre ministro 1
E' inopportuno, sem duvida alguma, votar-se
sommas tão consideráveis para abrir uma estrada
em occasião em que está no ministério, um Sr. ministro que nem decidiu ainda de onde ha de fazel-a
partir, e onde ha de fazel-a terminar; que tem por
agente que ha de fazer.executar a estrdaa, agente,
não sei se diga vitalício, agente inamovivel, sem
duvida, quem lhe diz: « Não ha de ser como S. Ex.
entende ; ha de ser como eu entendo.» Ora, que o
nobre ministro disse-o, eu vou ler no seu discurso
de 25 de Agosto na camara dos deputados. S. Ex.
disse; (Lê) « Entendo q "e apezar,do honrado director da estrada ter a opinião de que o prolongamento
deve ser lodo nas mesmas condições actuaes...
«O Sr. Ferreira Lage: — Assim penso: uma estrada de ferro da2a ou 3a classe. »
Era como que annuencia do director inamovivel ás palavras do Sr. ministro, annuencia que
deveria ser muito agradavel a S. Ex., porque vinha
de uma autoridade irresistível, mas, vamos a vêr
como esta apparente concordância desappareceu
logo: (Continúa ® lêr.) «... quando a estrada
passar alam da zona de café, deixando os distnetos mais populosos, donde naturalmente virá
maior volume de produetos, poderá entrar em
condições mais modestas de construcção tomando
para typo algumas da Europa onde grandes melhora-
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mentos se tem ensaiado com o systemn de trilhos unidos, e adocoraotiva de Fairlis que vence qrandes
declives e fortes curvas. A diflerença do custo das
obras é iramensa
{Ha um aparte.)
« O Sr. ministro da agricultura .•—Não serve só
para ramaes. »
A julgar pelas palavras adiante exprimidas pelo
director iuamovivel da estrada de D. Pedro II,
ve-se que o aparte « serve só para ramaes»
foi de S. Ex. o Sr. director inaraovivel das
estradas de ferro. Este aparte é importantíssimo,
porque clle revela a divergência entre o director
inaraovivel e S. Ex. o Sr. ministro de Estado
amovivel, divergência que provavelmente ha de dar
de si alguma crise.
Esta questão é iraportantissima : e tenho de me
oppôrás palavras do nobre ministro, quando diz que,
deixando a zona dos cafezaes, convirã systema mais
barato, porque não posso deixar de notar que S. Ex.
deixasse essa limitação em um vago, quando « passar
o zona dos cafezaes. » Não vê S. Ex. que pôde ser
assim levado a estender a estrada nas mesmas condições do construção caríssima até um ponto indetermina 'o, porque tudo será «zona do cafezaes» para
o-seu director inaraovivel? «Não comprehendeu
Si Ex. que ha nesta ques'ão pontos dignos de determinação sua, lixada einabalavel; pontos sobre os
quaes S. Ex. deveria dizer: «De tal parte deve começar a estrada a. ser de construcção diversa, de
construcção barata? »
Eu não quaio tomar temoo ao senado; se o
pretendesse, poderia gastar horas, discutindo esta
questão dó novo systema de estradas que se admittiu na Europa, suas vantagens, e a economia
que traz: poderia fazer deste objecto uma importante parte io meu discurso. Fica, porém, para outra
occasiào; direi apenas a este respeito a S. Ex. o Sr.
ministro da agricultura que é exaotamente do ponto
donde começa o prolongamento que deve partir também uma estrada de dimensões diversas.
S. Ex. sabe que o inconveniente das alterações
nos trilhos, nas locomotivas e nos carros, está na
baldeação das cargas que traz comsigo. Onle ó pois
que se deve fazer essa baldeação? Lá tnuito no interior? Não: convém que comece onde se prolongue
a estrada para evitar as grandes despezas de construcção e custeio, e lambem porque o novo systema
a adoptar pôde dar vasão ás grandes cargas.
Esta questão dos inconvenientes da baldeação o
tal que me poderia dar para horas, porque é preciso
pesar esses inconvenientes e ao mesmo tempo as
vantagens do outro systema. S. Ex.^que fallou no
systema de Fairlis o inventor das novas locomotivas, e ha de ter noticia, ao menos sufScienteraente
circumstanciada, dos factos a que deu logar essa
mudança de systema; ha de saber que na Rússia,
estando começada e em andamento uma estrada de
ferro de primeira classe, já com muitos kilometros
construídos, o novo invento sorriu tanto ao governo
daquelle Impçrio, pareceu-lhe que havia tanta van
tagem nelle, que mandou arrancar os trilhos e
adoptar de&de o principio da estrada o systema moderno, perdendo assim capitães, porque com sua
pratica dos megocios elle comprehendeu que esta
perda era de occasiào, e insignificante, comparada
com a muito menor despeza, que faria com a con-

strucção e custeio da estrada, segundo o systema
moderno de bitola reduzida, trilhos mais leves, e
assim o trem rodante.
S. Ex. insista naquella sua opinião, porque não
só ha diminuição de despeza na construcção, como
grande diminuição de despeza no custeio e grande
vantagem para as diversas localidades no systema
moderno de muito maior numero de carros de conducçào de cargas, sendo elles menores, do que resulta que cada - ovoaçao ou estação pôde ter carros
sem dependência dos que passará com velocidade,
parando por momentos e não dando tempo para
receber todas as cargas.
Ainda outra vantagem : os carros grandes são
demasiado pesados, estragam os trilhos, mesmo
quando vem quasi vasios, porque o seu peso proprio
é muito grande em razão do tamanho e da construcção.
O systema moderno, em que se poupa dous quintos da despeza, é um grande melhoramento; S. Ex.
tem razão de sobra para emittir sua opinião contra*ria á de seu director inaraovivel; mas tenho pezar
de acreditar que, se quizer sustental-a na execução,
ha de ficar vencido; ha de
se preferir fazer uma
grande estrada, estrada de Ia classe, com magníficas
pontes, quaes as que me dizem que em bellezam a
estrada da Jnião o Industria...
O Sb. presidente :—V. Ex. dá licença que o interremna. Convido a deputaçào que tem de levar á
saneção imperial dous decretos da assembléa geral,
para* que se dirija ao seu destino, porque são horas.
V. Ex. pôde continuar.
O Sr. Soüzí Franco: — S. Ex., repito, terá razãopara sustentar contra seu director inaraovivel a necessidade de recorrer ás construcções baratas do
novo systema...
Mas eu tinha ido adiante, quando fui interrompido.
Dizia eu que uma estrada de ferro de Ia classe, cora
essas magníficas pontes que embellezam a passagem de Petrnpolis ao Juiz dé Fóra ou Pãrahybuna,
pontes que ainda não tive o prazer de ver, a pezar de
que a estrada de rod gem dá União e Industria não
teve protector mais decidido do que tu; durante o
tempo em que entendi que havia desejos de prestar
serviço á província do Rio de Janeiro, e passar a
prestál-o á província de Minas. Más desde que me
persuadi que além dõ desejo de prestar serviços havia disposições para especulação, retirei-lhe o meu
fraco apoio.
Uma estrada de laordem, com seus pesados trilhos,
lançados em ermos,oudistrictosraal povoados e menos'
cultivados, constituem despeza mal pensada, desvio
das boas praticas queaconselham aadopçâo dos novos
inventos. Se os nossos mestres já as abandonam, e
lhes preferem, mesmo nos centros populosos, as
estradas de bitola estreita e trilhos leves, como
admittir entre nós, empobrecidos, esses monumentos
de arte, essas estradas da primitiva, altamente despendiosas, e que não darão renda nos districlos longínquos, pouco povoados, e de rara cultura, para que
as propoem o director das estradas de D. Pedro H
e da União eIndustria?
Essas pontes raonumentaes, esses trilhos de peso ■
mais do que dobrado, que precisam para assento
base muito mais larga e solida, e por conseqüência
maior despeza, fazem gastar muitos mais milhares
de contos de reis. Mas que chuva de ouro não irá
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fertilisar a zona percorrida pela estrada! Que lisongeira esperança, que ricas colheitas não se antoIham aos promotores das obras !
Senhores, eu volto muito de passagem á comparação das despezas entre as estradas do systema
mõdèrno, e também do seu custeio, e as despezas
das do systema antigo, "s 2(),000:000$ que se querem votar para a estrada, desde o seu prolongamento até MacahUbas no Rio das Velhas, podiam
ser muito redUzidos porque nas estradas de ferro
pelo systema moderno, em logar do padrão mais geral rio 4, 5 pés de largüra entre os trilhos poderia
preferir se o do 3, 1 a 3,5 pés; em vez do trabalho de
consolidar, tornar mais solida uma zona do 8 a 10
pés do largura reduzido
este trabalho sómente a 41/2'
ou 6 pés, traria1 grande reducção na despeza. »
Na Inglaterra, depois de Imúitos esforços, depois
do despendio de muitas sommas, dizia o Times (folha
que procura a stricta verdade): 'dlescubriu-se omeio
de tornar as estradas de ferro remuneradoras das
capitães empregados, adoptando o novo systema dè
estradas de 3 a 3,5 pós de bitola cornos accessorios
reduzidos, melhoramento que vae sendo atioptado
em as novas construcções o que a Suécia, aAllemanha o a Rússia vão imitando. »
Ora, se em logar dos 26,000:000$ que se pede e
se dispõe para esta obra, fôr ella feita pelo systema
moderno, gastar se-hõo 15,600:000$, poupar-se-hão
10,400:000$. E ao nosso thesouró, que está muito
pouco fornecido, ao nosso paiz empobrecido, a
um thesouro pobre de um paiz tão pobre como
elte, 10,400:000$ poupados só na construcção, já é
alguma cOusa; não c somma para desprezar.
No custeio também se poupa 2/5 ou cousa que o
valha; vejactnobro ministro que consideráveis sommas não serão pounadas, sustentando S. Ex. a sua
preferencia pelo systema moderno, porém a começar do ponto de partida do prolongamento.
Assim, pois, se nãi fosse o iesejo de não contribuir para a quéda mais próxima do nobre ministro,
eu lhe aconselharia que sustentasse com todas
as forças a adopçào do systema moderno do pomo
em que o prolongamento vaè partir, contra o prómincíãmentó; ou ã ordem, permitta-me dizel-o, do
pbderoso directob inaraovivel, que quer a contindaçâô do systema antigo com suas despezas excessivas.'
Eu dizia que começava por explicar a inopportunidado doste credito em razão das pessoas. Peço
permissão para expressar ainda mais uma vez minha
opinião de que considero tão ominoso, tão tatal ao
Império, o ministério actual e a sua politica, que
seria admiração que eu, que o considero mal inspirado ainda nos actos de pequena importância, não
o considerasse da mesma fôrma para lhe confiar
sorair.a tão considerável de dinheiro, pol-a á sua
disposição para elle a gastar como entender. Logo,
é inopportuno o projecto em razão das pessoas; o
ministério actual é o menos proprio para encarregar-se de uma obra que precisa ser dirigida com
muita economia.
Sustento, portanto, a minha opinião da inopportunidade a respeito de pessoas. Deus nos defenda de
votar somma tão avuflada para o prolongamento de
uma estrada a cargo e direcção de um ministério tão
desbaratador dos dinheiros públicos! E principalmente quando o nobre ministro da agricultura, a
respeito do qual não mo pronuncio particularmente,
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porque ainda não tenho juizo bastante seguro, e sé
o tenho, é algum tanto favorável a S, Ex., quando
este alto funccionario publico começa por declarar
que não sabe donde ha de partir a estrada, não sabe
o traço que ha de ter, não tem escolhido systemà de
donstrhcção, e o diz com uma franqueza que em
outros casos seria digna de elogios.
Assim também diz : « Ydtae a somma; depois o
ministério decidirá donde ha de paitir a estrada,
onde ha de terminar, que traço ha de sèguir, que
plano de construcção se ha de adoptar. » E' caso de
evocar da campa os manes desses illustrados, brasileiros, que tanto a peito tbmaram sempre proteger
os cofres públicos contra taes desbarates; que fizeram passar em lei que nenhuma obra publica se
devesse executar, sem orçamento, sem planta, orçamento e planta as qúaes erato presentes ao corpo
legislativo. Interessa á nação este conhecimento
prévio das obras por duplo motivo ; Io para que as
obras saiam bem feitas, e o taes qüe sirvam ao fim
para que são destinadas; 2 para que Os dinheiros
dosvontribuintes não sejam despendidos séra conta,
peso, nem medida. E digo sem pes , porque está'
me parecendo, ou ante's é exacto, que a somma que
se viiá a gastar seiá tão excessiva que não se poderá
contar: é preciso pezal-a, reduzida a ouio.
Este crande cuidado a res eilo de obras publicas
felizmente não ficou limitado aos nossos antepassados. Honra a elles que o iniciarem e sustentaram ;
mas honra áquelles que posteriormente ainda o rsustentam, p rque é de lei de1 recente data que ara
obras publicas não se abr credito. E o que quer
dizer isto? Quer dizer que i bras publicas não ficam
à vontade do ministério ; ede não as pôde mandar
fazer sem apresentar antes orçamento e planta, e,
começadas, não pôde augmentar o vi tado por
meio da abertura de créditos.
Daqui concluo que o corpo legislativo quer sempre ser ouvido, dar a ultima palavra, quando se
t.ata de obras, e com maioria de razão de obras
tão importantes, de estradas que podem aproveitar
as provincias, mas que lambem podem ser perdidas
até certo ponto pela má direcção qüe se lhes dê,
partindo de logar inconveniente^ passando por logares não aproveitáveis, indo terminar, por interesse
de algum potentado, em logar em que não sejam
tão favoráveis ao incremento que desta deve vir ã
navegação do Rio das Velhas, alfluenie do S. Francisco, e por,conseqüência também á deste e de outros seus affluentes.
Como é, pois, que tratando-se de despendio
tão considerável em uma obra de tanta importância, diz-nos o Sr. ministro: «Dae-me o empréstimo;
não tendes de saber donde parte a estrada,' qual o
seu traço, onde vae terminar ? »
Eu ficaria admirado com este procedimento do
ministério se não fosse elle a repetição de todos os'
seus pensamentos, visando sempre a dictadura.
« Dae me poderes, dae-me dinheiro, o1 mais eu o fa-j
rei.» Tem-se defazer uma operação dc credito? «Não
me pergunteis como ella ha de ser féitã, e quando o
será.» Xão temos, pois, de discutir ask conveniências
de dmerentes operações de credito isto pertencé'
ao ministério poderoso, omnisciehté, que está em
plena dictadura I
Eu não me estenderei mais nestas reflexões, porque me faltaria tempo para as muitas que me occorrem. A matéria é tão vasta que, se não fosse tão
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fra-o o orgão que o senado ouve, poderia occupar
com ella quem sabe quantas horas ou quantas sessões mesmo? e isto sem divagação, sem sahir da matéria, discutindo-a nas muitas partes que ella presta
á luminosa discussão por aquelles que lh'a podessera dar. Passo, portanto, da inopportunidade a
respeito de pessoas para a inopportunidade do empréstimo ; irei depois a essa vasta questão dos melhoramentos a fazer para aproveitar as aguas do rio
S. Francisco.
Diz-se; « vamos quanto antes ao rio S. Francisco
(creio que foi o nobre ministro que disse) não importa donde se parta ; a questão é chegar a elle
quanto antes. » Senhores, trata-se de trabalhos que
creio, segupdoli na exposição justificativa da proposta, hão de levar oito annos; a questão, portanto,
não é chegar quanto antes ao rio S. Francisco, e
de ter na- mãos o dinheiro com que havemos de lá
ir, porque se a questão fosse lá, chegar, bastava votar, por exemplo, um oitavo, (porque são oito annos)
ou quando muito 2/8 do dinheiro para dous annos e
deixar-se a votação do restante para quando venha
a ser preciso. Mas o que se quer não é chegar ao
termo da estrada, é chegar ao recebimento do dinheiro.
O Sr. Silveira da Moita ; — Querem já dinheiro
para daqu1' a 8 annos.
O Sr. ministro da marinha : — Tem medo que
o ministério chegue até lá ?
O Sr. Silveira da Motta ; — Tenho conhecimento que não chega.
O Sr. Souza Franco:—O aparte me serve; sinto
que se me não dê mais alguns. E' exactaraente,
porque o ministério actual não chegará até lá que
elle quer mais depressa o dinheiro todo {Risadas.)
Não digo que o queira para si
O Sr. Silveira da Moita: — Fa sans dire.
O Sr. Souza Franco:—. ... quer para ter este
meio de governo, que serve para tanta cousa, que
aplana tantas diíliculdades e que no fim de uma
sessão é de tão grande auxilio ás prorogações I Dizia
um autor que li muitas vezes por ser mestre de lógica a mais aperfeiçoada possível, Benthara: « a primeira cousa é fazer bem o acto, a segunda é fazêl-o
depr ssa. » Emquanto não se tem os dados para a
perfeição
do acto, a pressa o estraga. Bem depressa
qu;z Napoleão III chegar a Berlin; mas sua demasiada pressa, despreparada, traz os prussianos ás
portas de Paris! De Paris que, digo com todas as
veras do meu coração, desejo não seja tomada. Não
paguem os francezes, não pague essa briosa França,
essa capital, berço das sciencias. e foco da liberdade,
os erros do seu governo! (Apoiados).w
S. Ex. inverte os termos de Bentharn, fazer depressa embora se faça mal. Não é este o dever do
ministro; seu dever °é preparar todos os estudos para
a estrala e desde que os tiver todos promptos, fazei a depressa. Ora, a pressa neste caso não encurta
os 8 annos, o eu não objecto a que se comece o prolongamento quanto antes.
Vamos ao empréstimo, vamos, como dizia, ao
exame em razão das cousas, já não em razão das
pessoas. Quer se ficar autojisado para fazer ura empréstimo de 35,000:000$, eápar deste empréstimo de
35,000:000$, ha autorisação para ura credito indefinido, que é para a compra das estradas de ferro de
Pernambuco, da Bahia e de S. Paulo.

Ha assim autorisação para quantia indefinida que
pôde ir muito além dos 85,000:000$, e então não
acredite ninguém que se trata só da bagatella de
35,000.000$. Digo bagatella, porque quando se trata
do 60. 70, 80, quem sabe, quantos mil contos mais,
aquellaquantiaficasendouma verdadeira bagatella, e
é elia que querem que acreditemos ser a que se nos
pede que não hesitemos em votal-a. Vote o senado
quanto antes, vote sem conhecimento do emprego que
vae ter. São 70,000:000$, são 80,000:000$, são...
não sabemos quantos mais mil contos, porque o governo fica tarnbem autorisado para haver dinheiro
para resgatar, ou por outras palavras, para comprar
a estrada de ferio deS. Paute, a da Bahia, afie Pernambuco, que todas três juhtas elevam á somma
considerável a quantia pedida, embora o governo já
tenha alguma quota como accionista da de Pernambuco e da Bahia.
Ora, e muito do passagem perguntarei: Espera
o governo comprar barato estas estradas? Espera
que os possuidores de acções dessas estradas, os seus
proprietários, as vendam cora muito sacrifício ?
Seria na apparencia lucroso para o Império, mas
seria desanimar a vinda de capitães para serem empregados no paiz. A perda para uns, escarmentaria
a muitos.
Pensa o governo comprar caro essas estradas ?
Seriam sommas consideráveis despendidas por um
thesouro que as não tem, ou lançadas sobre, as gerações futuras; mas ainda ahi não está toda a questão; essas sommas haviam do se retirar do paiz,
sendo outros tantos capitães perdidos para as nossas
industrias. Eu não sei como o que esta idéa não assombra áquelles que nos faliam todos os dias na
necessidade de chamar para o paiz capitães estrangeiros.
Mas eu estou me affastando do ponto em que estava, a que volto, o empréstimo da proposta do
governo.
Os 35,000:000$ o governo ha de querer obtel-os
inteiros, isto é, ha de querer contratar um empréstimo que lhe dè dentro do paiz 35,000:000$ para os
gastarna estrada. Para obtor 35,000:000$ ao par do
cambio, que é como se f iz o calculo, seria pretjiso
contratar 3,937,790 £ desprezadas asfracções. Isto é
ao par, mas para obter por empréstimo em Londres
3,937.790 £, ó preciso que o thesouro se obrigue
por um numero de libras muito maior, que, segundo
a taxa do empréstimo, possa dar as 3,937,790 £.
E então o empréstimo sendo a 80 "/o a obrigação do
thesouro será de 4,922,220 £. Isto ése a taxa do empréstimo, incluidas as despezas, fõr de 80 %.
Nós, porém, que vimos que o ultimo empréstimo,
em circumstancias de certo mais favoráveis ria Europa, mas muito mais desfavoráveis entre nós, nós
que vimos que esse empréstimo, que, se por um lado
tinha de ser empregado em uma guerra externa, o
que tornava iraprodfictivos os capitães,^ por outro
estávamos muito menos individados, e não entrarei
em certos pormenores, porque doer-me-hia contribuir com argumentos meus para
um emprestitimo
menos favorável, ficou a 70 %, 0,1 ura pouco menos,
temos receio de que este não se obtenha a mais
d e 75 0/oSe o empréstimo com despezas for a 75 serão precisos £5,2o0,380, e estes 5,250,380 ao cambio de 20
ou 12$ por £ vão a 63,004:560$, da nossa moeda.
Mas tomando o termo médio possível, porém duvido
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que provável, de 10^ cada libra esterlina o empréstimo será de 52,503:800$ em moeda do Império.
Pode parecer a alguém que obtendo nós essas
3,937,790 f, as poderemos passar para o Brasil com
vantagem tal, em conseqüência do cambio, que vinham representar aqui muito mais do que os
35,000:000$. Assim aconteceu em pequena fraccao
com o empréstimo feito para a estiada de h. Pedro 11 era 1858: parte dos fundos obtiaos em Londres for m retirados para o Brasil por meio de
saques daqui cora alguma vantagerp para a estrada
de ferro, que fez uma poicentagemsita menos má.
Porém ficará illudido quem esperar que, estando
a 10 ou a 12$ as t em moeda do Brasil e no Brasil,
ao tempo em que se tratasse de contrahiro eraprestim •, a passagem de Londres,da Europa para cá das
3,937:790 £ que figuramos ser o producto do empréstimo, nos daria no Brasil 39,377:900$ em moeda
circulante, papel na hypothese do cambio a 24 e £
a 10$, ou 47,253.480$ na hypothese do cambio a
20, e £ e 12$000.
Estes câmbios baixos, favoráveis á passagem de
fundos da Europa para o Brasil e pelo contrario
desfavoráveis á retirada do fundos do Brasil para a
Europa, não se snstentariara desde que corresse a
no icia da realisação do empréstimo, e necessidade
de lhe passar para o Império os fundos. O pr- ço das
£ baixaria nesta praça na hypothese dp o thesouro decidir-se a iraportal-as em ouro, em razão
da maior oíferta á venda.
,E se o thesouro recorresse aos saques, como é costume, a olferta destes em grande somma su jemr á
procura, daria baixa ao preço dos saques, isto é f ria
elevar o cambio, vendendo o thesouro as suas £ a
entieg r ein Londres por 9$ e talvez ao par.
Assim ò producto das 3,937,790 £ se reduziria ao
correspondente ao cambio par ou cerct delle: os
35,00 J:000$ tel-os ia o thesouro era moeda brasileira no mesmo algarismo'da proposta ou cerca
íello.
Teriam estes 35,000:000$ maior valor real em
conseqüência da subida do cambio e conseguinte
raelboramento do valorda moeda papel. Sun, porém
por tempo não h ngo. Desde que se esgotasse o fundo
metálico sobre que se sacava para Londres, não of
ferccendo o thisouro mais saques, a offerta de
saques, equilibrada com a procura, frr-nos-ia voltar á época anterior, e preponderarsra as causas
que tem feito baixarn cambio, causas já augmenadas
com os novos encargos da divida exterior. Os
35,000.000$, já convertidos era papel, viriam a
tero valor do seu algarismo primitivo e segundo o
cambio já em baixa.
üetnais, os homens experientes nesta matéria sabem que quando se obtém 3,937,000 E por empréstimo em Londres, não ficam todas disponíveis para
serem rnportadas para o Império, gu para sobro ellas
o thosouiosacar, ainda mesmo que se tenha calculado com todas asdespezas, coramissoes ele. Devo aproveitar a occasião do fazer justiça ao actual ministro
brasileiro em Londres, do quem eu me persuado
que, so o empréstimo lhe for incumbido, o procurara
fazer cora o sou costumado zelo pelos negocios públicos; deve-se contar muito com a sua reconhecida
probidade.
E', porém, esta urna commissão muito lucrosa
para que não haja logo muito quem a queira ir exercer contratando o empréstimo. Quem sabe se o poderoso director não será julgado o mais proprio para

também ir contratar o empréstimo? Mas eu ia dizendo que parte do producto do empréstimo fica
disponível em Londres para despezas, o que diminue o fundo sacavel, e, pois, a maior alta do cambio c esperanças desta vantagem.
E ainda outra observação: parece que o nobre
ministro ainda não assentou bem em que se ha de
gastar tanto dinheiro. Bealisado o empréstimo,
por exemplo, no piincipio do anho que vem, os
35,000:000$ estarão ã disposição do thesouro.
Não o ficam logo no todo: nunca os empréstimos se
fazem com as entradas imraediatas, mas a quatro,
seis mezes ou pouco mais, conforme as condições e
durante o anno que vem 35,000:000$ estarão"á disposição do ministério.
Ex. realmente não pode pensar em os gastar
todos, e logo. A estrada da Barra Mansa, que se diz
que não precisa senão de 1,000:000$, já não tem de
gastar nesse pr.,so q ,e tem ainda de durar as obras,
st-não pequena quantia. A conclusão da construi cão
da quarta secçào
da estrada de D. Penro II, de Entre
Rios a Porto NTovo do Cunha, e a Cachoeira, tamnem
não é muito o que tem de gastar.
A que deve ir até o Rio das Velhas, seja qual fôr
o poder miraculoso do inamovivel director, ell»
mesmo o diz era um dos documentos e o Sr. ministro na exposição sobre a proposta de empréstimo,
que levará oito annos a consiruir-se. Não precisa,
pois, no primeiro senão a oitava parte do empréstimo, ou alguma cousa mais por causa de encommendas, dos 26,000:000$ que lhe são destinados.
Restará sorama considerável que S. Ex. o Sr. ministro nem ainda pensou em que se ha de empreg -r: não lhe dê cuidado, que o nobre ministro da
fazenda já sabe em que a tem de empregar.
Este empresiirao pode tornar verdadeiras as palavras « temos saldos, o thesouro não precisa empréstimo estrangeiro, e nem interno » , palavras que st
iraduzera n'estas outras; «eu ministro da fazenda
não preciso para o thesouro de empréstimo estrangeiro porque o ministro da agricultura manda pela
sua repartição fazer ura empréstimo, que ó principalmente para a fazenda a qual tem muito era que
empregar, provisoriamente, esse. dinheiro. »
O dinheiro será gasto e depois é que virão as difficuldades. Abrir-se-ha conta corrente com a estrada
de D. Pedro II (esses Jinheiros era conta corrente
não pagam juros, o thesouro não paga juros a si
mesmo), e quando chegar a occasião dos cheques
em favor da estrada de D. Pi dro II, então será que
o ministro da occasião se ha de desculpar, na apparencia muito facilmente, dizendo « o dinheiro já foi
gasto, a estrada espere; não fui eu que o gastei, já
o achei empregado. » E de facto elle não podia ficar
enferrolhado nas áreas do thesouro perdendo juros,
estando o thesouro a pagar juros do dinheiro que
despende.
Continuemos. Não são cálculos sem alcance os
que -aço; não é desejo de demorar a discussão : não
o tenho de forma nenhuma. Eu estou discutindo as
desvantagens do empréstimo; e quero que r.lguem
conteste qualquer das rainhas razões e mostre que
nao são pertinentes. Pode "haver erro, mas o meu
proposito é elucidar a verdade.
B' 5,250 350 f a somma porque se obriga o thesouro_em empréstimo a 75 : qual é o juro desta quantia a 5 %? 262,510 £, que, na supposiçào favorável,
na supposição de 10$ por £, o cambio a 24, importariam em dous mil seiscentos e vinte cinco con-'
t(>
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tos e tantos mil réis. Ora, pergunto: empregados senão mais uma razão para impellir-nos a executai-o
sómente 26,000:000$ no prolongamento da estrada do melh r modo possível...»
Isto ainda é dubitalivo; qual é esse melhor modo
de ferra até o Rio Sas Velhas, quanto seria o augmento de renda liquida da estrada para fazer face ■ possível ? (Conlmúa a lêr) « para que as despezas do
aos juros do capital, calculados em 1,664:000$000? trafego não encareçam os transportes e absorvam
O nobre ministro ha de ter lido como eu era al- toda a renda da estrada. »
Eis aq i escapando á pessoa que tem mais empeguns folhetos: « A estrada passa por tal districto, que
tem t ntos mi! habitantes, poroutro que tem tantos». nho que esta estrada se prolongue uma confissão preTalvez em papel. São como os soldados do exercito ciosa ; podo o custeio absorver os lucros todos da
*
'
de Napoleâo 111, e até certo ponto os soldados do estrada 1
O dinheiro para construcoão deste prolonganosso exercito do Paraguay: nos mappas. Seria iambem « producção tantas mil (ã5 deste, daquelle, e mento psga juros á Inglaterra, e não tendo renda
daquelle outro genero. » Conclusão: uma renda avul- liquida a nova estrada, teera esses juros de ser pagos
pelo thesouro, que, os carregando ao capital, torna
tada. Assim são os cálculos das emprezas.
Mas nem S. Ex., nem o seu poderoso director ina- ' cada vez mais difíicil que a estrada venha a pagar
movivel contam com tanta população, e productos; j 0 seu custo.
Ora, são 262.51)0 f. isto é 2,625:000$ os juros a
porque S. Ex. o liou logo para a necessidade de uma
estrada mais barata, e seu poderoso director inamo- 5 % du empréstimo de 35,000:000$ na hypolhese de
vivei disse em ura discurso que proferiu perante fazer-se a 75 %. incluídas todas as despezas. Se o
a caraara dos Srs. deputa los; {Lè) « Sabem os dinheiro fór to lo empregado nas estradas de f rro,
nobres deputados que a questão do custo primitivo estou persuadiio de que i parto da Barra Mansa
não é tudo era uma estrada de ferro. Podem se supe- ha de pigir regularmente, e pagará lambem regularmente o prolongamento da 3" secção ale a Garar montanhas, forçar declives, diminuir curvas;
tudo isto é facilimo de dizer-se e fazer-se; mas o j choeira. M s o prolongamento atéo Rio das Velhas,
i (louv i-me na-s palavras do poderoso director inamotrafego tem de pagar eternamente estes defeitos.
: vivei da estrada,)corre risco de absoiver com asdesOra,a consideração que o prolongamento da estrada | pi z s do cusieio toda sua renda.
(tendo de satisfazer um futuro, embora remoto, por
Note-se. que absorver os lucros no custeio, quer
que seu grande trafega, o que lhe dá hoj"e maior dizer nao ficar real nenhum do rendime ito da eslrainteresse, se acha no valle do Parahy; a, na zona ca- 1 da, quer dizer ficar o juro a cargo do thesouro.
fesal) nos vae custar um sacr.íleiü de 26,0Ü0;0 )0$
Ac nteceria, ou deve acontecer como com os impruque se diz não será compensado irameliatamente...»
dentes que tiram dinheiio a juro, por exemplo-a 9,
Não o contesto, e estou persuadido que lambem
10, ou 12 %■ para fazer uma casa que não d,indo
elle dirá em particular: « Nao compensa ; » não é met de do juro que elle paga pelo capital, porque
« se diz » que não compensa; diga também o Sr. ! as casas dão 4 a 6%, sujeitarn-seá eventualidade de
director « eu digo ». E então uma estrada de ferro de !■ dentro em poucos annos vender a casa em beneficio
que S. Ex. tem receio que não compense seu custo, | do credor a que ftcamain !a era grande debito. Aqui
senão em faturo remoto, (ue não compense logo, ! eu não temo que cheguemos á infeli idade-de pa-sar
esta estrada tem mais de uma razão para não se co- i a propriedade do prolongamento da estrada de ferro
meçar por fazer, sem maior exame, e logo tomando | de l). Pedro II ao credor, mas o caso ;é que o paiz
a prêmio tão avultada somma.
i tod i é que terá Jepagar para uue os d striclos que
E agora noto que ia-rao esquecendo que dous dos i tem futuro remoto, como diz o feliz director inarnomais illustrados mineiros, os fatlecidos senadores i vivei, tenham a vantagem de umn estrada do ferro
Vasconcellos e Carneiro Leão, depois mtrquez de i já e já.
Paraná, diziam; « As estradas de ferro são e-tra ias
E por esta occasiao direi quo tendo por mais de
de ouro. » Eu digo que sim; são estradas de ouro, | uma vez discutido a conveniência e justiça do etnnão para se deixarem de constru.r, mas estradas de i prego de dinheiro, produclo de impostos, em obras
ouro para não se construírem senão pan os centros j de districtos longínquos, tenho posto este argu-,
produetores, populosos, que possam pagar essa es- I mente; «estes impostos são pela mrior parte pagos
trada efe ouro.
Agora com o novo systema serão es- pelos districtos populosos, centros produetores, os
quaes parece que pela razão de maior pagamento
tradas... 9 de prata.
mais direito ao emprego desse dinheiro. « Esta,
Quando digo, não construir, não se segue daqui que teera
porém, que é razão de grande força, não ó a princidos centros populosos se não caminhe para os menos pal.
Iodos contribuimus, não para que a quota de
populosos, quo tenham prospecto de engrandeci- j impostos
que pagamos seja gasto determinadamente
mento, que deem signaes de uberdqde e capacidade
para maior producção. Nesta hypolhese prolongue-se 1 em nosso districto em proveito de nossa individuaa estrada de ferro' para adiantar a producção desses I lidade, querJ dizer, em proveito publico de que nós
logares. Vasconcellos e Piraná, se estivessem com i partilhemos, mas pagamos impostos que Umbem
vida, eouvindo discutiresteprojecto dos35,000:000$, j vão ser applicados ao serviço de outros districtos,
para levar com toda a pressa uma estrada de ouro a sejam elles proximos ou longínquos.
dístrictos que hão de pagar muito, mas só em futuro
Mas a escolha desse emprego? Eu dizia que, se em
reinoto, haviam de fazer sentir que ainda estamos logarderaandarabnrurna estrada de ferro para Matto
muito pobres para espalhar assim trilhos do ouro por } Grosso, aliás estrada estratégica, e eu quando se trata
todo o Império, visto que o Sr. director inamovivel | destas palavras «guerra, estratégia, combates», connão admitte que sejam sómente de prata.
| fesso-me perfeitamente ignorante, não entro nellas:
Eu não acabei de lêr o trecho do discurso profe- i se em logar de gastar-se com essa estrada uma somrido pelo poderoso director inamovivel da estrada de j ma considerável de milhares de contos- sem espeferro de D. Pedro 11. (Lè) « Não é na minha opinião • rança de obter renda, se applicasse esse dinheiro.
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por exemplo, a uma estrada de ferro entre a província do Rio de Janeiro.ea deMinas, entre os melhores
dislrictos da província de S. Paulo, da província do.
Rio Je Janeiro, da província da Bahia ou de Pernambuco, e se podesse haver algumas sobras, não
para uma estrada na minha província, que as não
precisa, mas para facilitar a communicação pelos
rios, não seria mais razoável por dar desde logo
alguma, ou muito avultada renda liquida? Esta
renda accrescida iria prolongando os ■ serviços até
tocar aquelles districtos que não pagam quasi renda
nenhuma, Taes preferencias teriam, em regra, cabimento
E' preciso pensir no emprego dos 26,000:0003,
mesmo na hypothese de que se trata, ainda quando
o nobre ministro da agricuRura, não nos diga nem
possa dizer, qual é a direcção da estrada, qual é seu
curso, e por conseqüência não possamos tirar nenhuma conclusão exacta a respeito da renda que
ella ha de dar. Abrindo algum dos livros que prestam informações da pr.ivipcia de Minas, se soubéssemos o curso da estrada, o logar donde parte, o em
que vae terminar, eu podia, examinando lambem a
uberdade dos terrenos por meio de pessoas particulares que os conhecessem, formar algum juizo. Sua
população eu saberia combinando diversos maupas,
certo de que a estplistica de hoje precisa, para lhe
dar algum credito, muitas combinações.
E quanto á verdade de sua proruccao, procurando
saber também a natureza delia, /iria a ajuizar que
aliás não pôde ser muito salisfatorioo trafego,porque
ha muitos produclos que não podem ser conduzidos
na estrada de ferro, cujo frete esgotaria o preço; o
milho, por exemplo,não podo vir lá muit > do interior
de Minas; a farinha do mesmo modo, o toucinho
viria caro; o gado ou suas carnes o mesmo e assttn
outros. Calculando com os gOueros que poderiam
chegar aqui cora vantagem, pagando fretes, e entre
parentheses, ó precisonotar que, ser ia muito necessário ter altenção com os fretes que se exijam, e não
fazer como a actnal estrada de ferro que toma por
base dos fretes que faz pagar, não o seu encargo
sobre o genero carregado, mas a necessidade de se
pagar das despezas, resulta dabi que exigindo frete
por peso sem attencáo ao custo do produeto, grande
parte dos produetos não pode traz.er-se ao Rio de
Janeiro. Ora, a rmioria dos districtos a que o prolongamento da estrada de ferro tem de servir estão
desprovidos do produetos do grande valor em pequeno volume e peso.
Mas como chegar a calculo aproximado do que
pode render uma estrada de ferro cujo ponto de partida se ómora,
cuja terminação se ignora, cujo curso
também0se ignora? E' dar dinheiro na fé das palavras do nobre ministro, ou antes nas do Sr. director.
Entretanto, podemos vir á conclusão que a estrada
de ferro para o districto a que é destin, da, ainda
por muito tempo não ha de pagar nem talvez sen
proprio custeio. Diga-se embora: « Ha muitos mineraes de diversas especies; » que irnneraes sao
esses? Os preciosos não pagam quasi frete. Os nao
preciosos? Onde as fabricas que o_s apurem para
virem depois de apurados em condições de poderem
pagar seu frete?
Não temos ainda fabricas para aproveitar os mineraes eift brqtp, e nâ.o admira, porque a Hespanha
não as tem, Portugal não as tem. De Portugal vão
as terras mjneraes para serem apuradas nas fabricas
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de Inglaterra; da Hespanha, tão fértil de ferro, e da
melhor qualidade, que não podendo
spr preparado
na própria Hespanha, vae para a, Inglaterra, França,
etc,, mas de districtos tão proximos, que a conducção écommoda,o fretè também muito barato em
navios de vela.
Mas tragam o mineral bruto dos nossos centros;
não pagaria o frete para chegarão Rio de Janeiro
para o deitarem fóra por falta de fabricas paru o trabalhar, como se deitaram,lembro-me agora,as lexras
que se traziam de diversas provincias do Império
para, se examinarem.
Esto exame, se era no simples interesse da sciencia,
poderia ter-se feito com pequena porção, e se era no
iuteiesse da agricultura fazem-se ou nos logares ou
na província oride até certo ponto podiam estar mais
comiecidos as propriedades das terras,.
E o que noto é a (não o .so dizer ignorância) com
que.se diz: «Ascannas, por exemplo, d; tal districto
estão se deteriorando, mande se buscar novas!
mudas.» Trabalho baldado, uma muda não traz em
quantidade os. saes ou ingrelientes que hão de
fazel-a brotar, e sustentar-se em condições de
grande crescimento, boa qualidade e riqueza de
producção no terreno para que é transplantada. Cora
muito menos trabalho e menor despeza, se compravam saes convenientes para n st,mi ar o vigjor
ás terras cansadas, dar-lhes a f •rtilidade que ellas
já não teern, e que não é augmenláda com á substituição por mudas, trazidas de o ns terren s.
No entretanto, eu não sou dos qné desconhecem
que as mudas também concorreu) alg mia cousa,
mas concorrem em minjma parte. Elias valera pouco
se não forem acompanhadas ca preparação da terra
e dos estrumes, necessários.
Abi estão alguns terrenos fazendo em Cam os milagres na cultura da canna, terrenos que se diziam
pobres, cansados e perdidos cornpietamenti. Os
americanos os cavam.a arado p.irá que bem mechidos possam fazer que os saes do interior,fecundados
pelos raios do sol, restabeleçam as forças produetivas.
Ellesem 'ogar das plantações verticaes das cnnnas
usara as horisontaes, e as cannas plantadas inteiras
em covas, brotim e crescem vamajosamente. Estas
terras perdidaã fnzom assim milagres, que não fazem as taes mudas.
Eu disse que es metaes e pedras preciosas não
pagam quasi frete, que os outros não ha quem os
prepare para virem já puros, e só a matéria aproveitável em condições de pa,gar o frete, e não as
terras. Não ha, portanto, produetos; essa estrarRi,
disse muito bem o poderoso director inanaovivel, ó
de futuro, mas elle não queradoptar 0 meio de construir estrada, que custando'muito menos sua construcção e custeio não absorva toda a ren la: e note-se
que guardou-se bem o instruído e pelo menos pratico (e muito pratico elle é) director inamoyjvel de
dizer, que se aos juros dos capitães para a construcção, se unirem as despezas do custeio dos
reparos que nelle entrara, o resultado será não poder
deixar de absorver toda a receita bruta, ficando esgotada toda a renda, e ainda insufficiente.
Ora, nestas condições, eu qne sou tão admirador,
tão devoto da província de Minas Geraes, o mais a
que posso chegar é a contribuir cora meus esforços
para que, escolhido o ponto de partida se comece a
prolongar a estrada de ferro pelo interior da pro-
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vincia do Minas procurando o rio S. Francisco.
Tenha também essa briosa província as vantagens
de uma estrada de forro, porém em tempo e á proporção que as circumstancias possfrn ir permittindo que ella se adiante, que os trilhos façam caminho, e vão fazendo melhor aproveitar e gradualmente as riquezas dessa beneraerita província, e
prestando facilidade do communicações a seus habitantes, que de certo gosam entre nos os merecidos
créditos de trabalhadores e economicos.
Mas na fim de uma sessão legislativa, no fim da
2* prorugaçào, como discutir este credito que tem
de mais outros fms? Ficarão parados os trabalhos?
Não se concluirá a secção que já entrou na província de Minas, ou lhe aproveita pela proximidade?
O Sr. Antão :—Passou pela beirada.
O Sr. Souza Franco Não se concluirá a secção
da Barra Mansa? Não haverá dinheiro até para poder começar o prolongamento da estrada nesses mezesde feiias de sessão? Se ess s fedas não se vierem
a prolongar talvez airfda mais do que neste anno,
porque a sessão de 3 de Maio não a tivemos effectivamente senão no fim de Vaio, abriu-se a assem
bléa geral a 6, mas abriu-se pro formula, não houve
sessão nem no senado e nem na camara dos deputados senão no fim do mez, dentro de poucos mezes
se poderão votar novosfundos.
Por ag .rã não tem o governo meios para começar o prolongamento e dar-lhe o andamento que é
compatível que tenha em S meze-, em 8 mezes,
em 1 anno? A minha persuasão é que o thesuuro
tem esses meios; vamos vêlo; eu nunca adianto
proposições sem demonstral-as.
A secção di Barra do Pirahy a Barra M nsa está
muito adiantada; e ouço que a pr ivinci< do Rio de
Janeiro vae emprestar 600:000^ quantia bastante
para ajudar a concluir essa estrada A outra seção até Porto Novo do Cunha tem por si toda a rena liquida da estrada, e l ra os mei s, dè que o
governo pode dispor no orçament ■, das sobias das
outras verbas. Não se illtida ni guem, o governo
não pôde abrir créditos pa.a obras publicas, mas
põ le passar sobras de outras verbas para as das
obras das estradas. Se o governo tomasse a peito dar
andamento ao prolongamento da estrada de D. Pe
dro II pela província de Minas Geiaes, teria nas
sobras das verbas relativas á guerrã, e nas sobras
de tantas verbas dotadas excessivams.ite, meios
para m inter e,s obras sem se correr o risco e desmantellamento da.administração, e do pessoal traJbalhador.
Eu poderia ir ver quantos kilometros são ; porém
não quero tomar tempo ao senado. Os kilnmatros
da estrada até o logar onde etla chegou são 220 : parece me que são 830 até o R o das Vílhas; ha 610
Üloraetros a prolongar. Ora, 600 kilometros de via
ferrea no interior será grande fortuna que se possam
concluir cm 8 annos. Eu confio na palavra do poderoso directorinamovivel das duas emprezas da União
e Industria e D. Pedro II; creio que elle fará esse
milagre, se milagre é, de levar a estrada üe ferro ao
Rio das Velhas era 8 annos.
Para o que se pôde fazer nestes oito mezes próximos ó minha convicção que ha dinheiro, e ainda
mais o acreditei depois que li no Jornal do Commercio as palavras proferidas pelo nobre ministro da
fazenda «que temos saldos, equeé tal a prosperidade

do Império que não precisamos empréstimos. » Por
conseqüência temos dinheiro para satisfazer o patriotismo dos Srs. mineiros, que com razão, e eu lh'a
dou inteira, querem ver sua província também dotada com uma estrada de ferro.
A minha these de que a occasiâo é inopportuna
para um empréstimo já está era grande parte demonstrada pelos argumentos de que me servi para
mostrar os grandes encargos que o thesouro supportará.
Dirão: « Mas o emprego do novo empréstimo rem
desembaraçar o governo, vem preparar o paiz, vem
habilital-o paia poder melhor satisfazer esses encargos da actualidade, porque esse novo empréstimo
vem ser empregado em trabalhos produetivos, em
uma estrada de ferro que deve vir a ser no futuro
pelo menos muito produetiva. »
Ura, quem o duvida quanto ao futuro? Quem dirá
que não? Eu. tão amigo dos melhoramentos materiaes, tão amigo que talvez dahi paita a condemmção do todos os meus actos, não seria quem o
dissesse. As estradas de ferro são uma das alavancas m-ds poderosas da prosperidade de um paiz,
quando feitas com economia, e nos centres produclores.
S. Ex. serve-se das palavras « centros produetores », mas creio que não foi no sentido do que as estradas de ferro déyem principalmente servir aos
centros produciores, perconel-os, partir de um para
outro desses centros, e assim progressivamente animar os que as vão tendo. Na exposição que precede a
proposta v.0 governo, exposição chamada de motivos
que não traz motivos, que não traz senão proposições geraes, a maior parte dellas contestáveis, como
me era fácil demonslrar, se, querendo gastar tompo,
quizesse lél a e exarninal-a; nessa exposição diz
S. Ex. : «a prompla execução de um systema completo de viaçào apeifeiçoadâ eextensa, no intuito de
ligarp maior numero de centros produetores aos mercados^ muito concorrerá para annullar esses perniciosos effeitos.»
Ora, é uma verdade innegavel; mas o que se pretende não c pfoi urar centros produetons, mas fazer a estrada procurar districtos que só em um futuro remoto (diz o poderoso administrador inaraovivel das duas estradas) só era tempos remotos hão
de ser centros produetores." Logo, a estrada de ferro
no seu prolongamento não vae procurar centros
produetores, vae no intuito de crear centros produetores. Lu duvido que S. Ex. o Sr. ministro da
agricultura, apesar de seus talentos, do trabalho que
tem lido, para o qual tem disposto de muito pouco
tempo, estej: habilitado para sustentar que uma estrada, que aliás não se sabe por onde passará, hade
ir a centros que ou j í sejam produetores ou tenham
as condições de o ser.
Quando em outro tempo tinha occasiões para lêr,
lia com muito prazer as razões porque certas cidades appareceram fundad s e desde logo florescentes,
ou decahiram de sua prosperidade. Estão completamente enganados aquelles que entendem que as cidades ou os centros produetores se formam á vontade do legislador. Nos primeiros annos do mundo,
as cidades que se formaram eram aquellas que estavam em situação do passagem a povos visinhos, que
alli pousavam, e se esperavam uns aos outros concurrentes ao mesmo logar, não porque quizessem
escolher o sitio, mas porque a natureza indicava
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como logar que por sua posição estava adaptado
para ser aquelle em que os viajantes se demorassem
o que tornava precisas casas, arranjos e comes'iveis.
Dahi o trafego, dahi a povoação.
■ Assim, os centros prodnctores que se hão de crear
na província de Minas dependem de circumstancias
muito variáveis; por exemplo Macahubas ha de
ser um centro commereial porque a natureza o
quer; está na confluência, na barra de um rio que
ha de ser o ponto dos viajantes que descerem o rio
ou dos que pelo contrario subirem a buscar a sua
entrada; porem para que seudistricto seja produetor
depende da uberdade de suas terras. Se a estrada
fôr terminar nesse ponto, Macahubas terá duplo progresso.
Eu peço licença para dizer que esta escolha, deixada ao governo, não é a melhor. Cada um ministro
que curanõe o geverno não tem senão dems olhos;
as populações ou os indivíduos qufe perconem esses
logaies cada um delles tem drus olhos, que todos
juntos valem mais que os dous de cada ura dos ministros. O conhecimento dos interesses das localidades por aquelles que vivem por esses logarcs, e
que as conhecem, valé muito mais do que o conheraento aprendido de ouvida pelo governo. E ainda
se fosse ouvido á pessoas competentes, bem; mas
em muitos casos são ouvidas pesso s qne tem menos
merecimento do que lhes poderiam dar inbrmaçóes
exactas. Contam,o com o futuro, não se pode ler
certeza de que esta estrada venha a pagar sua despe/.a da eonstrucçâo e do custeio, senão depo s da
escolha dos pontos de partida e terminal e da di- i
roeção do traço.
Eu comecei por reférir-me á opinião de que os
meins para habilitar o tbosouro para satisfazer os
eticargos da estrada, dependem d i sua diiecção e
constmcção. Se os punlos de partida e da termina- í
ção fori rn bem escolnidos, se a construcção.fòr eco- :
nomica e íisCalis da, se o sysletna de cmistrucção 1
fôr mais barato, o prolongamento da estradi será |
conveniente desde já e muito vantajoso no futuro. '
Ora, o fiscal de taes obras; o fiscal do sua tirec- !
cão, de seu futuro, óo povo. Estas obras são sem |
pre melhor dirigidos nos paizes em que h * liberdade de pensamento, de imprensa, liberdade esclarecida Se entre nds se lutasse pelos princípios e
int uesses legilimos. se o geverno os atien lesse,
estes seriam bom dirigidos Mas o governo occupase cora interesses mesquinhos de sua individuali-'j
dade e dos amigos, occupa todo seu tempo com j
arranjos eleitoraes, e nego ios de tão grave alcance ;
corno este do prolongamento dá estrada de D. Pedro II, serve de meio de política e é entregue a |
amigos'infltienles.
E a imprensa, esta não se occupa com os grandes j
interesses, e d'ahi a principal razão de não serem i
lidas, como deviam ser; algumas publicações, e a ;
razão principal é porque aqüellas tolhas que pode- i
riam fazer com quo fossem lidos por muitos os artigos ;
de interesse geral, não tratam senão de espocuiar,
de commerciar com os typos. Dahi resulta que tra- j
tando-se de questão tão grave como o prolongamento |
da estrada de ferro para o centro da província de j
Minas, as folhas publicas não a discutem. E no en- i
tretanto pode ella servir á província de Minas Geraes,
ou de especulação a alguns indivíduos; póde trazer lucros futuros ao thesouro.ou sobrecarregal-o com mais
uma divida onorme, com seus pesados encargos, de
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que o futuro a muito custo o libertará, se o empréstimo tiver de fornecer fundos para construcção
despendiosa, se o traçado da estrada, e seus pontos
de partida e terminação forem sacrificados á especulação, e ao capricho dos influentes na ^mpreza.
Ainda resta uma grande questão a ventilar, questão importantíssima que o orador fluente, que disponha não digo de meios oralorios, mas de grandes
meios de argumentação, baseado em instrucção
solida, poderia dar lógar para discurso de muitas
horas ou para muitos discursos. Qual deve ser a
intenção do ministério nesta proposta do prolongamento da estrada ? E' dar á província de Minas
Geraes, á proporção que as forças do paiz forem
permittindo, que o tempo mesmo permilta, porquê
é o tempo quem domina tudo, não se fazem essaà
obras em um dia; é dar, digo, áquella provincia
meios de communicaçãO e transpoite de que precisa,
e á que tem direito aquelle povo industrioso? Oil é
levar quanto antes, como diz S. Ex., o mais leprtssa
possível, ã barra do Rio das Velhas a estrada de
ferro ?
Neste caso ha um plano de arranjo pólitico, e
finan eiro em favor do thesouro. No outro seria o
plano satisfazer ás necessidades de uma jiopulação
que vse augmentando dentro da provincia d > Minas,
e deve se servida por zonas, e em seguimento umas
das outras. Entendo eu que essas zonas em pouco
tempo cnnvei tidas em zonas de ou. o, poderão ter
estradas também de ouro na phrase d#s fallecidos
mineiros, o Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos e
o Sr. marquez de Par-ná, então Honorio Herraeto
Carneiro L ào, ou caminhar para tel as e para
successivamente as irem prolongando ás zonas visinhas.:
Ass m se satisfariam interesses legítimos, sem
ofTensa de outros, e sem que o thesouro publico se
sobrecarregue de pesada divida com obras extemporâneas, e neste caso sem pl no ussentado de construcção e desnecessariameme despendiosa.
E' isio, pergunto eu, o que se qunr? O que se teni
na idéa é malmente grandioso, porém no futuro,
mas no presente só é compromettedor. O projecto
de raonopolisar, por m io do Rio das Velhas, o Oommercio de todo o rio S. Francisco para Minas e para
o Rio de Janeiro, esse não passa de utopia,
Eu farei prime ira mente uma observação. Como é
que ainda nesta proposta se vem pedir dinheiro para
levantar a carta itinerária do Brasil, e já se decide
de sua principal artéria, já se vae marcar a grande
estrada, que ha de no futuro servir de commuuhacão, no interior do Império, ás provinciis entre si,
fazer sahir para o mar as riquezas alli produzidas ?
Fazer baixar por diíTirentes canaes mais proximos
entendo eu, nunca pelos canaes que a imaginação
crea. O plano de derivar todas as riquezas do rio
S. Erancisco, para Minas e Bio de Janeiro, em muita
parte navegando contra a corrente para serem trazidas até o Rio de Janeiro, não é exeqüível.
(Ha um aparte do Sr. Johim).
Fran
^ T}0 for
r?' melhor
W
acreditehao denobre
quando
navegável,
levar senador,
também
suas riquezas ás próximas, á provincia de Piauhy, e
com as vias fluviaos que existem, ou curtas viagens
por terra, hão de descer também ao Maranhão, também ao Pará.
{Ha outrò aparte.)
£7
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Não vamos fazer parada de conhecimentos topo- 1 uma cousa de pouco mais ou menos; mas o que e
graphicos. Deus me livre de acreditar em todos os ! um mappa itinerário? E' um documento descremapprs que tenho examinados, por exemplo, percor- ! vendo os caminhos de todo o Império; e de certo
rendo os mappas com que, creio, o Sr. Halfel i nos S. Ex. não quererá um mappa, era que se figurem
mimoseou, vejo que a descripçào que faz do rio S. os caminhos actuaes, e os tri hos que servem de
Francisco, pdmo a palmo, é tida por inexacta por caminhos em diversos, em muitos dos nossos disoutros exploradores p isteriores em mudos pontos. trictos; S. Ex. ha de ter era vista um mappa itine" Eu estou acostumado desde muitos annos, Sr. se- rário com os caminhos que devam ser usados daqui
nador, a não acreditar muito nos ma pas tirados em em diante feitos, ou melhorados. Ora, para metres dias; vi,por exemplo, mandar-se da minha pro- lhorar esses caminhos ou fizel os de novo, exumes
víncia do Fará ao Alto-Araazonas ás vezes ura só são necessários muito acurados e muito deraor dos.
engenheiro, sem qu si comitiva nenhuma, para E S. Ex., pois, que quer levar a estrada do ferro
triangular os terrenos do rio Branco, e vi-os voltar até o Rio das Velh is, que é um dos términos da
daiii a mezes com grandes mappas, desse vasto terri- estrada, vae já sem exame designar a principal
tório, de certo que copiados de antigos. A falta de artéria.
tempo, de pessoal e de certos instrumentos os imPor onde ha de olla subir a serra da Mantiqueira?
pedia de bem desempenhar sua commissão, e en- Quaes são as montanhas que deve rodeiar
ou atratretanto voltava se com esses mappas de que eu vessar? Qual o terreno mais conveninntp por onde
principiava logo por desconfiar. Eram cópias que passará ou em razão da população e a riqueza que já
só tinoam o m rito de serem mais um exemplar dos te n, da população e da riqueza que pôde vir a ler,
mappas que já tínhamos.
da população que ha de correr para estes logares?
Eu capricho mesmo em não me julgar muito co- Tudo isto está por decidir. Entretanto pede-se dinhecedor dessas paragens, porque me lemhra do nheiro para um mappa itinerário do Império sem se
dito de um homem celebre «os raippas geogra- dizer quanto, como se fosse assim qualquer bcgatella
phicos ou topographios servem para todos, me- traçar boas vias de communicaçau. Pede-se também
nos para os habitantes dos districtos á que elles se somma muito avullada para levar a estr.-da até o
referem, que lhe conhecem os enos». T es mappas Rio das Velhas e de lá ao grande desiderutun, o rio
não são docmnei tos sufBcientes pan pod rmos dar S. Francisco.
como exactos todos esses pontos que i lles assiguaOra, o rio S. Francisco está collocado pela mtulam; servenj-nos muito para lazer uma idéa geral, rez. 'e sorte a servir muitas províncias do Império,
para fazer m-smo alnima idéa particular, porque j c ijos terrenos sao ba >hados por sins aguas uu estão
sciencia dos que os levantaram era alguma ou muita; próximos deltas na d recção que lhes deu a mão da
Providencia. E' Deus em sua providencia quem
O que lhes tem faltado é tempo e meios.
O nosso paiz não tem sido percorrido, como devia guia as aguas do rio era seu curso, e quando fixou a
ser, por engenheiros cora instrumentos necessários, essas aguas a direcção, teve ceitimente em vista
com as comitivas snlficientes para trabalho de a communicaçâo interior, a qual ha de no futuro
gran ie folego. Eu, portanto, não virei fazer parada ser a principal entie as províncias do Sul e as do
de algum pequeno conhecimento quo tenho desses Norte,
logares, desses rios, das passagens de uns para
Collocado como está o rio S. Francisco, primeiraoutros, até porque não viria a proposito, gastaria meate lembremo-nos que a natureza lhe deu sabida
tempo, e o nobre senador paio Espirito Santo s ria para o mar pela província das Alagoas, e foi no Peum dos que dissessem que é o que eu tenho em nedo que lhe abriu birra. As aguas para ella se
vista, ou que só me disponho, só trabalho por discu- encaminara ; é por ella que vão ai mar; é como
tir bem a questão no menor tempo que me for pos- que ura brado da natureza que clama. « As riquezas
sível.
desta grandeTegiào hão de em muita parle procurar os paizes estrangeiros, emigran le parte pela foz
Mas vamos á grande questão, que é dar transporte do
rio S Francisco, que está entre Sergioe e Alaás riquezas do rio S. Francisco, tornar fácil a goas,
tendo em uma das margens a cidade do
passagem dos habit ntes de suas margens e proximi
Penedo.
»
dades e conamunicação por meio do Rio das Velhas,
No
entretanto
falla-se etn tantos planos, menos
ede estrada por Minas Geraespara o Rio de Janeiro,
fazendo dei leso emporio de todas as riquezas do nessa gran„e obra de aproveitar as vias do Rio S.
grande rio. Primeiramente, os productos que alli se Francisco cora seu destino natunl.
E, senhores, havia até um esforço philantropico
plantam ou que se colhem, ofíarecidos pela natureza
tão pródiga neste Brasil, esses produ tos são pela para libertar asaguas do grande rio,obstruídas pelas
mor parte de pequeno custo que não podem susten- montanhas com que talvez um dos Enceiados, lançado
tar os fretes para acida lee porto'do Rio de Janeiro, lá dosaJtos tentou fechar sua passagem para o mar.
e nem mesmo para muitos dos districtos da província Não a obstruiu de todo,porque o elemen to agua a b, e-a
de Minas Geraes
contra gosto de quem quer que seja; mas não obMas, ia eu dizeado, pede-se e se vae.votar di- struindo de todo, impediu o serviço que a natureza
nheiro para o mappa itinerário, e começa-se por tinha incumbido a essas aguas caudaes. Vamos litraçar, não digo bem, traçado está elle pela natureza, bertar essas aguas no interesse do paiz, no interesse
mas por determinar as primeiras artérias do mappa da província das Alagoas, para onde devem converitinerário, e não é só a artéria do granle rio, é essa gir as vistas para que as riquezas do baixo S. Franartéria do grande rio communicando com seus afilu- cisco e de parte do alto tenham fácil sabida para o
entes, é partindo por uma direcção não estudada mar.
ainda, não fixada no mappa, que se vem trazer até
Eu ia dizendo que aquelle rio fôra collocado de
o porto do Rio de Janeiro.
sorte que com o andar dos annos parte de suas
Póde-se pensar que o mappa itinerário é assim riquezas hão de descer ao mar pela província da
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Bahia, não por essa estrada do Paraguassú, contra l Assim como se me peiissem capitães pa.a levar a
a qual me declarei muito formalmente em mais de j estrada de ferro da Bahia ao rio S. Francisco eu
um parecer, porque não podia de fôrma nenhuma ! diria; esperem, ha de vir o tempo em que convenha
acreditar no futuro de uma estrada que passava por fazel-o: lambem o digo para Minas e diria para
districtos despovoados, e procurava o rio S. Fran- Pernambuco. Nao estou discutindo zonas, não sou
cisco tendo de subir as serras diamantinas dos Len- favorecedor de zonas, não é o Norte, não é o Sul,
çóes e outras. Eu não podia acreditar em uma es- não é a esta ou aquella província; são os grandes
trada que começava sem accionistas, e que via bem destinos do rio S. Francisco, e districtos visinhos
que o (riraeiro dinheiro a estragar seria o da pro- que me occupam a altenção, e espirito, hoje servidos
por um corpo avelhantaoo.
víncia acci mista. E assim foi. Apezar desse erro
Eu desejo antes de terminar o meu discurso dar
a província da Bahia, que iem grande futu o, ha
do também disjiôr do rio S. Francisco, E' uma algumas informações ao Sr. ministro que paregranle e illustrada província, ha de achar passagem ceu-me não as ler e é explicável: não as pude ter a
para o rio S. Francisco
aproveitar parte das respeito da grande empreza da descida pelo rio
riquezas que produzem suas margens de um e outro S. Francisco até o Penedo e do meio de aproveitar
também aquelle rio em seu curso por aquella região.
lado, e os terrenos adjacentes.
Pernambuco tem também as mesmis aspirações, Trata-se de levar a estrada de ferro ao Rio das
e as merece, apresentando em seu favor terrenos mais Velhas para se.vir aos habitantes das margens do
planos era superfície muito menor, p do que a estra- S. Francisco; é preciso que esse plano grandioso
da de ferro de Pernambuco ha de poder ir até o rio seja bem comprehendido, não se pretenden m incutir
S. Fratic sco e contribuir pan oengrandecitamio a idea de que o rio S. Francisco só pode servir para
desses districtos, de que o virá lambem á praça do a communicação por m iodo Rio das Velhas ale o
liecife. E assim quanto a outr.s províncias, como a Rio de Janeiro. Quando o- governos olham para
de Piiuhy e outras de que já fallei.
questões destas devem fazel-o no grande ponto de
O tempo tem muito que revel .r ; os nossos netos, vista ; não devem encarar somente os interesses parbisnetos e seus descendentes hão de as-dsiir á gran- licu ares de laes ou taes dRtrictos, porém o? intedes maravilhas, hão le ver o rio S. Francisco resses geraes do paiz, e suas ..spirações de futuro,
aproveitado do modo satisfactorio pa.a s us habi- de.em respeitai-as nos seus actos quanio ao pretantes, e para as diversas províncias que lhe ficam sente.
A obra de futuro será levar as riquezas des disproxira is.
Pensa-se que chegando a estrida de ferro ao logar tiictos do Rio S. Francisco a diversas provincias, e
Macahuba, na barra do Rio das Velhas, se tem en- levai a principalmente pelo curso de suas agnas
contrado no Rio das Velhas communicação desera- áquella foz que a natureza destinou para ser a sua
bar içada para o rio S. Francisco e neste. Entre- passig<-m prmcipal. Assim como dá tr nsilo para
tanto o Rio das Vel ias tem muiia obra a fazer para o mar a tod s suas aguas, cabe lhe também dal o á
tornar desimpedida a n negação ate aquelle no, e grande parte de suas riquezas e de secs habiiaiiles.
neste ha necessidale de muiios trabalhos para o Este serviço a natureza iodica.e asciencia demonstra,
tor.iar navegável, Da Cai hoeira de Paulo Affonso que pode ser feito mais commodamei.te e muito
até Perapora está cheio de emb raços sem conta ni..is barato.
com maigens alterosas, com impossibilidade do serO nobre ministro, perguntado a respeito da emvir-se dollas, alvios obstruídos por pedi as, e emba- preza d) uma estrada lateral que evite a cachoeira
raçados por grandes voltas. Tudo isso demanda o ce Paulo Aífinso, disse que a secçào do conselho de
que? Capitães immensos. Quando se pensa que Estado já tinha da lo seu parecer, e que elle veria
tendo tocado ao Riu das Velhas tem-se ganho a n ,ve- depois e decidiria a questão. Ora, eu entendo que
gacào de rio S. Francisco c ura engano; haverá qu mdo todos os interesses paiecem chamados a forainda muito por fazer. E como eui penso, como çar as aguas do rio S. Francisco a trazer pelo Riu das
acredito que se deve pensar, que é p ra o futuro o Ve has para as provincias de Minas e Riu de Janeiro
desenvolvimento dessa navegação, não ha razão para todas as riquezas daquelle rio e a fazel-o servir para
apressar a chegada a esse ponto, ao qual não é pos- a commnnicição de seus habitantes com o litoral
do Impeno, e com oá paizes estrangeiros, é occasiào
sível ir com facilidade c presteza de já e já.
Depois destes 35,000:000$ será preciso dispôr também de dizer. « Não ; adi esta lambem a foz nade mais trinta e não sei quantos mil contos, para tural do rio, aberta pela própria natureza, para
limpar o rio S. Francisco e pol-o em circum- grande parte dos transportes, de pessoas e de proslanciasde poder ser navegado. Tudo isso não é para duetos.»
A primeira questão que appareceu foi, se convém
estes mezos ou estes annos. Hão dc gaslar-se os
35 000 000$; leva-se a estrada com muito trabalho ao antes canalisar o rio S. Francisco afim de evitar as
Rio das Velhas- passa ella por terrenos deshabitados cachoeiras ou fazel-o por meio de uma es ira da laou pouco habitados, de pouquíssimos prqductos, teral. A idéa de estrada lateral me pareceu mais
cujo transporte ó demasiado caro para que sirvam a fácil, aq menos em obra d'arte, porque p ra canacidade do Rio de Janeiro, ou districtos mesmo de11 lisar o rio teria de desapparecer o monumento natural, assombroso, da cachoeiia de Paulo Affonso, desMinas Geraes. E o que se lera ganho com isso • E
1
não descubro senão sérios embaraços pa ra q the- truído como que por uma especie d- vandalismo,
que
derrocava
ou
inutilisava,
não
edifícios
da mão
souro, dos quaes dève vir o desanimo, e dificuldades
do homem, mas ura portento da natureza.
a novos sacrifícios.
Não, é, porém, por este lado que encaro as cousas;
Descubro, porém, grande motivo para a pressa era
começar o prolongamento da estrada para a pro- não sou tão romântico e poético. Homem positivo,
víncia de Minas-Goraes, para a ir estendendo com o e cultor da sciencia dos algarismos, que e do que
tempo, porém não para ir logo e logo a seu termo. entendo muito pouquito, não tenho muito prazer
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em admirar as obras da natureza; quereria tel-o;
não está. porém, na minha conformação nem nos
meus hábitos. Penscu-se e eu penso que a estrada
lateral é preferivel á abertura do canal, cheia Je
difiiculdades no terreno que era preciso Cl rtar, e
çòrtado o terreno e aberto o canal não serviria
muito sem a desobstruição do rio. Acima immediaíamente do canal todo o rio tem margens que não
dãólogará portos, grande parte do rio está obstruído
por pedras, baixos, além das voltas, de sorte que
abrindo-se o canal seria preciso para aproveitar a
navegação do rio, mesmo nas léguas mais próximas,
fazer grande despeza.
A estrada tem outras vantagens além da economia; sendo construída pelo systema moderno, e
barato, presta-se a rama es que aproximem o rio
S. Francisco de muitos districtos das províncias
das Alagoas e de Pernambuco, e estes ramaes baratos servem a muitos interesses, reúnem a riqueza
daquellas populações visinhas, dão valor áquelles
terrenos, a das fei teis como são os terrenos do interior das Alagôas e de Pern^mbnci, e neste sentido
eu a preferi, e foi assim meu parecer; estrada lateral de preferen ia á abertura de ura canal de
communicção para evitar a cachoeira de Paulo
Aíf nso.
' Eu tratava em Petropolis desta questão, e tinha
acabado de escrever e remetlido para a Curte o meu
parecer, exactamente quando foi publicado o decreto
para a concessão da estrada de ferro do rio Madeira,
no Pará, ao Mamoré,na Bolívia, feita pelo nobre ministro, a respeito do qual não foi ouvida a secção do
cons lho da Estado. Desta concessão magnífica e
condições muito bem redigidas, e com idéas muito
lumi osas, as honras cabem ao Sr. ministro da agricultura.
E' neste mesmo sentido que s d ve fazer concessão para a estrada lateral á cachoeira do Paulo Affonso, interessando unia companhia po erosa em
vir fizera estrada e povo*r áquelles districtos.
Não será talvez nego :io de proveito immediato,
mas virá a ser de muita riqueza dentro de rão muito
tempo. A concessão de terrenos, de minas e outras
vantagens aos emprezarios, trará a formação da
companhia que, importando col nos, fará "aproveitar aquellas terrenos, á que a commimicaçâo fácil paia o litoral dará muito valor, e muitas riquezas ao Império.
Faremos assim conhecer praticamente a esses que
olhara para utopia de fazer do rio S. Francisco raonopoliõ para o Rio das Velhas, para a estrada que
prolongando a de D. ftdro II termine era sua barra,
e por elle se suba ar rio S. Francisco : teremos feito
conhecer também prati -amente que ha com quem
pàitiihar essas riquezas, e partilhar no. sentido de
favorecer melhor os habitantes d: s margens do
grande rio. Fallo dos habitantes da pJrte baixa do
tío S Francisco que ficam m..is pertos das Alagôas,
porque a outra parte ha de ser para a Bahia, e grande
parte para a província de Minas-Geraes.
Não queiram tudo; não queiram foiçar a natureza; não queiram forçar o tempo ; o fat lux para
que o mundo apparecesso formado em sete dias, não
e para os homens. Essa obra maravilhosa só cabia á
Providencia do Altíssimo, á esse que pode tudo. Os
homens não podem_ senão com o trabalho dia por
dia, e são muito felizes quando elle dá resultado, e
efieites benéficos.

Uma companhia que se interesse por osse plano
de abrir communicação livre ao rio S. Erancisco
pela sua foz, será o complemento necessário deste,
de que agora se trata; mas reduzido este a termos
razoáveis e sujeito ás condições do tempo. Ora,
esse plano de estrada lateral está estudado : eu não
sou competente paraaprecial-o, acredito mesmo que,
por mais conscienciosos que sejam os engenheiros,
por mais que confiemos nas suas palavras, não sç
pôde ler certeza de que os planos condigam exactamente com o terreno.
Seria preciso que a secção do conselho de Estado
tivesse conhecimentos techriicos para poder avaliar
as plantas que se apresentam. Estas plantas são ate
:
certo ponto Jefpctivas, tomos presentes as vezes os
perfis longitudinaes mais quasi nnnca as secções
vvrticaes, c todos sgbem que os poifis longit idinaes
não represent.im bastauie os acciJenies do terreno,
nãu. dão idéa das difiiculdados do trabalho. Os
mappas desta obra são bem feitos; são sobretudo
bem redigidos, ha muito merecimento nossa exploração e estudos, mandados fazer pelo governo
geral e pela província das Alagoas, e parece que a
expensas desta.
Cito esla çircumstancia de estudos por conta do
Estado e provincia por uma lazão, e ó que esses
planos, essei- trabalhos .ão propriedade do governo;
quem os executou tem o merecimento da oura, mas.
não lera e nem pó.le pois reclamar privilegio para a
obra'pelo simples farto do ter feito os trabalhos.
Tem o couhei imeuto que lhe ficou; é talvez o homem mais habilitado para este trabalho, mas faltalhe o direito, em st is questõ. s mesmo não ha direito,
porque o govi mo tem obrigação de escolher a melhor proposta, de preferir áquelles que respondam
melhor ao fim que se tenha em vista, e até o de não
aceitar nenhuma das propostas, nem attender a pedido, que, embora único,, não satisfaça o fim da obra.
Trouxe estas ubse vações para justificara minha
opinião de que a comp
inhia que se apresentou não
é a que deve ser p;e!er da. Não, é uma pequena
companhia cera capitães modicos qu vintenla completar com prestações do thesouro sobre o qual tenta
lançar os principaes encargos da empreza, em
tempo em que os cofres públicos, por esgotados,
tem de preferir as emprezas que se proponham,
como a do coronel Church, no Madeira, a construir
estradas sem garantias de juros, sem subvenção por
kilometro, e até, se fòr possível, sem a tomada de
accões pelo Estado.
5 resultado da concessão a esta companhia seria
virem a pesar sobre o Ihesouro as despezas da obra,
e o que se teria era uma compahhia, que, supponhamos, conseguia abrir as communicações, mas nada
tinha feito, nem podia fazer para o aproveitamento
dessas communicações. O grande des<deratum é não,
so ler o caminho uêsembaraçado pela estrada e o
rio limpo e navegável até a provincia da Bahia ou
grande parte da de Pernambuco, porém é achar
meios de aproveitar a fertilidade dos terrenos próximos, e descobrir os de proximo aproveitamento das
suas riquesas. A companhia apresentada não serve a
estes fins, é preciso que uma companhia poderosa
dispense o thesouro das despezas epossa com capitães
avultados fazer as necessárias para dar maior população aos districtos, rotear terras, e trabalhar as
minas. Entretanto, não deverá haver duvida, na
rainha opinião, na tomada de acções da companhia
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pelo governo para que sua confiança no faturo êxito que lhe deve tornar mais caro e menos comraodo o
da empreza anime concorrentes sérios, e dinheirosos. transporte, além do capital empregado no trem roDesde que a companhia tenha créditos para se danto diverso, na administração e custeio especial,
confiar na tomada dasacções, o não se commeltendò parece que lhe deve convir mais continuar seus trio erro de entrar o thesouro com todo o importe das lhos com a bitola dos da matriz e servir-se de seu
acções, como tez a província da Bahia para com a es- trem rodante.
Se, porém, o ramal fôr de longa extensão, e, pois,
trada do 1'aiaguassú, senão na proporção dasemradas
das acções particulares, e nestes casos ha condições avultadas s-uasdespezasdeconslrucçào, então parece
resalvadoras dos interesses do Estado, que, accionista que mudando de bitola, e de systema consultará
como qualquer ouiro, não tem de ncudirás chamadas melhor os interesses da empreza e dos dislrictos a
senão quando iguaes entradas sejam feiiaspelos outros que serve. A baldeaçàó no ponto de juncçâo, tendo
açeiunistas, hão se comprometiiria o thesouro com rli.ís ine nvenientes," serão elles de menor gravarne
do que as despézas de consirucçào, e custeio do toda
a companhia som accionisías e sem capilaes.
Entrando o governo como sócia na empreza pelas a linh' converg' nte e extensa.
E n^, entretanto, o poderoso directorinamovivel
acções que tomar, poderá fazer com que a obra se
ádiante o a abertura do rio S. Francisco (que já o das estradas de ferro, o de rodag'm, pensa e disse
governo abriu pomp samente no dia 1 de Setembro na cimara dos deputados, t m eouteslaçào ao Sr. mide ISGô, o ahi esubeleceq uma aBandega,) se torne nistro da agricultura, que o systema barato e sinipliera realidade, com o dese.ivolvimento que a estrada ficad > rn demo só serve para os pequenos raniatísl
latera. ha de trazer á navegação, e apgraento dos Revelará esta proposição que o poderoso director
productos a eXj,edir pela barra do rio, que devo planeja munop dis ir para a estrada matriz Iodos os
resultar de mais fácil transporte dos productcs, e ramaes? Ueixan enliever o pl no de diíficuhar os
dos que a e iipreza trouxer cpm a introducção de ramaes, vias ferreas, para que a União e Industria os
colonos. A abertura que se fez não f i senão uma faça de rodagem, e reclame augmento de indemfesti; atirar m so foguetes; tocaram se as musicas e ni-açàd ou pagarthertto?
Assim a via do prolongamento deve também ser
os sinos: ao menos foi o que se fez na abertura do
cor slmida pem systema barato, que poupa dez mil
Amazonas.
Mas lembroi-rn" agora, sem sahir ain ia da pro- i e quatrocentos contos dos' vinte o seis mil contos
víncia das Aligois, fazer nm pequeno passeio á pedidos, ecotionrisi dos na coustrucçào. Mas a ecoestrada:em prnlongamentd; 0 li;ieria perguntar se nomia nã i se ob't m só na coustrucçào ; tamliem no
adiánlandd-so e-ta estrada, que se quer levar até a custr io. o que me parece que está dernot.suádo. O
barra do Uio das Velhas, se adiantando se a gr. ndé nrsieio t rua-so muito mais báiatO do que é; não
estrada, a via geral que é feita por conta do governo, me lembro a diff ueuça de porcentagem, mas o factó
a companhia União e Industria v e limiar a si os é que se torna muito reais barato.
carregamentos convergentes, so vae ser cila qm m
Cumpre tornar mais barato o cns'eio, attendeudo
faça conduzir para a estriida os productos que vie- ao grando i ncargu da fartura da estrada de de o
:
rem por estradas filiaes, porque nem t. dos os pro- ponto" de parti a até o ponto terminal em Macabuductos chegam por via dirèctameme, so des.-as b.s. \ coustrucçào despenuerá, com effi iio, sonima
cargas, essa pnbíèsinhà companhi.i, doque se apode- i avuiiaiia cm lazão da exieusãu de côrca de 70 léguas,
rou o direct rinainovivel e que disse no seu discurso pois que o cuseio Ira de ser lamlem di spendioso
na c.imara dós deputados ter perdido grandesorariia, porq ,o no custeio de uma estrada de iongo curso,
vae ainda fazer algum novo contraiu,oi s • se prepara é ín ispousavel adoptar systema que reduza lambera
o custeio, que é o moder o de tiiliios mais apioxipaio f zel-o, pelo qual tenha ihdemni-açàó nas car
gas com une, diz o dfreçtor inamuyivel, coairibue nutdos entro si, uorh muito menor peso de ferro, e
agora para o produeto da estrada de ferro, cargas locornorivas e carros menorese muito menos pesados.
Não se drgá que a companhia tem já cair s, li coque, sabe todó1 o mundo, viriam para a isiraaa de
fetro muito natUralmenie, sem que a cfcmpanhla motivas. todo o pessoal m cessario para o serviço;
União e Industria o podesse impedir. E isto sem i os cimos no systema artual são muitos maiores;
que mesmo esta companhia tivbsse de perder, por- estragamos trilhos, e^tes são muito mais foites,
qiie o seu capital está todo mais que pago, dupli- custam mais dinheiro, mas são estragados müitó
cada ou triplicada mente pago, e o capital restante ra is depressa qne os trilhas leves porque supporteria meios de obter luerps que pagassem seu juro,, tam caries ■ e um peso exlr. ordinário de 70, 80 e
continuando no serviço cora que se me embalou em 90 toneladas; taes carròs ainda vastos, em meia
1857 o 18",8, que se ia fazer á província de Minas carga ou airida em terço de carga, estragam os trilhos, parque a carga dbnstitue o menor poso do waGeráes ; mas...
gen. Ora, o systema mo lerno de wagões mais
Procurador não me enganas:
pequenos não ti az es e estrago; por conseqüência,
exige reparações e substituições menos freqüentes.
Tu procuras para ti.
Não obstante os inconvenientes da baldeação no
Eu, porém, não dizia isto então, e se me dissessem,
ponto de juneção, ha lucró em substituir ao systema
não o teria acreditado.
Em lodo o caso os ramaes devem ficar a cargo ou da antigo o moderno, porque poiipa-se no custeio, nas
companhia ou dosidistrictos. E aqui vem a proposito estradas. A administração ou construcção das estraesta questão levantada pelo poderoso drrector in- das de 1* ordem", quanto mais surnptuosas e riquisamovivel das, estradas, a é, se estas convergentes ou simas forem, exigem mais s: lidas pontos para supramaes devem ser construídos segundo o systema portar os pesos lambem collossáés dos carros qo
barato e moderno. Um ramal dô' pequeno curso que cârgá e de passageiros. E tudo isto traz muitas deStraga 'seus productos em ' Varros de bitola diversa pezas, sobreiüdo se so adoptar o systema de magnido da estrada matriz tendo de fazer baldeaçàó, ficência com quò foi construída a estrada Uhiâo e
68
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Industria, de Petrnpolis para o Juiz de Fora, em
que a direcção tinha porcentagem na razão da des
peza que fazia ; quanto maior era a dospeza, maior
■era a porc 'ntagem.
Feitas estas reflexões, fixado o principio, que convém, que é necessário começar o p olongpmento da
estrada de ferio para a província de Minas Gene s, já
com direcção ao Rio das Velhas, para na futnro lá
chegar; começar este prolongamento, que desejo
mmto, porque sou muito amigo da província de Mines Goraes, desejo muito que popu'ações tao tr ba
Ihadores, tão econômicas, tão dignas com sio os de
Minas Geracs, possam frmr o fruciode seu trabalho,
logo cora o pioposito, ao monos figurado, de o fazer
ás pressas e sem exame, não me parece sustentável!
Não me fica semimento nenhum de que contribua para se não prolongar a eslrada, porque tenho
inteira convicção de que o governo indepe dentomente do credito, que p' de já e já, tem meios para
a começar e dar-lhe andamento alé Maio seguinte
em que se discuta e vote o cr, dito necessário.
Seria ainda preciso que S. Ex me dissesse : se
está firme em que este prolongamento se fará no
sentido de novas ideas, e pelo novo systema; se
está ou não compenetrado de que, sendo difliceis
as circitmstancias do paiz. não é pouco poupar lhe
10,400:000$ na construcçào da estrada, e timbem
gran les summas no custeio ?
Q i il é, portanto, opinião da S. Ex. a este respeito? Tem S. Ex. animo paiaimpôr ao director poderoso do prolon .nmonto a preferencia ao sy^terar
moderno que manifestou u.i caraara dos deputados?
Tem forçi para fazel-a executar pelos ueiosque um
governo tem. quando um seu agente recusa subraetter se á sua ordem ou insinuação?
E' questão gravíssima : tr.ta-se de uma sorama
muito considerável; trata-se do futuro das estradas
de ferro no Império.
Quando ha dias eu tive de dar parecer sobre o
prolongunento da estra ia, creio que de Iiú, insisti
muito em que se admitiisse desde logo o nov i systema. sendo as cargas baldeadas na estação do entroncamento na estrada matr z. Insisti e tive o
prazer de vêr que se cumpeneiravam desta verdade
os promotores daque le ramal. E' preciso mtar que
a província de S. Paulo marcha a oihcs vistos ná
senda dos progressos: seus habitantes compenetraram-se de que a iniciativa individual éo grande
movei da prosperidade e engrandecimenío de um
povo.
Infelizmente é o opposto do vicio que nos domina;
não vicio natural porque o brasileiio é trabalhadoe emprehendedor animnso; mas yê se pelado de
todos os lados, desde a educação até a vida pratica.
Em nosso paiz ensina-se o homem a não olhar senão
para o precoptor, e depois a autoridade como o
guia em todas as suas acções, quando a instrucçào
livre éo agente que pôde p-eparar líbmens activos e
emprehendores, como os dos Estados-Unidos. Go
ahead é a sua divisa. Se caem, levantam-se e caminham de novo go on!
O senado ha de ter visto de rainhas reflexões
que não fiz senão discutir as questões. Procurei
esclarecel-as. Fil-o mal? Não tenho culpa, não
posso fazer melhor; discuti a questão e hei de discutil-a, apezar de doente: ouando se trata destas
questões importantes, parece-me que volto aos meus
40 annos. O governo me ha de encontrar prompto
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para coadjuval-o para votar no sentido do não privar a benemerita província de Minas do prolongampnto de sua estrada, e para em proximo futuro a
fazer chegar ao Rio das Velhas, tornar fácil a
co nmuniaação para o rio S. Fran isco, que também
e deve ter para outras províncias. Assim Deus em
ajude, que ajudarei ao governo. [Muito bem!)
O Sr. Leitão da Cunha requereu verbalmente que
se prolongasse por mais duas horas a sessão de hoje.
Posto a votos o requerimento, e tendo antes sabido
do salão o Sr. ministro da agricultura, foi approvado.
O Sr. barão do Rio Grande, c.rao orador da deputação que féra levar a Sua Magestade o Imperador os autograpbos dos decretos da assombléa
g, ra!, um que autorisa o governo a despendera
quintia de 400.0)0$ para cunhar moedas de nickel,
e outro fixando a despeza e orçando a receita
geral do Império para o anno financeiro de 1871
a 1S72, declatou que a d tputação cumprir) a sua
missão, tendo sido introduzida na fóruia do estylo
a ite o mesmo augusto s, nhor, que se dignara de
responlei: que examinaria.
O Sr. presidente disse que a resposta de Sua
Magestade o Imperador en recebida com muito especial agrado.
Entrando de novo no salão o Si", ministro, continuou a discussão do ait. Io da proposta.
O Sr. Silveii*a «la üa«»l ta {—Senhores,
será, porventura, sobrobuuiano que o Sr. ministro
da agrl ultura dé duas palavras de resposta ao nobre
senador pelo Pura, q ian Io o discurso deste nobre
senador acaoou por uma pergunta? Está se aperfeiçoando a taclica !
O senado deve ser in .nl -ente e V. Ex. também
com ura orador que. em hura tao ad antada e sem
a previsão desta alternativa estratégica, tem de
occupar a alt uição de-ti ca urra sobre um assumpto
tão importante coma este Eu, oorém. conto principalmente com o teco ibecimento que o paiz lia de
f.zer das nossos esforços, porque elle é testemunha
de quo nesta sessão ainda nem o governo nem a
m ioria erapre íou um > sfotço tom mho para fazer
passar qualquer outra medida! Reformas muito
importaut s, reclamadas pelo paiz ficaram nas pasl is, nas gavetas das coinraissôes; a nenhuma deu o
governo audamen o. o ainda ultimamente lá está
na outra camara, seé que niio veio já para o senado,
a reforma da lei de 3 du Dezembro...
O Sr. Cvnsapísão de Sinimbd' :—Isso não tem vantegem...
O Sr. Silveira da Moita:—... uma reforma política preparadora do systema eleitoral; massómento
este credito é que valia a pena de um esforço estratégico do governo para obrigar a minoriã a este
sacrifício!
Nem reforma eleitoral, nem reforma da lei de
recrutamento, nem reforma da lei da guarda nacional, nem r forma da lei di 3 de Dezembro; nada
disto, senhores, precisou d ste esforço dos Srs. ministros; e agora fica patente ao paiz o menoscabo
com que elles trataram esses assumptos importantissiraos...
O Sn. Cansansão de Sinimbu':—Apoiado.
O Sr. Silveira da Moita:—... pospondo-os a
uma medida de credito para uma obra pub ica que,
com quanto seja de muito interesse para o paiz.
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não pc.lia padecer pelo adiamento de seis mezes,
quando o governo illegalraente ,á usou1 de aura credito para dar andamento ás obras da 3 e 4 secções
da estrada de ferro de D. Pedro II.
O governo já abriu um credito, que não podia
abrir, para fazer face ás despezas do andamento
dessas obras; e a opposição, senhores, foi tão benevola que não fez uma só obseivação sobre essa
illegalidiíio, só diante da perspectiva da utilidade
reconhecida do serviço que se eslava fazendo. Vêde
como o governo retribue a opposição no senado!
Vè te como são improcedentes as imMutações que se
fazem á opposição de querer contrariar os melhoramentos matoiiaes do paiz, as suas estradas de ferro,
só por syslera tica resistência ao governo!
Mas, senhores, para esta obra abre se ura credito
para uma medida de confiança; vne-se dar dinheiro
ao governo, não menos de 3'5.000:00i)g e isto sem
exame, sem investigação technica; quer o governo
forçar o corpo legislativo a dar-lhe uma medida
destas no fira da sessão, depois de .... (não quero
usar da nhr.se,) depois que obteve a le^ do orçamento no fira de uma sogun la prorogaçào, que á
opposição generosamente de xou concluir
sem mais
exame, sem tomar parte alguma na 3a discussão
dosta lei.
E é esta a retribuição do governo ao procedimento
da opposição 1 Quando quizerem, Sr. presidente,
como eu diviso na maio. ia, imputar-nos o desejo de
prociastinar esta discussão, vosponderemos perante
o paiz, para quem appellamos-. « dera is a lei do orçamento sem um decurso na 3" dis -ussào! » Porém
o govern > foz um artificio; prorogou a sessão para
30 d ' corrente pira ter a lei do orçamento ; demos
lhe a lei no dia 22, e quer agora mais : venham os
35,000:000j}0;)0.
Ova, Sr. presidente. V. Ex. reconhecerá, o paiz
liado reconhecer (embora a maioria desconheça) que
nestas co.idições a opposição devia coutar que a discussão desle°credito já estava adiada. Hratem não
viemos a esti casa, porque ante hontem, depois de
votado o orçamento, qu .ndo esta camara estava já
em debandada, quando todos esiavam anciosos
para se retirarem, lendo alguns illustres membros que se tem de retirar pira as províncias tomado
passagem até no paquete; quand.. todos nosdizi, ra
que os nossos trabalhos estavam acab dos, no fira
da sessão foi que correu aqui o boato, foi que um
nobre deputado por Minas, director da estrada de
ferro de D. Pedro II, espalhou nas ; ntesalas desta
casa, que o decreto de prorogaçào havia de vir. Eu
não acreditei que os decretos de assünalura imperial fossem anuunciadosnasantesalas do senado por
quem uno é ministro; mas assim foi.
O Sn. Almeida Albuquerque: — O decreto chegou primeiro á camara dos deputados do que aqui.
Um sn. sevador;— Era segredo.
O Sr. Silveira da Moita:—Não sei se era segredo
ou não; o que sei é que não sabia, e que muitos amigos meus não sabiam, que muitos membros da maioria não contavam que houvesse terceira prorogaçào.
Este é que é o facto. O decreto de prorogaçào lèu-se
depois do approvado o orçamento! (Apoiadas.)
Assim, senhores, deixamos de vir a esta casa hontem, porque, tendo se terminado a prorogaçào no
fim ía sessão, era explicável que uma terceira prorogação tivesse vindo na previsão de que o orça-

273

mento não fosse approvado sem discussão ; mas desde que o orçamento linha passado, não se lendo
realisado diiliculJade na sua passagem, era de presumir que o decreto da prorogaçào não tivesse effeito, e por isso não viemos.
Mas Uto tudo s rve para justificar, Sr. presidente,
como disse, a complascencia que merecem s para
sermos forçados a vir trat -r deste assumplo sem preparação, pan tratar assim de matéria tão importante, e até tão positiva.
A resposta da illuslrada maioria a esta observação minha, creio que é obvia : <■■ pois sente se, não
falle; para que vir tomar t rapo?» Não, senhores,
eu não venliii t. mar tempo ao senadj; venho sómente fazer um prole.-to com minhas palavras contra o dbaso da força uue faz a rnaioiia do senado,
qiteieniü di-cuiir um c.edito de^ta ordem, uma lei
desti importan-ia, quando não pôde o senado emendar esta lei, porque nàa ha camara dos deputados
mais para discutir as ernem. as que o sen do fizesse;
Je s ne que somos forçados a discutir uma lei na
alternativa de «pproval a, com os votos ceitos da
maioria para e-t. apruvaçãj, sem a previsão te que
a lei pide ser emenda la.
Assim, não lia discussão constitucional de uma
lei. No nosso sysloma, desde que o projecto de lei
vem de qualquer das camaias, está suj ito a eventualidade de eme das; porem o prajecto que está
entre nós, está sem esta eventu lihade, é uma faca
aos p itos. Mis nós temes ao menos o direito do
protesto. Des ondo, tois, aos senhotes que dizem
que o expediente era ca ar-me, que não aceito o
conselho; eoni a pa.avra no parlanien'o éque h ide
fazer o meu protes'0, e hei de tazel o, discuiinio
e-la me lida, iiieslrando que ella não está no caso
de ser apprevada.
Mas ain la uma observação prévia O mraisterio
tem mulo empenh . em fa/er passar esta medida ?
Acha .te tal neces-idadc fazer passar este credito
tusta sessão i.ara que as obras da estrada de ferro
nau parem, paia que o serviço das nossas eonimuuicaçõos não fique prejndicado, de maneira que não se
possa remediar, e por isso quer quo este credUo de
35,000:1)00$ passe po; força nesta prorogaçào? Creio
poder deino.istrar que não.
Em primeiro lojar observarei que se o governo
tivesse este empenho que hoje ostenta; se tjvesse
este empenho de fazer passar a me iida em vista do
um interesse publico que se quer satisfazer, o governo tinha este projecto já ha algum tempo no senado, desde o dia 6 do cor.ente e não me consta,
que o ministério livesse feito esforço para que elle
tivesse an lamento. As commissões deram seu parecer com a maior presteza, creio que o projecto veio
da camara dos Srs. deputados era principio de Setembro, e as commissões do senado deram logo seu
patecer sobre elle, talvez no mesmo dia.
lal era a recommendacão com que veio da cantara.
O Sr. presidente : — V. Ex. dê-me licença para.
fazer uma observação. Devo ser franco e leal; duas
ou tres v;zes se me pediu para dar para ordem do
dia o projecto de que se trata; e eu duas ou tres
vezes observei ao Sr. presidente do éonselho que
me parecia que não convinha que a proposta do
credito se désse para ordem do dia, pelo menos
naquella occasião.
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Devo esta declaração ao senado, e ao Sr. presidendo conselhos.
Ò Sn. Silveira da Moita : — Agradeço a declaração de V. Ex., porque esclarece o debate, muito
mais porque eu já sabia disto, sabia que o governo
tinha cedido á obseivaçao que V. Ex. lhe fez, e que
foi muito razo vel, porque o que V. Es. fez foi aconselhar ou dar um parecer muito justo; a lei do orçamento devia preferir a tudo, e foi a que se reduziu
á observação de V. Ex.
Mas V. Ex. sabe que estavam aqui na ia parte da
ordem do dia outros assumptos. be o governo tivesse
muito empmhn, àposar da obscrvaçáo d - V.Ex.,
elle lhe diria: «Temos muito empenno no credito dos
35,001:000^000;
pedimos pois a V. Ex. que o ponha na Ia parte da orcem do dia, Bcan io a 21 para
a discussão do orçamento. » O g iverno. porém, nao
fez oste pedido; por conseqüência procede a minha
primeira razão de que d gi verno at • ha pouco não
olhava para este assurapto com a preferencia que
esta mostrando hoje. Uépois que o governo te-e a
lei do orçamento, foi que appareceu o seu empenho
pelo credito; isto é que é olacto; logo o empenho
do governo pelo credito é novo E sena curioso, Sr.
presidente, mas eu não o farei, seria curioso inquirir a Tazão desta novidade... Mas eu paro aq d 1
Mas vou dar a 2a razão de falta de empenho do
governo. O governo quer um eie ito 35,000 OJOg,
para fazer face
ás despezas da couünu çáo dos tiapalhos da 3a e 4a secções, e prolon mim-nto d.. 3a até
ap Rio d s Veluas. U governo, sen mres. nao pode
deix ir de ler conscien ia d j sop '.11 d lade de te credito que pede; ó um luxo da ubitrio, e uma ostentação do força qoe o miaisterio qu o fazer ; é uma
ex geiação ae aibDrio, que eile *ém rematar ni 31,
prcrogaçào da sessão legislativa iíesie aiino, essa
dém rbstrãçào excessiva que o ministi-rio tem da m
de que o governo de nosso paíz e vovermi absi luto ;
qúo não precisa de câmaras, senão como uui -imu
tacru d6 systema representativo, porque quando faz
seus .pedi Ins basta que diga qu • precisa, b sta que
um curioso de estradas de forro, b m amparado
por sombras altas, diga que são precisos 35,0 W:OOOJJ
para se ir ao Rio das Velhas; nasta isto,'paia que
o governo redi|a uma proposta em termos muiío
gpraes, sem demonstração technica nem fimncira
da obra; e isto é bastante, pari que o governo possa
apnivoitar-se de uma terceira prorogaçao, depois
da estar servido com um orçamento, vindo hoje aqui
nos dizer simplesmente: « Votae es-a proposta dos
35,0'JQ-0 .0|l, que nós queremos, porque queremos! »
Mas aqui mesmo, Sr. presidente, ('qni está a
demonstração de que o governo não achava ne es
sario es te cn dito) eu faço justiça aos honrano- ministros, e qweria vel-os tora do' mir^sterio votando
por nm credito desta natureza... nao votav m: è
impossível que, fora do ministério, como simples senadores, viessem aqui votar por este credito
pela falta absoluta de demonstração, e pela pressa,
pejo afogadilho pela precipitação
cora que sua ap.
provação é exigida em uma 3a prorogaçào, e quandoi
se diz a opposíçâo : « Hão de fa lar até ás 5 horas,
porque aliás havemos de pol-ps aqui era torturas,
e obrigal-os a approvar, seja, cãmo for »! Estàci
abusando da força, Sr. presidente, parecendo,
ignorar que a força arbitraria dos governos tem
uma Sancçào inexorável, sem cogitarem aq menos

que não ha governo que abuse delia, que não expie
sua temeridade! '
'
,
.Não era dcbalde, não era era vão, senhores, que
eu todos o? dias lamentava que esta futal g terra do
Puraguay tivesse vindo extinguir os últimos vestígios de governo representativo, que já tà j escassamo.:te se assignalavara na nossa terra. Levamou-se,
assoberbou-se a onda do imperialismo, que ameaça
subraerg.r tudo! E' como explico este p. dido mdemunstrado do 35,000:000jl, que a todo o transe se
quer arrancar ao corpo legislativo na ultima hora
de uma terceira piorog çau. Hão de arrancal-os,
nâq ha argument- s conlrã a força; mas ao menos
estas poucas "e debeis vozes d,- opposiçào hão de
ser ouvidas pelo paiz, hão do c dar na opinião publica, e ha de chegar o uia, senhorfs, em que este
pobre paiz ha de f: zer justiça inteira a. s ministros
que abusam di força no parlamento, e a quem
assim perveitea nossa fôrma -..e govorn.i.
Sr presidente, o inmisteiio mesmo não fazia empenho pela passagem desta lei: estou na demonstração desta proposição, 0 que queria o ministério?
Segundo se collige das obsorvações que o nobro mimstio da agricultura fez na exposição de seu podido
do çiedito, o nobre ministro oqued:sse de razoável, ((■■■mo re o: heçm, foi que, o ren limento do
2,400;000<í, ou 2,500:000^ di estrada d, fe ro, ou
mesmo de 3 00 ) OOOg, segundo está orça o para depois eme e la chegar ao Porto Novo do Eu lia, não
6 a snÍBlcieiite pa.a a continuação das i.br s das
3 e 4' secções no au io financeiro; e que, portanto,
ha necessid*aile de aproveitar o pessuaR ematerial
que se começou a empregar, e dq aprovt-iiar as
aptidões de profissn naes que começMam a tomar
; arte na execução desses tiahalhos, que era preciso maior son.ma
paia fazer face á perspeciiva da
conclusão d i 4a se. ção, até á Cachoeira, e da 3a até
o P rto No o do Cunha. Pois bem, esio, Sr presidente, é que era o empenho do gover.iu, o isto
transparei e das palavras do henrado ministro que
eu vou ler. (/.é)
O empenho, pois, do, governo, empenho razoa-,
vel, era concluir as 3a e4a secções...
O Sn. CvNS.AfíSÃo de SiMMiiU':—Apoiado.
O Sr. Silveira da Moita: —... m- s, para concluir cs 3a e 4a secçõe?. já a administração d i estrada. sem autorisaçào Idgal, más por decreto do
governo, estava applicando o rendimento da mesma,
eslra la.
üira, porém, o nobre ministro: « Não eram basfnles 2,500,
OOOg. nem mesmo 3,000:000/? », na hypothrse d"3 ter já chegado a estra la ,ao Porto Novo
do Cunha, pela acquisiçao que élla. faria enião da
colheita dessa zona, além de Entre Bios. Ora, se
assim é, se este era o pensamento,, po que razão,
estando reunido o corpo legis1a(ivo, o Sf. minis,tro
da fazen ia não obrigou o Sr. ministro da agricultura a vir pedir um credito para a conclusão désses
trabalhos d is 3a e 4a secções, que estão,.sondoafeitos
illegalment ■?
Digo que estãq sendo feitqs (Ilegalmente,,porque,
o ministqrio não podia estar fazendoi essas despezas
de.çopstrucçaq (qão é conseivação) e da continuação d linha, embora a linha estivesse decretada,
não leqdo fundos destinados para isso, Esta ó que
epa a doutrina orthodoxa constitunionahisb é o que,
aprendi desde ps primeiros annos da. minha vida politiça; isto é o que aprendi alli com o Sr. visconde.
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de Itaborahy ; mas perdi o mestre. S. Ex. deu-me
esta lição, e eu acho que agora elle me reprova. Os
trabalhos das 3a e4a secções o Sr. ministro da agricultura não podia continual-os sem fundos votados
pelo corpo legislativo; entretanto S. Ex. continua
esses trabalhos.
Mas, Sr, presidente, se este que era o pensamento
e o empenho do governo, acabar a 3a e 4a secções,
não podia ser satisfi ito com a renda da estrada de
ferro que se applicasse anuualments a essa construcção, o que se seguia? ünobre ministro devia vir eo
corpo legislativo e dizer. « Preciso de 8,000:000$ e,
como a renda da estrada é de 3,000:000$, basta que
o corpo legislativo nos dè 5,000:000$. » Isto é que
era confessavel, Sr. presidente; mas a proposta que
se discute eu não acho nem confessavel.
Portanto, senhores, esse empenho do nobre ministro podia estar satisfeito, sem nos fazerem essa
violência que ha de ser levada em consideração.
Esta lição parlamentar ha de ser profícua, o paiz
ha de aprender alguma cousa, avista do que se está
fazendo hoje no senado, ha de saber que a maioria tem laço de couro para asphixiar a opposição ;
ha de aprender, e este ensino do povo é erficaz sempre; ninzuem faz no dia do hoje despotismo, violências que não pague.
O Sr. Cansansão de Sinimbu' ; — Apoiado.
O Sr. Silvuiiça da Moita Esta violência inaudita, é sem exemplo nosannaes do nosso parlamento;
isto apezar das noticias da França e da Prus-da! Os
senhores não tiiam nenhuma lição para si daquelle
exemplo? A exageração do imperialismo francez
deu em resultado a mina de uma nação tão grande,
tão coaerta de glorias em lodosos tem os; porque,
senhores? Pelo abuso da força, pelo 2 de Dezembro,
pela contralisação, pela falta de representação na
cional o de garantias para o povo.
O Sn. Zacarias:—E pelo Império do México.
O Sr. Silveira da Moita :—Tudo isso está dando
em resultado que ura povo guerreiro, sempre o primeiro nos campos de batalha, esteja reduzido a vêr
prisioneiro seu primeiro chefe. Aprendam c ensinem- que os senhores não tem só obrigação do
aprender, tem obrigação de endnar a quem devem
ensinar.
Mas, Sr. presidente, que luxo de arbítrio é este?
Assim como o Sr. ministro tirou 2,700:000$ que
não podia tirar do orçamento para fazer despezas
com a continuação de caminhos de ferre não autorisados, podia ter tirado 8, 9 ou 10,000:000$. O credito para essas despezas veio á nossa noticia no orçamento, Sr. presidente, e elle lá passou incólume
sem a mais pequena observação. Po s para o anno o
nobre ministro, se durar até lá, o que não desejo,
porque está concorrendo para essas scenas que me
estão escandalisando muito, e eu nunca pensei que o
nohie ministro chegasse ao ponto de acompanhar
essas cousas; pois para o anno, dizia cu, tirasse 8, 9
ou 10,000:000$, e não nos forçasse a vir fazer nosso
protesto das 3 horas da tarde até ás 5 horas.
E depois, senhores, ainda uma outra violência
maior: eu que tenho assurapto pertinente, positivo,
technico para faliar nesta matéria seis ou oito horas,
estou obrigado a não fallar mais quando forem cinco
horas da tarde.
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O Sr. Leitão da Cunha : — Podem pedir nova
prorogaçào.
O Sr. Silveira da Motta:—Serei obrigado a
interromper o meu discurso, porque isto por ora não
é jury inglez, Sr. presidente; não nos queiram reduzir á fome.
Uma voz:—Também estamos aqui.
O Sr. Silveira da Motta:—Quantos estão? Mui
poucos e o orçamente pôde dar para alguma despeza
extrordinaria.
O Sr. presidente do conselho :—Isso é uma insinuação injuriosa á maioria do senado; eu protesto.
O Sr. barão do Bom Retiro ;—E' muito.
O Sr. Silveira da Motta:—Não ha injuria nenhuma, Sr. presidente; peço a V. Ex. que me deixe
a honra de dar toda a satisfação ao nobre ministro
apesar de que da boca de V. Ex. ella seria mais
solerane. Não era preciso que o nobre ministro protestasse, porque não estou me referindo senão a algum expediente que por certo uão destróe a independência de ninguém. Supponhamos que se tivesse
tomado alguma providen ia econômica para os senhores poderem demorar-se mais tempo do que nós: é
cousa que desd ure a alguém tomar algum sandmch
e um calix de Madeira ? O nobre ministro conheceme e sabe que eu não era capaz de fazer uma
allusão injuriosa ; respeito muito os caracteres. Se
.dguma allusão ha, ó cousa que não podia importar
quebra de independência dos representantes da
nação. Elles não estão ainda no caso de darem-se
por sandipiches.
[Ha diversos apartes).
Ora 6 boal Querem os senhores estar apertando
o laço de couro e não querem que nem ao menos se
grite! Deixem-nos ao menos gritar emquanto a aspliixia não é completa.
la-me esquecendo referir ao nobre senador
pela província do Rio de Janeiro que também reclamou dizendo: « E' muito »! Bois eu acho que era
muito pouco.
O Sr. barão do Bom Retiro: — Foi por causa da
palavra « orçamento. »
OSr. Silveira da Motta:—A palavra «orçamento»
ó uma das-que se proferem mais nesta casa.
O Sn. barão do Bom Retiro:—Está dada a explicação.
0 Sr. Silveira da Motta ; — Senhores, em caso
algum o nobre ministro devia pedir um credito de
35,000:000$. Ainda quando S.Ex. quizesse começar
o prolongamento, mesmo nessa direcção do Rio das
Velhas, o mais que podia pedir eram G ou 8,000:000$;
então eu comprehendia ; era racional o pedido do
credito. Embora mililasse outra razão, mesmo contra o pedido de 6 ou 8,000:000$ porque o nobre ministro não devia começar o prolongamento sem saber
onde elle ia parar, e podia, começando-o, commettsr
um erro que importasse perda de despeza, ao menos,
sr. presidente, o nobre ministro podia colorir o seu
pedido dizendo ao corpo legislativo: «Eu peço, sómente aquillo que, segundo as eventualidades razoáveis, proximaraente poderei gastar.»
O nobre ministro faz tenção de gastar fos
3o,000:000$ de uma vez? Não faz. Então o que quer
fazer de tanto dinheiro? Eu preciso muito de inqui69
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rir a intenção com que o nobre ministro quer tanto empréstimo vantajoso, porque o juro do Banco da
dinheiro dê uma vez. Se o nobre ministro está ata- Inglaterra baixou.
S. Ex. o Sr. ministro sabe que, apezar destas cirrefado com a3a e 4a secções, que ainda não estão
acabadas; se o que deseja é aproveitar o psssoal cumstancias econômicas da Inglaterra, outias emtechnico e o material que sobrarem das obras da prezas comrnerciaes e iudustnaes olham para a
3a e 4a secções, para continuar o prolongamento tem perspectiva da praça de Londres com uma quasi
muito com que se entreter, não precisa
de dinheiro certeza, ou pelo menos probabiLdade de não acha-se não o necessário para acabar a 4a seeção e a 3.' rem alli alternativa paia facilidade de credito
Daqui a sete mezes, que naturalmente nos encontra- Muitas emprezas, senhores, estão concebidas mesmo
remos, se não houver mudança de ministério, o que entre nós, que espreitam as circumstancias do mernão está fora das leis da natureza, o nobre ministro cado de Londres, e estão reconhecendo que, spezar
vinha ao corpo legislativo e dizia-nos: «Os de todas as vantag ris que uma empreza dessas pôde
8,000:000$ estão gastos, deem-me mais dinheiro. » oíferecer aos emprestadores do capital ingiez,ellas não
Já s s viu, senhores, um governo vir pedir ao corpo achamchança de obtersolpçãoá sua pretenção. Meslegislativo ura credito de 35,000:000$, quando não mo no Brasil ha muitas emprezas que teem sido destem a perspectiva do emprego iramediato da quantia? alentadas de procurar a bolsa de Londres, porque,
apezar do juro baixo do banco, estão estremecidos
O Sr. Zicarus ; — Para gastar em oito amos. os interesses e abaladas todas as conflancas, porque
os particulares preferem antes ter seu âinhei o no
O Sr. Silveira da Motta : — Segundo os seus Banco de Inglaterra por um juro baixo, do que dal-o
dados, segundo o calculo do director ...
para uma empreza a duas ou três mil léguas de
O Sr. Zacarias : — Que é a alma de tudo isso. distancia. Apezar da perspectiva de paz paraguaya,
que nôs temos depois dos acontecimentos de AquiO Sr. Silveira da Motta:—... que é certa- dabao, e por mais que mandemos para Londres a
mente a alma de tudo isso, os 35,000:000$ só se noticia de que o Biasll está em paz, apezar do noóre
podem gastar om oito annos e o nobre ministro os minLlrodos negocies estrangeiros já ter vindodo Pavem pedir de um jacto! O quequ-r dizer isto? O raguay, o que é um grande signal de que a guerra
ministério pretende agora dar dinheiro a juro? Não acabou, e de nos ter assegurado que o que falta é a
paz ser proclamada , apezar disto, todas as nossas
sei o que ha de fazer com os 35,000:000$000.
Ora, senhores, se acaso as circumstam ias geraes grandes emprezas industiiaes que procuram a somdo mundo europeu fossem taes que pudessem acon- bra dos capilaes inglezes, não se animam a apresenselhar ura governo previdente a aproveitar uma oc- tar-se naquelle mercado. Pois ó nestas circumstancasião favorável do empréstimo, se, v rbirjratia,o di- cias, senhores, que o nobre ministro da agri ultura
nheiro no mercado que fornece capitães para essas vem de um jacto pedir 3 3,000:000$ na espectativa
emprezas brasileiras, estivesse por juro tão baixo de poder contrahir um empréstimo? Não é posque convidasse a previdência de nosso governo a ir sível.
fazer um empréstimo, eu diria ; « O governo quer
E note o senado que eu encaro por esta face a
fazer uma especulação que pode ser em proveito do questão em relação á alternativa de se contrah r um
paiz. » 0 juro era Londres está ás vezes a,3 % ea empréstimo externo para a continuação dessas obras
menos; se estivesse nestas circumstancias por con- improvisadas de estradas de feri o, poique me padições normaes que não fossem accidentes da guerra rece que seria este, sem duvida alguma, o melhor exeufopéa, que explicam hoje a baixa da taxa do juro pediente que o governo podia tomar de preferencia
na Inglaterra, apezar da guerra que arde na Europa, ao expediente de recorrer aos capdaes nacionaes.
eu diria : « O governo quer fazer uma especulação, Isto e uma contenda minh, que já este anno duas
quer aproveitar um mercado favorável cara fazer vezes tenho installado nesta casa em opposição, que
um empréstimo e evitar q ter de fazel-o em condi- muito lamento sempre, ao nobre ministro da fazenda:
ções mais onerosas, quando esse mercado não lhe é S. Ex. acharque os capitães brasileiros que ha e que
óffereça taes vantagens. » Porém isto não se dá, se- não chegara para as nossas pobres industrias, hão do
estar sendo absorvidos em detrimento da lavoura, do
nhores.
A gu rra entre a França e a Prússia agita hoje comraercioe de tudo pelogoverno para seus consumos
todo o mundo europeu; ha° muito pouea consciência iroproduetivos, para as suas emissões de apólices.
de estabilidade em todos os Estados, e mercados a Por isso eu acho que c nobre ministro da agriculque esse grande acontecimento póle affectar; de tura, se tivesse do fazer um empréstimo, teria de
maneira que hoje algumas pessoas se adra ram de recorrer nos mercados estrangeira s, cujos capitães
que a taxa do iuro do Banco de Inglaterra tivesse já tem feito a raaxiraa parte dos nossos emprezas de
baixado em presença de uma gnena entre a Prússia viaçào ferres. Se o nobre ministro, também invesga
e a França, guerra susceptível de propagar-se, e os olhos para as apólices, se quer fazer estradas de
que ameaça todos os grandes intenísses europeus; ferro com apólices, então dou ainda por mais bem
mas nós sabemos que esse estado do mercado ingiez, empregada a oppesição que lhe faço. Fazer estradas
onde costumamos ir procurar capitães, ó devido de ferro com apólices é o maior desatino que o go«
a circumstancias especiaes que podem desappa- verno pôde praticar.
pecer de um momento para outro. Quando o mundo
Ora, senhores, o nobre ministro não nos disse
todo está abalado, não é para maravilhar que o mer- quaes são suas vistas a respeito do modo de obter
cado de Londres inspire mais confiança, e chame a este empréstimo dos 35,000,000$; portanto, estou
si capitães que para alli emigram com receio de si- no meu direito querendo devassar a consciência do
tuações mais precárias em outros paizes; mas esta nobre ministro perguntando-lhe como é que precondição não pôde inspirar confiança ao ministério tende reduzir a dinheiro esta autorisação. Eu já dea ponto de convidar-lho a cobiça de querer fazer um monstrei que se o nobre ministro quizesse hoje con-
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trahir esse emprcsümo no estrangeiro, faria uma
operação ruinosa, pelo menos em condições menos
favoráveis do que se o estado da Europ°a fosse diverso daquelle que é. Mas se o nobre ministro quer
fazer estradas de ferro pedindo dinheiro ao paiz e o
nobre ministro da fazenda facilitando-lhe os bilhetes
do thesouro e a emissão de apólices, quod Deus
avcrtat, isto é o maior desatino que se pode fazer.
Eu não sei mesmo qual é o outro alvilre que o
nobre ministro da fazenda tem, se acaso o Sr. ministro da agicullara o apertar por algum pagamento
de estrada de ferro quando não houver dinheiro;
não sei se o nobre ministro da fazenda fará a descortezia de negar o pagamento de alguma ordem do
nobre ministro.
O Sn. Zacarias: — Os jornaes já faliam de uma
ordem que deixou de ser paga.
O Sn. Silveira da Motta :—Os cordéis da bolsa
estão lá; se o Sr. ministro da agricultura principiar
a prolongar-se mudo, apertam-se os cordéis, e S. Ex.
fica mal; vão os avisos para o ihesouro, deixara de
ter o « cumpra se» e S. Ex. fica desmoralisado; ó
isto o quo eu não quero.
Não sei como o Sr. ministro da fazenda ha de dar
dinheiro, se o Sr. ministro de agricultura prulongar-se muito. Por ora o artificio tem sido eraittir
bilhetes do thesouro o apólices. Os bilhetes do thesouro leera diminuído um iouco do est do a que já
chegaram; o Sr, ministro da fazenda, muito prudentemente, não tom facilitado a iccepção de todo o dinheiro que levam ao thesouro; faço até justiça reconhecendo esta prudência do nobre ministro, por?[ue, se desgraçadamente o Sr. ministro da fazenda
acilíta essa recepção, irá tudo que ha de sobras
em nossa circulação. V.Ex viu ainda ha poucos dias
quo o Banco do Brasil, para não dar dinheiro sobre
hypotheca, e para não descontar nesta praça, quando
tem 1:000;$ cumpra uma apólice, quando tem algum
dinheiro compra bilhetes do thesouro. E não é só o
Banco do Brasil ; as carteiras de quasi todos os estabelecimentos bancários do Rio de Janeiro, como
se pôde verificar pelos seus balanços, consistem cm
grande parte em bilhetes do thesouro; de maneira
que, se o Sr. ministro da fazenda se alargar, tira
todo o vintém que houver por ahi. fica tudo na mão
do ^overno e isto torna-se um socialismo detestável;
teremos o governo querendo ser o centro de todas as
subsistencias sociaes, querendo que ninguém possa
metter um bocado na boca senão o receber do thesouro; cm summa matando toda a força, toda a actividade individual.
i Se não é em bilhetes do thesouro é em apólices;
de maneira que se o nobre ministro da agricultura
prolongar-se muito, o Sr. ministro da fazenda verse-ha na necessidade de continuar a emittir apólices, precipício em que elle está, e então temos es^
trada de ferro feita com apólices e isto e, como ja
disse, um grande desatino, porque, perguntarei eu,
com que é que o governo paga o juro das apólices, 7, 7 1/2 e 8%, se isso for andando assim 1 Essa alça phosphorica das apólices tem
de cessar, porque sabemos que com a certeza
d® que o governo não as emitte durante certo tempo, os bancos estão tirando partido disto, e levantando srtificiosaraente a cotação; mas se acaso baixar
o preço das apólices, seu juro vem a ser de7 l/2sç. ou
de 8%, ou de mais, ellas já pagaram mais; e donde é
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que o nobre ministro da fazenda tinha dinheiro para
pagar o juro das apólices ? Era da lavoura ? Era dos
impostos que a lavoura paga ? Era dos direitos de
exportação dos quaes 4 % hoje pertencem á receita
geral ? Â que se reduz então a operação quando se
trata de fizer estradas de ferro com apólices? Reduz se ao seguinte : é que o lavrador que quer estrada de forro para ter o melhor transporte, mais
breves, maiscommodo e mais barato, em logar de ter
esta vantagem, que se allega no relatório, de que a
lavoura teve um lucro de 60,000:000;$ na exportação
de seus produetos pela differença dos gastos de
transporte, pela vantagem de ter estrada de ferro, a
lavoura, em vez de ter diminuição vem a ter aceiescirao de gasto de transporte porque então nós havemos de sobrecarregar o transporte do calé, do
assucar, do algodão e dos outros generos com 7 ou
8 % de juro que o lavrador mesmo, sem o saber, vae
pagar, eque é correspondente ao juio das apólices
com que se fez o rail e o wagon.
Portanto, Sr. presidente, o nobre ministro, não
tem outra sabida, nos ha de dizer paia que quer
35,000:000$ de um jacto.
E' para leduzil os a apólices e ficarem ellas portencendo á administração
da estrada de ferro' Pois o nobre ministro acha
que o director dessa estrada saberá cobrar juios de
apólices melhor do que S. Ex? Não creio. Então o
que quer S. Ex. fazer com os 35,000:000$ ? Aqui ha
cousa, Sr. presidente.
Não posso crer que o governo não veja todo esses
inconvenientes, que tenho observado; o governo
sabe disto ainda mais do que eu, mas eu é que não
posso acertar com o emprego que o nobre ministro
quer dar aos 35,' 00:000$ para uma obra que se ha
de concluir daqui a oito annos.
Que precipitação é essa? Pois para uma cousa
que se tem de gastar em oiloamios,pede se já dinheiro ao povo? O povo é o melhor juiz do emprego dos
seus capitães, e estes 35,000:0(0$ vão sahir cie sua
algibeira com esta antecipação toda. Mas ó a doutrina que voga entre nós; "o governo é tutor dé
lodosos interesses individuaes; este povo é um povo
estúpido, não sabe guardar seu dinheiro, e portanto
épreciso dal-o ao governo para guardar; óao que se
reduz esta theoria socialista do governo; é ao que
se reduz esta asiatica tutella que mala todas as industrias, todas as concepções it.dividunes; porque
tudo, senão toma o governo para tutor, definha e
morre; e, Sr. presideute, em um paiz onde definha
tudo que não está á sombra do governe, também,
tudo quanto vive definhado está, porque á sombra do
governo só se vive definhado. O governo assemelhase a essa arvore do deserto á cuja sombra o viajante
procura repouso, e amparo dos raios do sol, mas
acha a morte. A acção do governo é quasi sempre
maléfica.
Ora, tenho feito esta diligencia toda para ver se
arranco ao nobre ministro, se quer, uma palavra que
negou tão ayaramente ao meu nobre collega senador pela província do Pará, que tratou aqui de questões ainda mais importantes, sem duvida, do que es tas de que tenho tratado; que considerou a questão
por tantas faces e que pediu a S. Ex. uma resposta,
nao ura discurso, porque nós sabemosqueS. Ex. não
tem licença para fazer discurso. «Não faça discurso,
br- ministro da agricultura, olhe que isto é o que
elles querem. » Mas, senhores, duas palavras a um
senadorque fez um discurso de três horas, como o Sr.
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Souza Franco, não é muito, não leva tempo; ao menos diga S. Kx-, sim ou não: isto se diz a todos,
até mesmo a quem pede esmola. E' o que estou pedindo, mas tenho bem receio de que me aconteça o
mesmo que aconteceu ao Sr. Souza Franco.
Note o nobrê ministro que, se acaso fizer o empréstimo total dos 3õ,000:000g, querendo precaver
se contra a alternativa de condições menos favoráveis em outra época, isto pode ter um grande inconveniente. Supponhamos que a estrada rende
hoje 2,500:000$, e chegando ao Porto Novo doa Cu
nha rende 3,000:000$, que prolongando-se na 4 secção até Barra M insaou Cachoeira o rendimento pode
talvez augmentar
na razão de 40 ou 50 %. Eu
creio que a 4a secção quando chegar a Cachoeira,
ha de sem duvida" indemnisar os cofres públicos dos sacrifícios que se faz agora por acabal-a;
o governo deve ter consciência de que a producção
dessa linha da Cachoeira até entrocar se na Barra do
Pirahy ha de compensar muito todo esse sacrifício.
Mas suppondo mesmo que a renda augmente,
o que não pode ser em menos talvez destes dous ou
três annos, porque não espero que as obras de
construcção da 4" secção tenham a mesma actividade quê vão ter as do Porto-Novo do Cunha, os
prolongamentos são para a província de S. Paulo,
não são para a província protegida, e a província de
S. Paulo ha muito tem razão de queixa dos poderes
do Estado por não se ter cuidado dessa secção que
aproveita em grande parte também a província do
Rio de Janeiro, e somente a de S. Paulo desde o municipio de Bananal; mas suppondo nusnrn que a
renda augmpnte, essa renda não será bastante para
o juro do capital que se tomar emprestado para a
obra total; e então, senhores, que calculo 6 esse do
governa? E' ir sacrificar Ioda a renda da estrada a
pagamento de juros do empréstimo? Porque?Pelo
erro de se contrahir o empréstimo total.
Sr. presidente, eu estou fugindo de entrar na parte
prindpal do meu discurso, porque vejo que não
terei tempo de esgotal-a; mas vou começar.
Senhores, essa idéa do prolongamento da estrada
de ferro de D. Pedro II até o Rio das Velhas não é
nova ; tem sido estudada desde o tempo em que foi
dirigida a estrada de ferro por ura homem tão intelligente, e especial nesta matéria, comoóo Sr. conselheiro Christiano Ottoni, que, como um dos mais distinetos filhos da província de Minas, era natural que
acariciasse esta idéa e propeniesse muito para ella.
Além delK recorda-se o senado de que um dos
grandes propugnariores desse prolongamento foi o
nosso fallecido amigo o Sr. senador I heophilo Ottoni.
Mas essa idéa, senhores, quand.' apnareceu aqui, foi
obj cto até, não direi que foi objecto de reparo, nem
mesmo de zombaria, mas houve quem a tachasse de
romance inverosimil, ou pelo menos sustentaram
que era uma idéa inopportuna; porque dizia-se:
« A estrada de ferro terá de corffir nesse caso a
estrada União e Industria e inutilisal-a. »
O senado sabe que a estrada União e Industria é
uma estrada de rodagem normal e de luxo. Eu não
vi na Europa, no tempo em que iião havia ainda
muitas estradas de ferro, cousa melhor, nem mesmo
na Inglaterra, que sempre teve boas estradas de
rodagem. Mas nessa época ninguém dizia que o
prolongamento da estrrda de D. Pedro II podia
partir da zona da estrada União e Industria; pelo
contrario, o senado sabe que eram estradas rivaos,

que pretendiam sempre correr paralIelas,querendo-S0
que a estrada de ferro, systema mais perfeito de
viação, fosse sacrificado ao systema da estrada de
rodagem União e Industria. Não estão ainda muito
distantes estes tempos em que nós vimos, por mais
de uma vez, virem até á discussão do senado os
interesses compromettidos pela estrada de ferro, na
pretenção de cortar a estrada União e Industria.
Eu vi fazendeiros dessa zona em luta coma direcção
da estrada do ferro, pela pretenção de cortar a estrada União e Industria; e, a estes interesses ajuntavam-se os de navegação e estrada de ferro de
Petropolis. O senado sabe, porque não é negocio
muito distante, acoliisão que originou essa luta entre
a estrada de ferro de D. Pedro II e a estrada União
e Industria.
Pois bem, senhores, essa idéa do prolongamento
da estrada de ferro até o Rio das Velhas é uma idéa
antiga, mas que retardou-se no seu desenvolvimento, não foi estudada conveniente e oppnrtunamente, porque até certo tempo vingou a concurrencia da estrada União e Industria, e por muita
tempo as pretenções da direcção da estrada de ferro,
no sentido de estendel-a pelo valle do Parahyba até
Entre Rios, foram contrariadas,acharam resistência
e esti contrariedade, esta resistência e explicam a
razão porque a idéa do prolongamento, na época
era que nasceu, não foi logo desenvolvida, fazendo-se os estudos technicos.
Entrehnto, toes voltas dá o mundo que a estrada
União o Industria foi que avassalou a estrada de
ferro, em logar da estrada de ferro avassalar a
União e Industria; eagora a idéa do prolongamento
par.: o Rio das Velhas, por isso mesmo quejd desappareceu a rivalidade, a concurrencia entre as duas
estradas está sendo desenvolvida precipradamonte.
Olhaudo-se para os documentos dessa época é que
nós podemos julgar com conhecimento de causa e
com fundamento a sem razão desse credito porque
tudo quanto era 1861 foi observado acerca do projecto apresentado na camara dos Srs. deputados, e
que vindo para o senado deu depois logar em 1867
a um pedido de credito para estudos, pelo honrado
ministro da agricultura dessa época, o Sr. conselheiro Dantas, no ministério do meu nobre collega
senador pela província da Bahia, todas essas idéas
de 1864, a discussão de 1866 na camara dos deputados, a discussão do 1867 no senado, demonstram,
senhores, que este credito é um monstro. Era todo
esse perio lo de 1864 até hoje, em que se tem elaborado essa idéa do prolongamento da estrada de ferro
para o yalle do Rio das Velhas, ainda não houve
um ministério que se animasse a fazer um pedido
da natureza deste que o nobre ministro fez.
Eu queria, Sr. presidente demonstrar agora esta
minha proposição confrontando os documentos e os
discursos anteriores com os documentos e discursos
deste anno, mas a hora está dada e eu não quero
abusar da attenção do senado. Era outro dia demonstrarei cora "estes dados que essa proposta do
Sr. ministro da agricultura está fóra de todas as
condições do governo representativo; é ura abuso
de força do governo sobre sua maioria ; e é um
abuso "de força ainda mais lamentável da parte da
maioria contra estas poucas vozes da op osição que
tão benevola se mostrou a respeito da lei do orçamento. [Apoiados da npposrão. Muito bem.)
Ficou a discussão adiada pela hora.
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Retirou se oSr. ministro com as mesmas forraalicUdes com que fôra recebido.
■O Sr. presidente deu a ordem do dia para 2d.
1.'parte. [atéc meio dia ou antes).—3' discussão
da proposição da camara dos Srs, deputados sobre
pensão
mencionada no parecer da mesa n. 33!.
2.a dita das proposições da mesma camara sobre
pensões mencionadas 'nos pareceres da mesa ns.
332 ae 333.
3. discussão das proposições da mesma camara
sobre d spensas ao estudantes Cesario Nazianzeno
de Azevedo Motta Magalhães, Sebastião Mendes de
Souza c Francisco dos Santos Corrêa.
2' dita approvando o deneto de 1866 que declara
terem sido concedidas sem prejuízo do meio soldo
diversas pensões, com o parecer da commissào de
fazenda.
3." dita revogando o art. 3° do decreto n. 1591
de 30 de-Junho de 1869.
Discussão do requerimento adiado.
2.'parle. (Ao meio-dia nu antes). —Proposta
•utorisando o governo ã contrabir um empréstimo
de 35,000';000p00.
2' discussão das proposições relativas aos estudantes Luiz Pereira dos Santos, Avelino Pereira
de Freitas, Martirtho Alvares da Silva, Pedro de
Azevedo c Souza Netlo, Agostinho' Dias dos Santos
Collares e Francisco Marques de Camacho.
Levantou-se a sessão ás 5 horas e 10 minutos da
tarde.
sessão.
EM 24 DE SETEMBRO DE 1870. ,
PRESIDENCU DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
SvmMUO.—Expediente ■-r-Oflicio do l0 secretaiio da
camara dos Srs. deputados remettendo uma proposição.—Ordem do dta;—Discussão dez dezproposições da camara dos Srs. deputados; três sobre
pensões; tres sobre matricula de estudantes; uma
relativa ao meio soldo do pensionistas; uma revogando o art. ;3'do decreto n. 1591; e duas concedendo privilegio.—Discussão de um requerimento do Sr. Leitão da Cunha.—Discussão da;
proposta do poder executivo abrindo ao governo
um i credito de 35,OOOiOOO#.—Discursos dos Srs.
ministro 1 da agricultura, Zacarias e Paranh iS.—
Requerimento verbal do Sr. Leitão da-Cunha.—.
Discursos dos Srs. Sinimbü e Silveira da Motta. |
A'slT horas da manhã, achando-se presentes
30 Srs. senadores, a saber: visconde de Abaeté,
Almeida e Albuquerque, Jobim, barao de MarnanguapepCarne.ro1 de Campos, Jaguaribe, Dias de Carvalho, visconde de Sapucahy, bernandesRraga, visconde'de Camaragibo, leixeira de Souza, Torres
Homem, barão de S. Lourenço, visconde jde S. V:conte, Ribeiro da Luz, visconde de llaborahy, Antão,
barão do llio-Grande, barão de Colegipe, Leitão da
Cunha, Cunha Figueiredo, Firmino, Figueira de
JMello, Paranhos, barão íe Muritiba, duque do Caxias,
barão das Tres Barras, Sayão Lobato, barão de Piraíparaa e barão do Bom Retiro.
Compareceram depois da chamada os Srs. Sininbd/ Zacarias, Souza Francoe Silveira da Motta.
Deixaram de comparecer com causa participada
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os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itauna,
Paula Pessoa, barão de Maroira, conde da Boa Vista
Mendes dos Santos, Silveira Lobo, Daranaguá, Dias
Vieira. Mafra e Fonseca.
Deixaram dc comparecer som causa participada os
Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Souza Queiroz,
F Octaviano, Saraiva, Nabuco, visconde de Suassuna e Pompeu.
O Sr. presidente abriu a.sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e não havendo quem sobre ella fizesse observações, foi appro- ,
vada.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte :
EXPEDIENTE.
Officio de 22 do corrente, do Io secretario da camara dos^rs. deputados, participando que a mesma
camara adoptou as emendas do senado ás proposições
que estabelecem um patrimônio em terras para Sua
Âltcza Imperial e seu augusto esposo, e Sua Alteza
a Sra. D. Leopoldina e seu augusto esposo, e que ja
dirigil-as á saneção imperial. — Inteirado.
Dito de 23, do°mosmo secretario, remei tendo urna
proposição relativa a alterações na legislação judiciaria.—^A' commissào de legislação.
Dito, de 16 do corrente, do vice-presidente da
província da Bahia, remettendo dons exemplares
da collecção das leis do corrente anno.—A' commissào de assembléas provinciaes.
ORDEM DO DIÂ.
PENSÕES.
Entrou em 3a discussão, e foi approvada para ser
dirigida á san ção imi erial, a proposição da camara
dos Srs. deputados sobre pensões mencionadas no
parecer da mesa n, 331.
Seguiu se em 2a discussão, com o parecer da mesa
n 332, oflerecendo uma emenda, a proposição (ja
mesma camara sobre pensões
concedidas.
Posto a votos o arl. 1 1 com a emenda a fpram approvados e,passou a proposição.pepa. a 3 discussão.
Seguiu se em 2a discussão e passou para a 3J.a
prQpiisição da mesma caranra,/ mencionada no parecer «ia mesa n. 333 sobre pensão concedida a D. Marinha Antonia de Oliveira e Souza.
MATRICULA DE ESTUDANTES.
Entraram successivumente om 34 discussão, e
foram approvadas para serem dirigidas á sanccâo
imperial as proposições da mesma camara, sotre
dispensa aos estudantes Cesario Nazianzeno de-Azevedo Motta Magalhães, Sebastião Mendes de Sotiza o
Francisco dos Santos Corrêa.
MEIO SOLDO.
Seguiu-se a 2a discussão da propos ção da mesma
cama:a, approvando o decreto de 1866 que declara
terem sido concedidas sem prejuízo do mão soldo
duersas pensões, com o parecer da commissão de
fazenda.
Posta a votos passou para a 3a discussão.
etapa.
,. ''-"trou em 3" discussão e foi approtada para ser
dirigida á saneção imperial uma proposição da camara dos Srs. deputados, revogando o art. 3° do decreto n. 159Lde 30 de Junho de 1869,
70
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PRIVILEGIO.
Entraram successivamente em 3» discussão e foram approvadas para serem dirigidas á sancção imperial
as seguintes oroposições da mesma camara :
1.a Sobre previlegio a Paulo José de Uliveira e
outro.
2.* Idem a Antonio Ferreira Ramos, e outro.
REQUERIMENTO.
Seguiu se a discussão do requerimento do Sr. Leitão da Cunha, pedindo prorogaçào das sessões por
mais duas horas ernquanto se discutir a proposta
sobre os 35.OOO:0OOj! para a estrada de ferro.
O Sr. Leitão da Cunha pediu para retirar o seu
requerimento e o senado consentiu.
ESXRADi DE FERRO DE D. PEDRO II.
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da
agricultura foram sorteados par» a deputação que o
devia receber os Srs. Cunha Figueiredo, visconde
deSapucahy e visconde de Gamararibe, e, sendo introduzid i no salão com as formalidades do estylo,
tomou assento á direita do Sr. presidente.
Continuou a 2* discussão,que havia ficado adiada,
da proposta do poder exenitivo autorisando ,o governo a contrahir ura empréstimo de oõ.OOOtOOOJ
para as obras do prolongamento da estrada de ferro
de í). Pedro II, no art. 1°. '
O Sr. Diogo Velho (ministro das obras publicas)
diz que o nobre senador pelo Pará, explicando a
razão do seu voto contra esta propost), declarou
que a julgava inoppõrtuna em razão das pessoas e
das cousas.
Em razão das pessoas porque o governo ignora a
matéria e não está habilitado a resolvêl a. Em que
firma S. Ex. semelhanie asserção?
Tomando um ponto isolado do discurso proferido
na outra camara, pretendeu o nobre senador que o
orado: não sabia onde devia o prolongamento entroncar-se na estrada aetnai, nem por onde teria de
seguir, nem onde iria ter. Engaiou-se S. Ex.; o que
então dissé foi que, h vendo divergência quanto á
melhor direcção do traçado, ainda não tinha formado
juízo proprio a esse respeito.
E', porém, incontestável que existem estudos sufficientes para que o governo resolva essa questão
com conhecimento de causa; constam de diversos
trabalhos conscienciosamente feitos, e principalmente de um que veio annexo ao relatório do ministério das obras publicas o anno passado ; trabalhos que estão confirmados por outros posteriores.
Restava averiguar, se do valle do Paraopeba para o
do Rio das Velhas havia fácil passagem. O Sr. Liais,
que acaba de transitar por alli, informa que ha, não
sómente uma, mas du .s passagens sem obstáculo.
O governo está, portanto, habilitado com estudos
bastantes para decidir se sobre o traçado geral do
prolongamento da barra do Pirahy ou de Entre-Rios
a Macaúbas, no Rio das Velhas; e o nobre senador
não tem razão quando sustenta que o orador disse o
contrario dislo.
Firmou também o nobre senador sua opinião
ácerca da inopportunidade, em relação ás pessoas,
na dissidência de opiniões do ministro das obras publicas e do director da estrada de ferro, quanto ao
systema de construcção do prolongamento. Cumpre
notar que apenas accidentalmente havia o orador

tocado neste ponto, porque a questão é technica, e
nem o ministro nem o director são competentes para
dar a ultima palavra neste assumpto: isto toca aos
profissionaes.
Está de accordo com o nobre senador quanto á
necessidade de concluir-se a linha com a maior economia ; e continua a entender que, passada a zona
do café_, deverá adoptar-se um systema de construcção mais barato.
Por este lado, pois, não procedem as duvidas do
nobre senador.
Quanto aos motivos de inopportunidade em razão
das cousas, achou o nobre senador excessiva a quantia que se pretende obter por empréstimo; e perguntou se o governo tenciona contratal-o integralmente ou por partes.
A quantia pedida não é exagerada; os cálculos
baseamrse em dados aproximados, é verdade, mas
que merecera confiança, porque assentam no custo
dos trabalhos executados e em andamento na estrada de ferro de D. Pedro 11: assim cada kilometro
custará termo médio, cerca de 60;000jj o que dá
360:000g por légua. Já se vê que, conhecida a distancia que se tem de percorrer, chega se a um orçamento quasi certo.
Não pôde declarar desde já se o empréstimo será
realisado todo de uma vez, ou por partes; é uma
questão administrativa que só pôde ser resolvida
em vista das circumstancias do mercado onde tôr levantado e do progresso dos trabalhos. As obras que
se projectam não demandam mais !e 5 a 6,000:000)5
por anno; portanto, se as circuírstanelas não forem
favoráveis, na occasíão de coatrahir-se o emprestino, não será realisado integralmente, mas por
partes: para iss»é indispensável deixar um prudente rbitrio ao governo.
Foi o nobre senador suramaraente injusto quando
manifestou o receio, se o empréstimo fôr feito de
uma vez, de vêl-o desviado do fim a que é destinado.
Nenhum governo procederá de sorte que dê raz5o
á suspeita do nobre sena lor.
EntendeS. Ex. que não se trata só de35,00í);000$,
mas de muito mais. Não acompanhará ao nobre senador nos cálculos que fez para comprovar esta asserção; não teve tempo para verificai os. Como quer
que" seja, convém attender a que não se trata de alguma emnreza mercantil; não se deve sujeitar a sua
sorte só ao seu maior ou menor custo; a questão é
de interesse do paiz, e não pôde ser resolvida apenas
pelas « msidarações dos lucros que trará: ha outros
interesses a attender,
Actualmente a receita da estrada de ferro de D.
Pedro II orça, por 2,500:000$; desde que chegar ao
Porto Novo "do Cunha e á Cachoeira conta-se que
subirá a 3,400.000$ 100. Com esta base podia-se
fazer operações de credito que dariam meios para
concluir-se toda a linha, mas isto traria maior demora ; o empréstimo apressa a conclusão das obras
projectadas, e não haverá grande sacrificio para o
thesouro.
Presentemente, tiradas as quantias precisas para
fazer face a todos os encargos, fica de renda liquida propriamente dita a quantia de, pouco mais ou
menos, 500:000$ por anno. Precisando-se de 5, ou
6 000:000$ por auno para o andamento das obras,
vê-se que ha base para levantar-se o empréstimo
afim de as ir custeando. E ainda que haja sacrifício
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será ap^arente, ou transitório, porque virão logo saoductores com população e coramercio já estabevantagens compensai o.
lecidos ; não inverte o curso do rio, como disse o
Entende o honrado senador que não ha urgência nobre senador pelo Pará, que entende dever a saem votar-se o empréstimo, porque o governo pode bida dos produetos daquella região ser pelo Penedo.
acudh ás obras da estrada com os meios ordinários, Concorda que deve-se facilitar a sahida pelo baixo
até a próxima sessão das camaras.
S.Francisco; mas o nobre senador foi o proprio
No estado dos trabalhos encetados, estando orga- que mostrou-se infenso a uma empreza que propunisado um numeroso pessoal, e convindo dar impul- nha-se a realisar esse deside/atum; concedia-lhe
so ás obras, os meios ordinários não são sufiScientes. tão pouco, que era o mesmo que regeital-a, sendo
Quaes são ell-s? No orçamento vigente f rara que o Sr. visconde de Sapucahy foi muito mais liconsignados 2,000:01)0$ para custem, conservação e beral que S. Ex. nas concessões a essa empreza.
mais serviços, ü empréstimo da província do Ilio
O pl no de communicaçâo pelo baixoS. Francisco
do Janeiro é duvidoso, e reduz-se a 42CÍ:000$. Isto está nas vistas do governo', tanto por meio do tramroad projectado, como pela estrada da Bahia ao
não chega ; é evidente.
Lembiou S. Ex. lambem as sobras do ministero, Joazeiro.
Desta maneira tem também respondido em muida agricultura e dos outros; mas não oxorreu-lhe
que ellas são precisas para supprir a defi iencia de tas partes ao nobre senador por Goyaz ; mas dará
certas verbas dos respectivos orçamentos, como suc- resposta especial ao topico sobre a diíTiculdade de
cede sempre, o que para tanto seria indispensável re: lizar-se o empréstimo na actual situação da Europa. Chega o orador á conclusão opposta: as noautorisação do ^od r ieglslativo.
O honrado senatur pela província de Goyaz lem- ticias que tem é que a época é favorável p:.ra esse
brou ainda a própria n nda da estrada de ferro; mas fim. As nossas condições são differeiites das da Europa: não ha nada que faça perigar nossa estabilipódo o governo dispor delia sem lei que o faculte?
dade: na Europa ha receio dos resultados da guerra,
O Sr. Silveira da Motta:—Eo que V. Ex. está ha pânico, que afugenta dalli os capitães, e os faz
fazendo actualmente?
procurar o nosso e outros paizes que estão nas nosO Su. ministroda agricultura:—Está applicando sas condições.
Convém aproveitar esta situação.
a consignação do orçamento vigente; e esgotada, não
Disse o nobre senador que nenhum governo jáhesitará, como já fez no exercício passado, em abrir
créditos extraordinários de modo a evitar o gravíssi- mais pediu tanto c.rao o actual: está S. Ex. esmo inconveniente de paralisarem-se as obras da es- queci lo do que se passou. O projecto do governo
transado era mais amplo e continha mais arbitriO;
trada.
não I mitava o credito para as obr-s, nem quanto
O Sr. visconde de S Vicente:—Apoiado.
á extensão desta ; o governo ficava autorisado para
O Su. ministro da agricultura:—A conseqüên- fazer o que entendesse e quizesse. Na presente procia do que vem expondo é que o empréstimo é ur- posta tudo é limitado ; sabe-se o que o governo pogente e indispensável.
derá fazer, até onde poderá chegar, e que não poNão éexacto que em seu prolongamento a estrada derá exceder.
vá procuraj desertos, o só no futuro pode dar renda.
Devendo o debate prolongar-se, segundo a ueclaPor certo que, do de que sahir da zona do café, os ração que os nobres senadores hontera fizeram, pára
lucros serão menores; m is não ó razão para que se aqui o orador; rescrvavlo-se para depois responparo. Pode a estrada deixar de entra nhar-se pela der ao que lhe tiver escapado.
província de Minas? de ir ao Rio das Velhas?
O Si-, Zacm-ins pronunciou um discurso
O Sr. Silveira da Motta : — Não.
que publicaremos no «Appendice.»
O Sr. ministro das obras publicas observa que
O Sn. F*ananliO!S [ministro de estrana receita da p rte da estrada entregue ao trafego, o da parte que se tem de estender pela zona geiros) O nobre senador pela Bahia, que acaba de
do café, reunida á receita da parte menos rendosa, fallar, ainda desta vez nãb poupou censuras ao
offerecerá ain ia um bom lucro; mas ainda que assim goveino, e, no empenho de descobril as, chega até
não fosse, ja disse que a questão não e mercantil, a esquecer o seu passado.
ou de especulação
O Sr. ministro da marinha E' cousa de que
Respondendo a um aparte do nobre senador por elle já não se lembra.
Goyaz, declara que a secção que vae ao Porto Novo
O Sr. ministro oe estrangeiros:—O nobre senado Cunha está muito adiantada, o para sua conclusão não precisa do empréstimo: deste tem de ser dor notou que esta proposta, que encerra uma cutoempregados 9,000:000$ na secção que vae á Ca- risaçào importante e é destinada a satisfazer aspirachoeira, na província deS. Paulo, o 26,000:000$ no ções mui legitimas do paiz, não fosse trazida á
discussão desta casa ha mais tempo; mas o senado
prolongamento até o Rio das Velhas.
Quanto ás despezas para tornar navegável este é testemunha de que o governo esforçou-se pela
rio, o nobre senador pelo Pará exagerou-as extraor- passagem da lei de orçamento, que devia merecer
nariamente. Desde a foz até Sabará, orçou o Sr. Liais preferencia; accrescendo que o curso dos debates,
de despezas com as obras precisas em 2,600:000$; segundo as disposições manifestadas pelos illustres
ora, a estrada irá até Macaiíbas, 11 léguas abaixo oppositores, não auto risa va a esperança de que
daquella cidade; e como nossas 11 léguas é que podesseraos discutir simultaneamente esta proposta
justamente existem as maiores dilüculdades, é evi- e a lei de orçamento, que votámos ha dias.
O gabinete teve o pensamento de repartir o tempo
prnte quea dospezaserá muito inferior a 2,600,000$.
O prolongamento da estrada tende a ligar centros das sessões, discutindo-se na 1" parte da ordem
■\
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do dia a proposta de que ora nos occupamos a
na 2a o oiçamento.
O Sr. Silveira da Moita: — Porque não fez?
O Sr. ministro de estrangeiros: — Porque persuadimo-nos, e persuadimo-nos com o voto de pessoas competentes, de que não devíamos adoptar
este alvitre, para não corrermos o risco de ficar sem
lei do orçamento, e sem credito para b prolongamento dá estrada de ferro de D. Pedro II.
O Sr. Cansansão de Sinimbu.' : — Mas tiveram
lei de orçamento sem debate na 3a discussão.
O Sr. ministro de estrangeiros:— Tivemos lei
do orçamento; e quem ouvir o aparte do nobre senador pelas Alagoas, proferido com tanta accentuação, acreditf rá que tivemos lei de orçamento unicamente pela boa vontade dos nossos illustres oppositores, e não pelos esforços que o governo e seus
amigos empregaram afim de que o paiz não ficasse
privado desta lei.
O ,Sr. Silveira da Motta : — Essa é boa!
O Sr. ministro de estrangeiros:—Tivemos a lei
apesar dos longos debates que a illustre opposição
provocou; os esforços que lhe oppozemos nos conduziram a este bello resultado, passou a lei de orçamento.
Sr. presidente, nenhum gabinete offerece ás camaras uma proposta como a de que se trata, não se
empenha por sua adopção, como se em; enhou por
esta na cama''a temporária, sem ligar-lhe grande
importância. Basta sem duvida esta consideração
para demonstrar a todos que o governo tinha grande
empenho pe a ac itação desta medida; e tinha gr-nd '
empenho, Sr. presidente, não como meio de vida
rainisteria., mas porque interessava a um meliioramento de alta importância, cuja utilidade está fora
de duvida
O Sr. Antão:— Apoiado.
O Sr. ministro de estrangeiros:—E é reconhecida por ambos os partidos políticos do paiz.
O Sr. Antão:— Apoiado.
O Sr. ministro nsestrangeiros:—O nobre senador pela Bahia, longe de estranhar, como estranhou,
o presente projectò, devia reconhecer que nós tomámos lição do seu passado; que a sua experie .cia nos
aproveitou, pois evitámos o inconveniente, que o
nobre senador, quando presidente do conselho, não
pôde evitar.
A historia do projecto de 1864 é recente. Todos
nós, Sr. presidente, temos presentes as scenas occorridas na camara temporária naoccasião de discutir-se
aquelle projecto. O que passou não foi a iniciativa
do seu autor; isto é, não foi a iniciativa do illustre
deputado, que tinha tomado a peito * medida. Appareceu a pòlitica geographica, e na camara temporária o projecto, que tinha por fim o andarr cnto das
obras da estrada de ferro de Pedro II, tomou vastas
proporções, porque a maioria, ouquasi unanimidade
da camara, ameaçava desorganisar-se, se o governo
não cedesse aos impulsos disso que se chamou política geographica.
O autor do projecto primitivo, do qual originou-se
o que veio para esta casa, não tinha em vista estudos
simultâneos a respeito do prolongamento de todas
as nossas estradas de ferro; o que elle tinha em
vista, principal senão exclusivamente, era a con-

' tinuação da estrada de ferro de D. Pedro II, a respeito da qual havia estudos já foitos, e cuja utilidade estava fóra de duvida , porque todos reconheciam que era uma empreza pruductiva. Mas surgiram as exigências prematuras e o nobre presidente do conselho de então, apesar de toda a sua
energia, não pude dominal-as. Em taes condições o
projecto não podia ser razoavelmenie aceito pelo
senado. E o silencio que a seu respeito aqui guardou o nobre senador pela província de Minas-Geraes,
hnje fallecido, o Sr. T. Oitoni. demonstrou bem que
elle, assim como seu illustre irmão, só havia prestado sua acquiescencia ao que tinha passado na camara dos deputados, por forca daquellas circumstancias.
QSr. ministro da marinha:—Quem era o director
inamovivel nessa época?
. O Sr. ministro de estrangeiros: — lia uma
grande differença entre o projecto de 1864 e o actual:
aqu lie autorisâva o governo para fazer estudos a
respeito dos prolongamentos de todas as estradas de
ferro; não fixava quantia para essa despeza; abria
um credito illimitado an gOverno; autorisava a orgiuisação de uma companhia ^ara navegar o rio
S. Fr ncisco, mediante a subvenção de 150:000$ annuaes. O nobre senador pelas Alagôas seria o . prirn iro a condemnar esti idéa, porque não vu utilidade pratica em emprehender-se desde já semelhante
navegação.
O Sr. Cinsansão de Sinimbu'.' — O que condemno
são esiradas de ferro para o rio S. Francisco.
O Sr. ministro de estrangeiros:—\quolIa iprouost . Sr. preside.ite, autorisava a continuação daestradade ferro de D. Pedro II; mas em que termos?
Devendo o prolongamento ser contrata,m, por qualquer companhia estrangeira, ou por alguma das
companhias aciiues; não deixava outra alternativa.
Continha muitas outras disposições...
Ü Sr. ministro da marinha:—Era um monstro
de Horacio.
O Sr. ministro de estrangeiros:—...estabelec am-se regras para se contratarem as estradas de
ferro, regras que a discussão mostrou que não eram
sufficiemes; que circumstancias mesmo podiam darse em que ellas se tornassem até prejudiciaes ao
Estado.
O nobre senador pela província da Bahia enganou-se; não obstante os defeitos do projecto, que
nos veio da camgra temporária, defeitos provenie ites das pretenções inopportunas, não obstante
e-ses defeitos, digo, eu não me oppuz radicalmente
< o projecto. O nobre senador não se deu ao trabalho de lêr todo o meu discurso, o por isso me fez
t. manha injustiça, deixou de reconhecer a pequena
divida em que estava para comigo.
Eu, com qnanto não adoptasse o projecto, prestei
algum auxilio no debate ao nobre ministro da agriculiura desse tempo. Não ó certo que propuzesse o
adiamento, nem mesmo que votasse por elle, ao contrario dava autorisação ao governo para que podesse
alienar a estrada de D. Pedro II, não porque não
reconheça que é preferivel que ella seja propriedade
do Estado, mas, attendendo ás circumstancias financeiras de então, quando o governo estava sendo
impellido pelas despezas da guerra a grande e continuadas emissões de papel moeda, quando não víamos ainda o termo dessa guerra.
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São se diga, pois, que o meu voto foi de um opppsicionista, que nega tudo ao governo; ao contrario eu pedi ao nobro ministro da agricultura que
limitasse a quantia necessariã para os estudos dos
prolongamentos das estradas de ferro, porque não
nos oppunhamns a esses estudos. Houve um projecto da commissáo de emprezas privilegiadas do senado, que substituiu o projecto da outra camara, e
nelle concedia-se aqúillo que parecia razoável á
com missão do senado, e que os que tomaram parte
no debate sustentaram como mais acertado. Durante
a discussão declarei que não duvidaria augmentaro
quanlum do credito alli concedido, uma vez que a
autorisaçâo fòsse limitada,
Sr. presidente, quem se recordar bem da discussão
de 1867, a respeito desta matéria, convencer se-ba
de que o governo estava também de accordo sobre
as imperfeições do projecto da outra camara e que
não mostrou grande empbnho pela sua adopção.'
O nobre prosblento do conselho nenhuma vez fallou
sobre esta matéria, e V. Ex. sabe que, se esse
projecto merecesse grande empenho do gabinete,
o nobre presidente do conselho...
O Sr. Zacarias : — Estava occupado na outra
camara.
O Sr. ministro re estrangeiros: — ... não se
conservaria silencioso aqui...
O Sr. ministro da marinha (ao Sr. Zacarias): —
Esteve o mez todo na outra camara ?
O Sr. ministro de estrangeiros; — ... não deixaria de manifestar o interesse do governo pronunciando algumas palavras ainda que breves. O nobre
senador acharia sempre algum tempo para isso, se
o projecto não estivesse condemnado na sua própria
consciência.
O Sr. Zacarias: —Não estava tal; eslava aqui
muito bem defendido pelo Sr. Dantas.
O Sr. ministro re estrangeiros: — O nobre senador disse quo o meu discurso de então foi deomni
ré scibili, que até eu dera aqui um plano de
'fortificaçoes paraMatto-Grosso. Ora, quando o nobre
sona ior o dizia, fiquei admirado, porque nao conservava reinibiscencia de haver dito tudo quanto o
nobre senador mo attribuiu; mas felizmente achei
nacollocçào dos Annaes o meu discurso,já marcado
em alguns períodos por um dislineto senador...
O Su. Zacarias:—Não foi por mim.
O Sr. Ministro de estrangeiros:—Não; por um
distineto senador, distineto membro da opposição,
o qual, pelas marcas que vejo nesse discurso, quer
me fazer a honra de citar alguns trechos...
O Su. Silveira da Motta:—E hei de repetir o discurso de V. Ex...
O Sr. ministro de eStrangeiros:^ Eu direi de
passagem que tive prazer em lèr os trechos marcados,
porque estão marcados com habilidade, estão bem
escolhidos para dar o resultado que o nobre senador
quer, de achar-me era contradicção. Mas quem se
der ao trabalho do lèr todo o discurso, ha de tirar
outra conclusão.
O'Sr.'Silveira da Motta:—Hei de lêrtodo.
O Sú. ministro DA mauinua :— Não, mande o imprimir.

O Sr. ministro de estrangeiros :—Sr. presidente,
eu não dei plano de fortifleações, nem mostrei-me
contrario as estradas de ferro; para o comprovar
não me animo a ler todo o discurso, mas vou ler ao
senado as poucas idóas que proferí no preâmbulo
desse discurso, motivando o voto que ia enunciar,
que não era inteiramente de accorao com as vistas
do gabinete.
« Antes de entrar nesta apreciação, {lendo) julgo
necessário manifestar ao nobre ministro que, oppondo me em geral ao projecto da outra camara,
não sou infenso a política que S. Ex. nos disse encerrar este projecto. O nobre ministro, sem duvida,
referia-se á po itica dos caminhos de ferro, segundo
a expressão dos escriptores francezes, quando estas
questões se agitar an cora muito interesse em França. Eu sou também pela política dos caminhos de
ferro. »
<( Esta política não quer dizer malerialismo ; é a
politics da paz, das conquistas pacificas da intejlfgencia e do trabalho; aquella que procura a gloria
do paiz e a sua defesa por meio do seu desenvolvimento moral e material. »
« O Sr. ministro da agricultura: — Aquella que
de preferencia nos deve uccupar. »
O Sr. Parnn/ios:—«Não pôde haver progresso morla sem progresso material; é esta a minha convicção.
A raaxiraa mens sana in corpore sano, também se
applica perfeitamente ás condições moraes e physicas do corpo social. Para que a moral dos povos
progrida, é preciso que também a riqueza material
se desenvolva. »
Não fui, portanto, opposto; ao contrario mostreime enthusiasta dos caminhos de ferro e o sou: entendo mesmo que nos devemos^todos empenhar em
uma guerra santa centra o que for atraso. Também
não dei plano de forlifícições; _eis aqui a idéa a quq
o nobra senador deu proporções de um, plano de
defeza militar para Matto-Grosso.
« A defez • do Império [lendo) ganhará ao mesmo
tempo, e ganhará muito mais, eu não hesito em assegur l-o ao nobro ministro, com essa política dos
caminhos de ferro, do que com a política dos grandes armame.tos.
O Sr. Ottoni:— Apoiado.
O Sr. Paranhos : — Se porventura no principio desta guerra se podesse, por via de linhas ferreas, ou partindo do interior de Minas,
ou partindo de S. Paulo, do Antonina, ou de oiitro
ponto da província do Paraná, transportar rapidamente ura corpo de exercito para as fronteiras de
Matto-Groso, se do mesmo modo podessemos reunir
acceleradaraente sobre as fronteiras dó Uruguay
todos os element s de defeza da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Lopez não teria feito o
que nos fez
O Sr. Ottoni: — E' verdade.
O Sr. Paranhos : — Não se teria animado a sahir
de seu território. {Apoiados.) »
Lerei ainda outra passagem desse meu discurso,
na qual resumi o meti voto:
« Em conclusão, Sr. presidente, estou prompto
a votar por um credito limitado para que o nobre
ministro possa mandar proceder aos estudos prévios; estou prompto a votar por disposições que
pareçam razoáveis relativamente á estrada de ferro
7i
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de D. Pedro II no ponto de vista era que acabo de taes condições o poder legislativo não podia deixar
consideral-a. E' esta uma questão que deve ser re- de ser muito escrupuloso na concessão de créditos
solvida nesta occasião ; mas o governo deve dizer- ao governo. As nossas circumstancias huje, feliznos se pode concluir a estrada até ao Porto Novo do mente, são muito differentes; a autorisação pedida
Cunha, porque isto é urgente, se quer ficar com a será usada opportunamenle; o governo, habilitado
estrada ou se quer alienal-a, e que applicação pre- por este voto da assembléa geral, poderá aprotende dar ao dinheiro que por esse modo obtiver, veitar o melhor ensejo de effectuar uma operação
são questões estas muito importantes na actuali- financeira vantajosa. Mas, se assim não Wr, se o não
dade. »
. • ..-5^ habilitarmos em tempo, a melhor accasião pode
Portanto, fui muito arrazoado; não me oppuz radi- escapar.
Sr. presidente, não se trata de uma medida para
calmente ao projecto. Mas o nobre senador attribuiu me até o requerimento de adiamento, contra o este gabinete, talvez que a autorisação tenha de ser
usada por mais de um gabinete; a idéa, pois, que
qual aliás votei
nos move, na urgência que pedimos ao senado
O Sr. Zacarias : — Seria engano meu, mas o peta
decisão desta proposta, é toda de interesse pucerto e que a maioria adiou...
blico: trata-se de um grande acto, cujas vantagens
O Sr. ministro de estrangeiros : — Mas de que são conhecid s, que aproveitam a todo o Império
se trata actualmente ? Trata-se da estrada de ferro e principalmente a tres pr vindas. Votemos os
de D. Pedro II; a camara temporada teve bastante fundos necessários, para que o governo possa levanprudência para não deixar-se arr. star pelas inspira- tai os quando se dê occasião asada, e com vantações da política geographica. Tratoudo que era mais gens para o thesouro na ional.
urgente.e que não prejudica os m-dhorame tos a que
E, pois, Sr. presi lente, votando por este projecto
aspiram as outras províncias. Não se podendo fazer não estou em contradicçáo ; as circumstancias de
tudo ao mesmo tempo, votou um credito para a es- hoje, não são as de 1887, não se trata do um projecto
trada de ferro de D. Pedro II.
tão defeituoso como aquelle que então veio da camara
dos deputados; não se trata de caminhos de ferro
O Sr. Zacarias : — Sem estudos.
trata-se da estra a de ferro de D. Pedro II,
O Sr. ministro de estrangeiros: — A respeito em geral,
utilidade está reconhecida, e a respeito da qual
desta linha ferrea ha estudos: nenhuma tem sido çuja
estudos suílicientes. Quem vota o credito para o
estudada como esta. Desde seu começo todos reco- ha
prolongamento
dessa estrada sabe o que veta.
nheceram que a estrada de ferro de D. Pedio II
A votaçãi) deste credito não impede que oportunadevia dirigir-se ao rio das Velhas ou procurar o mente
tratemos das outras vias ferreas, o mesmo
vaPe do rio S. Francisco; a respeito d is pontos
projecto algumas medi Ias ha relativamente aos
interroedi irios havia duvidas, mas sle« teem sido neste
outros caminhos de ferro. Deixemos nesta occasião
muito estudados. Ahi estão os discursos do nobre de invocar o espirito de provim ialismo, tudo tem
sonador pela província de Minas Geraes, o Sr. Th o- sua oppoitunidado ; esta erapreza não é fluminense
philo Oitoni, declarando que esta era uma questão
resolvida, que não podia haver duvida sobre a uti- ou mineira, ó empreza brasileira. (Apuiados.) Os
que o'Estado auferir delia, aprolidade dessa linha ferrea, que já estava estudada, grandes interesses,
a toda communhão brasileira, e eu que voto
que não se podia mesmo estudar com rigor senão reitarão
este projecto me coraprometto também a votar
quando se tratasse da execução. O custo também por
por
qualquer outro, que attenda razoavelraents ás
está calculado; a proposta do governo apresenta o demais
emprezas ferreas do Brasil.
calculo do custo da estrada de ferro, e a nobre coraSr. Leitão da Cunha requereu verbalmente que
missão do senado no seu luminoso parecer é ainda se Oprorogasse
a sessão por m ás duas horas.
mais positiva a tal respeito.
a votos o requerimento, tendo antes sahido
Portanto, sabemos qual é o traço geral da estrada do Posto
salão o Sr. ministro foi approvado.
que vae ao rio das Velhas, sabemos qual é o custo
Entrando
de novo o Sr. ministro, proseguiu a disaproximadamente...
cussão da proposta.
() Sr. Cansansão de Sisimbu: —E quanto ás vantagens ?
O Sr-. Cansansão de Sinimbú s
O Sr. ministrodeestrangeiros;—Quanto ás san- —Sinto, tomando a palavra na presente discussão
tagens, estas estão fóra de duvida; todos sabem que em presença do nobre ministro da agricultura, coa estrada de ferro de D. Pedro II e das que mais meçar por dirig r uma censura a um acto seu, que ó
promettem, que o seu prolongamento até certo ponto i também censurar ao governo de queS. Ex. faz parte.
ha de augmentar considerave,mente sua renda.
Refiro-me, Sr. presidente, ao habito em que se tem
Autorisa-se o governo, não para contrahirr de uma posto o ministério fazer adiar a sabida dos paquevez o empréstimo de 3õ,000;000)J, mas integ almente tes para differentes pontos do Império.
ou parcialmente, segundo as necesshfcdes do serviço,
O Sr. Zacarias:—Apoiado.
segundo as circumstancias dos mercados monetários.
O Sr. rarão de S. Lourenço Isso ó velho.
Esta autorisação deve ser votada quanto antes, porque de outro modo perde-se a occasião de contrahir
O Sr. Cansansão de Sinimbu':—Velho ou novo,
um bom empréstimo, de levantar os fundos necessá- o acto é digno de censura, o eu estou no meu direita
rios para esta e outras emprezas. Digo boa occasião quando censuro quem o pratica.
porque as circumstancias de hoje são muito difioSr. presidente, os paquetes a vapor conduzem não
rentes das que eram em 1867. Então estávamos em só passageiros e cargas, como também a corresponguerra; o nobre senador pela Bahia que era presi- dência publica e particular d« província a província;
dente do conselho, recorreu mesmo ao papel-moeda V. Ex. concebe perfeitamente que o commercio
para acudir ás despezas urgentes da guerra; e em basea muitas de suas transacções importantes na
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regularidade dessas communicações. Ora, quando
com a guerra europca, as noticias vindas do theatro
dos aconieciraentos pod-m tão directamente influir
nas transacções comraerciaes, acho que é digno de
censura o governo que interrompe por motivos desconhecidos a regularidade das communiraçòes.prohibindo a seu bel-prazer a sabida dos vapores.
Senhores, qual terá sido a razão deste recente procedimento do governo? Regularmente não se pode
atUibuir a outro motivo, senão impossibilitar os reprosentantes da nação de se recolherem a seus domicílios, retonio-os nesta capital.
O Sr. Figueira de Mello : — Hoje sahm um paquete amanhã sáe outro.
O Sn. CansansãodeStnimru';—Hoje sahiu um vapor depois de muito demorado, devendo ter sabido
no dia 15, e amanhã sáe outro porque não está na
accão do governo deraoral-o, visto ser um vapor estrangeiro.
O Sr. visconde de Camaragire Logo podem ir.
O Sr. Cansansão de Sinimbu'Sr. presidente,
os nobres senadores que me dflo apartes, d.zendo que
ha vapores que teem sabido e estão a sihir, como
indi ando que a suspensão da sahida não serviu de
embaraço aos representantes da nação para se retirarem, tem o dever de vir explicar quaes os motivos
que acluaram no govetno para ordenar quo não sahisse o vapor destinado a levar para as províncias
do Norte a correspondência da ultima quinz na. Fmquanto os nobres senadores não demonstrarem o
contrario fico na crença de que o motivo principal
desse acto deve ser attribuido á razão que dei.
Senhores, isto demonstra uma circumstancia; demonstra o enfraquecimento que vae diariamente tendo entre nôs o sentimento do dever; se o governo
estava persuadido de quo não obstante a sabida regular dos vapores, não ficaria piivadoda companhia
dos representantes da nação, certamente ficaria sem
explicação o acto que praticou, e pelo qual o censuro.
Lembro-me, Sr. presidente, qu^em tempo não muito remoto, quando a representação do paiz, exprimindo a verdade formava verda leiram-nte um elemento
nacional, não h via myster de empregar-se meios
destes para se conseguir o cumprimento dos devores
dos representantes da nação. Lembro-me que essa
lei dqpantada de 31 de Dezembro de 1811, attesta em
si mesma a época das prorogações havidas naquelle
anno; oo governo doentào nunca sentiu necessidade
de recorrer a meios taes. Isso demonstra (é o que
pretendo dizer) o enfraquecimento do dever, a reougnancia e o indifferentismo com que cada cidadão
attende para o cumprimento de suas obrigações,
conseqüência natural da consciência que todos teem
de que a nação não influe, não toma parte na gestão
dos negocios públicos.
,
Feita esta observação, eu quereria delia também
tirar partido de momento para convencerão nobre
minis'ro do que a idéa do prnjecto que se acha em
discussão, do prolongamento da estrada de ferro de
I). Pedro II até as margens de S. Francisco pode ser
de futuro uma diííicutdade para o governo usar desses
expedientes; porque se o nobre ministro conseguir,
como pretende a construcção dessa estrada a suspensão da sahida dos vapores não produzirá o efleito
desejado, a via terrea noutralisará á prohibição marítima.
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Sr. presidenta, eu entro agora na discussão da
matéria, mas antes de entrar propriamente no exame
delia ainda farei uma pequena observação, e vem a
ser ácerca dos factos que se deram por occasiâo da
discussão da lei do orçamento.
O nobre ministro de estrangeiros querendo fazer,,
talvez ostentação da força de que dispõe o governo,
dis<e-nos ; « Pois pensa" a cpposiçao que temos lei
do orçamento por sua vontade, t/mos porque devíamos ter, vistu que contamos com a maioria do senado. » Mas, o nobre ministr o de estrangeir os devia
ser mais generoso para confessar que a opposiçâo
nunca pretendeu embaraçar a passagem do orçamento, mas somente di>cutil-o; que reconhccendô a
conveniência da adopçào da lei, ainda no período da
segunda prorogação, absteve-se até de fazer a menor observação na terceira e ultima discussão. Nessa
occasiâo. Sr" presidente, estávamos todos na crença
de que o governo o quo desejava era obter a lei do
orçamento, e achaudo-se proxirao o termo da segunda prorogação entendeu a opposiçâo que devia
drsistir do direito o fazer novos exames, com quanto para isso houvesse materii. Confesso a V. F.x.
que quando nessa occasiâo sahi desta casa fui convencido de que os trabalhos ledslativos se achavam
encerrados a presente sessão. Constou-me depois
que tinha havido tcrc. i a prorogação; a necessidade
da terceira prorogação não podia deixar de influir
no meu espirito para obrigar-me a investigar as
causas deste novo sacrifício exigido dos representantes da nação.
Qual será o motivo? Qual a causa urgente que
obriga os representantes da nação ao n vo sacrifício de uma terceira prorogação? Sa rificiu pesado
para os cue vivendo de sua industria e do seu trabalho, acham-se au-ente de sua família e de seus
interesses? Confesso, Sr. presidente, que quando a
nuticia dosse acto me chegou aos ouvidos, ímsqnei a
causa ora outra origem, e cheguei mesmo a tensar
que o rainist tío arrependido do tempo que deixou
pas«ar perdido, voltando á inspiração mus generosa
quizesse inderanisar o passado apresentando para
discussão uma dessas muitas r d irmãs de que carece»
o paiz, e que tantas vezes nos hão sido promettidas.
Nesse caso, dizia eu, todo o saciificio oe nossa p.irtç
é pouco, com tanto quo alguma cousa consigamos
era pró de nossas aspirações liberaes. Coniãva que
n reforma judiciaria havia eraíira passado na outra,
casa, e como se me assegurou aqui que ella seria,
discutida ainda no correr da presente sessão, serviu,
ella de objocto a minhas esperanças. Mas qual 1 vã
iliusão, não foi para discutü-a que foram nossos
trabalhos prorogados 1 essa mateiia correu sempre
á revelia, a do recrutamento foi logo posta de parte,
na eleitoral nem mais se fallou. Para que houve,
pois, a prorogação ? para assumpto diverso, senhores, para discutir-se um projecto tendente a um
melnoramento material, este contraste é que deseje
tornar patente e bem claro.
Noto, Sr. presidente, que a tendência caraqterislica da situação dominante ó para o lado dos interesses materiaes com grande e absoluto desprezo dos
melhoramentos moraes. As questões que nascem
desta origem não merecem a solicitude do governo.
Já tivemos occasiâo de filiar do ensino publico, e
cassim orno elle, teem sido desprezadas todas as outras
rimateas de valor moral. As reformas políticas que
interessam tão de perto o cidadão, ao gozo de seus
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direitos, a manutenção de suas garantias, a emancipação do elemento servil que não interessa menos a
mo*ral e a religião do que a própria condição eccodomica do cidadao, tudo foi desprezado e deixado
ne parte; uma só cousa porém despertou a attenção
do ministério, a discussão do projecto tendente a
prolongar uma de nossas vias ferreas. Não tenho,
portanto, razão de dizer que a feição caracteriSca da
presente situação política é sui tendência para o
materialismo ! Entendem por accaso os nobres ministros que uma nação, cuja população sente-se despojada de seus direitos pode ficar contente e satisfeita, somente porque algumas centenas de réis entram
para a algiberra de alguns contribuintes! Entendem
que com o melhoramento de um ramo de industria
podem apagar os vestígios desse grande atropelo era
que lera vivido o povo, e que assim é que lhe paga
os serviços generosos que elle prestou durante o lon
go período de tão prolongada guerra? Restituir ao
povo seus direitos, garantir-lhe sua liberdade, darlhe ligitimo accesso na gestão de seus negocios, esse
deveria ser o empenho de um governo que se inspirasse nas fontes do verdadoiro patriotismo, o não
vir empregar .> tempo legislativo somente nas questões de interesse material.
Se esta è a política dos nobres ministros, permitta-me que lhes diga, é uma falsa e má política que
já por vezes têm sido empregada sem frueto. Lembro-me, Sr. presidente, o exemplo da trança, no
reinado de Um mOiiarcha sábij e digno de toda
a veneração. Pretenderam alguns ministros de Luiz
Felippe arrefecer a ardencia d-s paixões polilic s
que se exaltaram com o movimento revolucionário
que o elevou áo throno arvorando a banoeira dos
melhoramentos materLies: não se fallava quasi em
outra materiã naquella quadra', e, com eííeilo, a
França foi dotada de muitõs melhoramentos; inauguraram-se linhas ferreas, a coloniã de Argel augrtíèntou, as industrias prosperaram, o commercio
dilatou-se, è o paiz todo parecia florescer. Com estes
benefícios pensa va aquelle bom monarcha ganhar o
amor do povo. Más um dia, uma pequena questão;
o direito de rerihião de que os fiancòzes estavam
privámos, sendo reclamado co n ardor, deu motivo a
utria conflagração da qual resultou a queda do
throno e de uma dymnastia,
Esta lição ainda não serviu, e a proprii França
acaba de dar-nos um novo exemplo do que valem
governos que se isolam do povo, julgando . odercontental-os embalando os somente0no goso dos melhoxaraentos materiaes. NapokàoS , depois de ievarsua
palria ao faustigio da maior grandeza, quiz fazer de
Paris a capital do mundo, deu a maior expansão ás
obras da industria, m<ts esqueceu-se do um elemente mais forte do que todos quantos encerra a riqueza
e o luxo,_ foi parco de liberdades, e.per isso perdeu
as affeições do povo. Julgando-se seguro por um si
mulacro de eleição atirou ccm ousadia a luva do
duelloauma nação rival, e poucos dias bastaram
para convencel-o de um engano,que a sua causa, não
era a causa do povo, e essa França tão nobre e tão
valente quando combate sob o estandarte da liberdade, achou-se fraca e impotente até para defender o
seu proprio território! Elle se tinha materealisado.
O Sr. ministro de estrangeiros Então não
devemos fazer a estrada de D. Pedro II, para não sermos materialistas.

O Sr. Cansansão de Sinimbu*:—O aparte do nobre ministro é a penas para embaraçar me: elle
sabe perfeitamente que não desprezo e nunca desprezei o progresso em nenhuma de suas applicaçôes,
ê muito menos na parte dos melhoramentos materiaes em que interessa tanto a riqueza publica,
como a particular do cidadão: o que combato é a
preferencia que a elles so quer dar com prejuízo dos
melhoramentos moraes; o que desejara é, que o
nobre ministro e seus collegas so convencessem que
esta prorogação seria mais bem cabidâ se ella tivesse
por fim chamar attenção do corpo legislativo para
discussão de outras matérias que tão intimamente
se ligam ás condicções civis e políticas do cidadão,
taes são o respeito á propriedade, a garantia dos
direitos, a realidade do systema de governo quo nos
rege, das quaes, vejo com grande pezar o governo
nem de leve cura.,,.
O Sr. ministro de estrangeiros dá um aparte.
O Sr. Cansansão de Sinimbu':—Os (actos áhi estão, a opposição tstá cansada de defnmciâl-os, expondo as violências praticadas e os crimes commettidos nas diversas províncias do Império, até por
agentes do governo.
Mas, como teera sido nossas queixas ouvidas?Com
sorrisos, sempre cora duvidas ou indiflerença, e até
coín escarmo? Que mais nos lesta fazer em favor
dos que sóffrem, quando não ha provas que possim
con Iradictar as asserçóes dos agentes do governol Para
a opposição cessaiani os recursos, desde quo o governo
decretou a iufallibilirfade tamberii para seus delegados. Não depositando outra esperança de melhoramento; senão tia adopçâo das reformas reclamadas,
não foi sem grande pezar que me coi.stou ter sido a
sessão legislativa prorogada ainda pela tesceira vez,
não para se discutirem essas reformas, mas sim ésimI lesmenle para se impôr ao paiz um novo sacrifício,
exigindo-se 35,000:000<s para prolongamento da estrada de ferro de Ü. Pedro II, até o rio das Velhas.
Feitas estas observações, Sr. presidente, entrarei
agora em matéria.
Senhores, a historia das estradas do ferro para
o rio S. Francisco tern alguma cousa do curioso;
ella attesta uma verdade já sabida, e é que somos
um povo ainda na infaucia, porque 6 nessa quadra
da vida em que a faculdade aa imitação exerce mais
influencia. Houve tempo em quo um distineto ecoHomista francez, viajando a União Americana sentiu-se vivamente impressionado com o grandioso
espectaculo do valle do Mississipe, de cujas grandezas largamente fallou. Isto bastou para despertar
em nós o desejo de termos também um novo Mississipe, e a nessa imaginação foi procural-o nas
margens do S. Francisco, ó qual con quanto seja
cora effeito ura grande e magestosô rio, está longo
de oflerecer em suas margens as mesmas condições
com que aquelle rio americano chamou e attrahiu
para si a grande corrente do emigração que o cobriu
de riquezas. O rio S. Francisco corta com suas
aguas terrenos ás vezes montanhosos, em cujas abas
pnuca cultura pode haver, em outras, terras baixas
que cobre e innunda era larga extensão, occupanóo-as durante o tempo de sna enchente periódica.
Essas ultimas terras são com effeito produetivas e ás
vezes prodigiosamente produetivas, especialmente
para certos cereaes, mas, siigeitas a innundações periódicas, não se podem prestar a uma cultura corta e
permanente, acrescendo a isso o serem expostas a fe-

SESSÃO Bi 24 DE SETEMBRO DE 1870
brcs de um typo especial, que tornam desses logares
habi.ações insalubres. Taes são em geral as margens
do S francisco, das quaós se tem querido fazer um
Eldorado: Nossas condições serão ellas aptas e convenii-ntes para receber uma corrente de emigração
eurcpéa ? Eis . minha duvida. O que é pois que se
deseja explorar ou procurar com uma via ferrea destinada para aquelle ponto ? Tiat; rei disso depois,
"mas quiz assignalar estos circurnsíancias para mostrar que desse erro ou d ssa illusão nasceram as pretenções ás projectadas vias ferreas, tendo essa região
por'ponto pbjectivo, eno que foi fatal á linha feirea
da Bahii em seu traço actual, e tem também pre jucá d o a linha ferrea de Eernambuco; erro que será
tambom fttal ao piolongaraente da via ferrea de
1). Eodro 11, se a quizerem internar pai a a margem
do (lio das Velhas.
Pernambuco eniprehondeu reaüsar uma via ferrea
cuja idéi modesta em sua oirgem porque ten lia a
. satisfazer os interesses da lavoura de beira mar,
tomou logo proporções maio- es visando ligar-se ao
S. Eranciscu.
A razão dessa mudança reconheCe-so na precisão
que hivia do obter para a emprezi capitães em mer
cados estrangeiros. Os capitalistas ingb zes i àosubscrevon m para nina emprezo do condições tão modestas em paiz aUi pouco conhecido. Era [ireciso
dar lho ura adorno upparatoso ((uecroasse esperanças
no futuro, e como o rio S. Francisco já antes explorado por viajantes europeus era o mais conhecido. foi ello esci Ihido para emprestar seu nume a
emprez projectada, ficando denominada, Recife e
S. Francisco.
A Bahia, pnyincia igualnieníe importante, o por
citjoextenso território corre o S.Francisco nào podia
verimp ssiv«l i ssa pretençào de irmã, mas nvatem
influência, concebeu lambem o prbjecto do uma via
férrea, não li nita Ia somente a desenvolver os inte
resses já cj-eadqs nos districtos do seu rico littoral,
mas a encaminha 1 a também para o grande El -Dor .do
do S. Francisco. Já la vão duas vias ferreas em des-tino ao mesmo ponto; ambas partindo do m.r na
direcção da vai e e das aguas do S. Francisco.
Minas, que dizem representa por si só quasi um
quinto da popul çào do Império, e que, verdade é
confessar, cntio as outras se acha em pei r condição
por sua pi-sição central, não podia ser mdiíferente
no meio dessa aspiração ás vantagens da navegação
e cotnmerciu do S. Francisco, cujas aguas em maxíma parte se desprendem de suas mont:' lias c percorteiil seu territoiio, Minas visou iam em ter uma
linha ferrea que, partindo da bahia de Nitherohy,
seu porto natural, vá terminar, senão directamente
as mergons do S Francisco, em um de seus allluenles, o Uio das Velhas.
Aqui temos pois, Sr. presidente, trez oinprezas
gigantescas desputando o mesmo objecto, todas eilas
tendo por ponto objectivo o Rio S. f ranosco,
todas ellas ambicionando explcrar as riquezas do
famoso,valle do S. Francisco, Agora cabe aqui perguntar ao tiubre ministro da agricultura : quaes são
essas riquezas, quaos são ossos prodsctos, quantos
os.passageiros que trasitarão por essas vias ferreas
de modo a t o ler alimentar seu trafego e abrir um
prospero horisonte ao seu futuro ?
Senhores, vivi mos e viviremos ainda por muito
tempo no reinado dasillnsões: a força de querermos
estender rauite as vistas para o futuro despiendc
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mol a do presente, e entretanto esquecemos que sem
passar por esto nunca chegaremos áquelle.
Já indiquei de passagem, Sr. presidente, as condições geológicas doValledo S. Francisco, serranias
proxim s, ou planicies inmmdavels bordam esse rio
em grande parte do seu longo curso: que produclos
darão essas terras, cujo valor permutavel possa'pagar
o custo do transporte? Ec para regiões tão longínquas
que se espera fazer cncamiílh^r a população que porventura emigrar para o Império?
Sr. presidente, eu não quero, e i.era posso negar
que apezar dos inconvenientes apontados alguns
interesses existem já creados naquelles logares, os
quaes ceilamentemerecemser attendides: mas o que
tu sustento com a mais profunda convicção é que
nem esses interesses são tàc avullados, e nem susceptíveis de o seremaiuda mesmodentro de um largo
priso, que comportem já o sacriticio do capital necessário e renzação de qualquer das lies linhas
ferreas projectadas; o que sustento é queelles podem
ser de alguma sorte attendidos sem tanto dispendio,
e talvez de modo ni is util ao seu progressivo desenvolvimento.
Senhores, eu insisto muito nc ponto de que o valle
do S. Francisco não possuo as riquezas que lhe attribiiera, porque dessa illusào nasceu o erro com que
em seu começo foram traçadas as vias lerreas de
Pernambuco e*Bahia, e agora e quer t: mbem encaminhir a estrada de ferro de D. Pedro II em seu
prolongamento. Se a estrada do Pern mbuco em vez
de tomar para ponto objecúvo o S. Francisco, correndo em suas primeiras léguas par.illela ao mar, se
inclinasse mais para o Oeste seguindo o valle do Capiberibe, de modo a teceber os produetos do alto
sertão, nào estaria hoje em condições mais prosperai? Entretanto, eu não desespero do seu futuro,
não peio que lhe possa vir da navegação do S. Fran
cisco, mas do seu prolongamento peb.s terras nberriraas, que tem de atravessar beirando a serra do
mar até ficar fronteira a Garanhús,
Se a estrada de ferro da Bahia em vez de tomar
por ponto objectivo o rio S. Francisco, no Joazeiro,
iosse construída tendo por fim satisfazer os interesicsde alguns de spns ricos munúipios de beira
in.ir, o de.Santo Amaro, por exemplo, terreno riquissimo, onde existem numerosas e valiosas propnedi.des de assacar, eífectivamente cultivadas, como
bom sabe o nobre ministro da marinha, não é certo
que a estrada de ferro da Bahia estaria hoje dando
rendimento em togar do ser agora um ônus para os
accioui-tas e.para o governo?
E' p ia evitar no futuro erros desta natureza que
me opponiiohojeuo proioágameuto da estrada de D.
Pedro II como se pretende.
Senhores, a questão deste prolongamento pôde e
deve ser encarada debaixo de dous pomos de vista ;
ou como meio he dar sabida-aos produetos, que já
se suppomn creados, ou que presume-se, com ella
em breve se ciearàn no valle do S. Francisco, servindo a via ferrea de complemento á vasta navega»
Çao desse rio; ou tem somente por fim satisfazer
interesses da província de Minas cortando-se com
essa estrada n vasta extensão do seu lenitbrio desde
as niargens do Parahyba até um nos pontos do rio
das Velhas, v exposição do motivos com que o nobre minisiro fundamemou o pedido credito autorisa crer que o fim principal desse prolongamento
prende se á primeira hypothese, porque ahi falia do
72
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interesse que resultará ás sete províncias, seis das
quaes são cortadás por agiuas desse r o. Eu já disse
que no valia do S. Francisco não existem productos
que bastem para alimentar o trafego de uma via
ferrea tão extensa como qualquer das tres que se
projectam nessa direcçào; e essas mesmos que existem, de que natureza'sao que possam compensar os
gastos de tão custosa empreza? Quaes são elles? Os
despojes do gado? Alguns cereaes, e a cultura do
algodao? Pois não os temos nós em outras zonas
mais próximas do mar, para onde podem ser conduzidos sem tanto dispendio?
Sr. presidente, houve um erro capital no modo
primitivo porque se collocou a nossa população. Os
primeiros povoadores pela ambição de possuir grandes campos, pelo desejo de se "tornarem ricos proprietários de terras não se limitaram a occupar sómente as que podiam cultivar, foram muito além na
posse das terras; outros em bus a de metaes preciosos internaram-se pelos sertões, e abi lançaram seus
estabelecimentos resultando disto a grande desseminação da população que é hoje o maior obstáculo ao
progresso e á civilisação. Dado esse vicio primitivo
o que cumpriria fazer um governo atilado o p evidente? Corrigir o erro primitivo, e promover por
meios in iireotos o regresso dessa po ulação do interior, onde não pode receber o influxo do civilisação e dos melhoramenros materiaes, para e littoral,
onde essea benefícios podem com mais facilidade
attinoir.
Tenho para mim como cousa assentada que qualquer systema que se queira estabelecer, quer em
relação ás vias de communicação, quer no que toca
á emigração e colonisação, não assentando sobre a
base do começar do íittora! para o interior será
semp e um plano irracional; e a prova está nas
som mas enormes que até agora se tem gasto com
esses ramos de serviço, e sempre da maneira a mais
improductiva. E senão senhores, diga o nobre ministro que proveito se tem tirado de tantas medições de terras feitas era logares, onde a cultura
pela longitude dos mercados se torna impraticável ?
Tem sido um trabalho semelhante ao das Danaides.
Em ura clima como o nosso, de vegetação táo viçosa, as dem ircições feitas pelo córte das arvores
não sendo logo os terrenos occupados, cemo não
podem ser por sua má posição, desapparecem como
por encanto. Longe poréni de corrigir, o governo
parece insistir no mesmo plano vicioso quando
abandonando as zonas próximas do mar favorece o
ingresso da população oara os terrenos do interior
com as longas vias que para abi projecta. Entretanto todo o terreno do littoral jaz ainda inculto o
desapproveitado!
Para mim, Sr. presidente, é fora de duvida, primo,
que não ha no valle do S. Francisco productos quo
possam alimentar o trafego de urr» braga linha ferrea, qual se projecta; secundo, que desses mesmos
ora existentes nenhum ha que subindo o longo curso
desse rio, o vencendo a distancia do seu aílluente,
rio das Velhas, possa pela estrada de ferro até ahi
prolongada, chegar ao mercado desta Côrte pagando
o custo de tão grande transporte. Logo, o prolongamento desejado não tora por fim satisfazer os interesses do valle de S Francisco. Tenho agora de encarar a questão sob o ponto de vista de ser esse
prolongamento destinado a favorecer somente os interesses da província de Minas. E' sem questão que

até o ponto em que a estrada do ferro se prolongar
comprehendendo terrenos proprios para a cultura do
café. esse prolongamento será Iramediatomente productivo. e as despezas de construcção terão no transporte dos generos dessa origem, e outros que por
ventura existam natural e rasoavel compensação:
mas também é fora do questão que prolenrando se
a ém dessa zona, e cahindo nas terras de má natureza, impróprias para cultura, como me dizem que
são essas q;.e vao ser atravessadas pelo traço já preferido, ella se ha de tornar improüucliva.
O Sr. Antão Isso é que é preciso provar.
O Sr. Cavsansão de Sinimbu':—Isso e o que me
consta, e o que comprehenüo quando ouço dizer que
no projecto desse prolongamento desprezou-se o
valle do Rio Preto que mo dizem ser composto de
optimas terras para se preferirem areaes e campinas
só próprias para pastagem. Sendo assim ao nobre
■senador que me dã o aparte c que cura pie pi ovar
qual será o producto, além da zona do café, quo
pai lindo de ponto tão remoto possa chegar ao mercado desta Côrte pagando o transporte dando lucro
ao productor. Senhores, sejamos francos, se attendendo-?e á posição central da piovmcia de Minas
deseja dar-se-lhe uma estrada de ferro, embora o
trafego não indemnise a despeza, e que esta se faça
á custa das outras, dè-se-lhe; mas dô-se-1 lie francamente, e sem pretexto: mas inculcar que essa
estrada tem poi fim satisfazer interesses do valle de
S. Francisco, ou que ella pôde na producção dos estremes limites da província de Minas para onde
querem leval-a, achar compensação dos gastos de
sua construcção e custeio, isso ó o que não me paleoe franco e nem admissível em um governo de
livre discussão. O Eldorado do rioS Francisco para
mira é um verbaJeiro romance, a existência de producto no interior de Minas ó pelo menos muito duvidosa. Quaes serão esses producb s? Assucar? Esse
mal chegaria para o consumo dologar; algodão?
Esse -assim como aquelle são produzidos quasi á
beira do mar, donde para lhes dãr sabida, se ó
mister fazer estradas, não carecem estas de ser tão
lo igas o nem tão dispendiosas Ouço faliar de ouro,
e dizem que as aguas do rio das Velhas correm sobre arêas auriferas; mas ouroé um metal que contem
muito valor em pouco volume; qualquer pessoa a
cavallo pode conduzir abundante quantidade; não
vale a pena fazer uma estrada dispendiosa somente
para o ir colher. O que fica pois para alimentar o
trafego e pagar as despezas desse prolongamento?
Entramos em uma época em que encetando melhoramentos, devemos começar por aquellis que
possam ser logo produetivos. Se fossem outras as
nossas circumstancias financeiras, se estivessem
ellas tão prosperas quo podesseraos dispor de capit ies sem ônus para obtel-os; oh! outra seria
também a minha linguagem, eu desejaria que tedo
o excedente to se empregado em estradas, porque
era verdade não ha meio tão praveiloso para pôr o
paiz nas vias do progresso; ainda mesmo aquellas
que não são rendosas, nem por isso deixam do ser
úteis para imprimir um movimento ce impulsão era
todo o organismo social. Mas estamos no caso de
fazer tão tardia sementeira? O nobre ministro disse
hoje em resposta ao mou illustre amigo senador
pelo Pará « não é na esperança de proveito proxirao
que vamos estabelecer esta linha; nós o esperamos de ura futuro mais remoto. »
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Mas. esta confissão do nobre minislro não está
muito em harmonia com o que disse S. Ex. na exposição ile motivos com que procurou juátificar o
credito, S. Ex. disse que depois dos encargos que nos
deixou a guerra do Paraguay convém crear novas
vias de communicaçao a fim de est mnlar a industria
e augmentar a producção. Mas a producção só
augraent i quando o interesse individual tin vantagem de algum genero de cultura; ora esta sn é
vantajosa quando posta no mercado paga o seu carreto e paga também o gasto da producção. Que industria possuo o interior de Minas que produza este
resultado? O nobre ministrq porém consegueria c
fim que tem en? vistasa se pedindo credito para completar as obras da '3 e 4" socçôes da estrada de I).
Pedro II que são era verdade zonas productoras, das
quaes se deve esperar bonaficios immediatos, applicassu o resto na constr jccâo de novas vias ferreas
que partindo de portos francamente navegáveis se
entornassem para os centros prodnctores que ficam
a pequena distanciado littoral.
Sr. presidente, ha idéas sobre as quaes não posso
deixar do insistir, e façi.-o po que desejara que eilas
calissorn no espirito das outros com a mesma força
com que caam no meu. Uma de;Ias, esobre que mais
de uma vez, tenho-me expressado nesta casa, é a necessidade que tem os poderes do Estado do mudar de
rumo na iutroducção do certos melhoramentos com
que querem dotar o paiz; a iutroducção desses melhoramentos deve começar do littoral para o Interior-, da zona habitada ou daquella que por sua visinhança do mar pode facilmente sel-o para aquella
cujo transporte torna tudo mais custoso e difiicil.
Grande pirte de nossas províncias possuem terras
ainda incultas á pequena distancia, do mar, onde a
uberdade o condicçõos de salubridade nada deixam a
desejar. Abi está a província da Bahia em suas comarcas do Sul até enteslar com o Espirito Santo.
Que terras podem haver melhores! e de mais são
coitadas de rios, alguns navegáveis, e outros que facilmente o poderão ser; cora algumas estradas mais
oflèrecem espaço a vasta producção.
Sr. presidente, se me fosse dado concorrer para
o levantamento de um plano de vias ferreas, declaro
que pr teederia differcntomente do que hoje se pretendo. Eu quero também como o nobre ministro
contar o grão do dosenvolvimento industrial, a que
nos elevamos pelo numero dos kilpmetros da vias
ferreas que construirmos; ha, porem, uma difTerença entro nossas aspirações; S. Ex. deseja contar
esse' numero em seguida, na mesma estrada ; eu me
contentaria com igual numero, mas em diversas
estradas, era diversas secções. S. Ex. desejaria annunci ir ao mundo que o Brasil já tem uma via ferrea
que vae desde a bahia do Rio do Janeiro até as margens do magestoso S. Francisco, ou ate o Rio das
Velhas, um"dos seus aílluent. s; eu me contentaria
dizendo; os centros prodnctores ^de todas, ou de
muitas províncias do Império estão já ligados ao
mar por ligeiros trilhos de ferro. Esta e a difiei rença. Qual dos dous planos poderia concorrer mais
para o rápido incremento do paiz deixo ao bom senso
de cada um. Se o nobre ministro pensando como eu
penso, tirasse do credito que se discute aa somma
necessária para completar as obras d i 3 e 4" secções, o o valor restante empregasse em abrir do
littoral do Ceará um começo do linha ferrea na direcção de suas montanhas productoras de café e algo-
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dão ;_ se o mesmo fizesse na província do Rio Grando
do Norte; não faltarei da Parahyba, porque, ara
essa obteve o nobre ministro do corpo legisiativò,
no ultimo orçamento, a concessão de 100:000$. foi
ella a única, e por cujo triumpho felicito á S. Ex.,
porque não se deslerabrou de sua terra natal, não
faltarei também de Pernambuco, nem da Bahia, porque já gosam desse beneficio, mas se lançasse os primeiros fundamentos para uma via ferrea em Maceió,
ponto accessivel a navios de t do lote e que pode
ser ainda muito melhorado, com destino a receber
o algodão que em larga escala se cultiva, além de
outros generos, desde poucas léguas de dritanria do
littoral até o alto sertão, e cujo augmento só dependo
de transporte mais barato; se o raesmo.fizesse na província de Sergipe: veria o nobre ministro que actividade imprimiria no desenvolvimento de industria
agrícola de tantas províncias! Movimento tanto
mais benefico p u-que além de ser simultâneo tornava-se g.-ral derramando ao mesmo tempo põronJe
se espalhasse um sentimento de doee igualda. e na
fruição dos gozos delle resultantes. Postas e-t is primeiras bases a prosperidade que delia se colhesse
faria o resto; as próprias províncias se empeniiariarn
em prolongiressas vias na dlrecçào das boas terras,
e assim se effectuaria o movimento da população do
exterior para o interior.
Sem duvida isto seria muito mais racional do que
empregar esses 35 000:000$ m comlracção de uma
só estrala para logar longmquo, onde não ha produclo que pague o transporte.
O Sr. Armo: — Seja excluída a província de
Minas.
O Sr. Cansxnsão de Sinimru' ; — Não desejo excluil-a, faz-me o nobre senador grave injustiça
assim pensando, e pretendo mostrar que de alguma
sorlo já Minas tem sido attendida.
Sr. presidente, tenho muitas sympathias pela província de Minas Geraes; consagro-lhe até uma certa
predilecçãi, e quando por oqtro motivo não fosse,
bast rii lembíar-me que é ella o berço do muitos
homens notáveis do nosso paiz ; que i, uitns e distintos caracteres, sinceros c patriotas lhes devem o
nascimento. Eu disse que Minas já foi era parte
attendida, estarei enganado? Senhores, ha poucos
annos qual era o littoral da ptovincia "de Minas ? a
bahia do Rio de J neiro. Pois bem, a est-adade
ferro de ü. Pedro II levou o mar ( permitta-me o
nobre senador esta expressão figurada ) e o collocou no yille doPaiahyba; de maneira que o produetor de Minas em vez de ser obrigi do, como de
antes, a embarcar seus preduetos na bahia de Nitherohy, embarca os agora no x'allo do Parahyba, poupando a seus anim. cs o'pesado Iransito da
serra do mar e dos mãos cami .hos que se punham
de permeio entre el!e e o valle do Parahyba. Desta
sorte os centros prodnctores daquella província
aproximam-se do porto de embarque. E note-se
bem, a extensão desse beneficio é tanto maior,
quando se attende que o prolongamento do mar
não foi sóraente em um ponto dado, Entre-Rios
ou Juiz de Fora, por exemplo, mas cm todo o valle
do Parahyba na extensão que vae do Porto Novo
do Cunha até Cachoeira na fronteira de S. Paulo.
Abíindo-se com as obras da 3a e 4a secções esta
larga superfície para cada um de cujos pontos
podem convergir raraaes especiaes, pode-se negar
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que a prcvincia de Minas já secebeu ura grande
beneficio, e que já possue uma Boa base sobre que
possa assentar um systema completo du vias de
commimicaçâo?
Como pois diz o nobre senador que eu pretendo
excluir a provincia de Minas ?
O Sr. Anxão: — Ainda vem tudo ás costas de
bestas.
O Sr. Caxsansão be Simimbd' :—Não até a bahii
de Nilherohy; porque isso seria um argumento contra o estabelecimento ue estrada de ferro, e mais
ainda contra o prolongamento. Creio que o nobre
senulor se refere ao transporto que se faz ainda do
interior até encontrar a estrada do ferro, mas isso
não destruo o que ou disse, e é que as tropas do
carga já nao carecem do chegar até o litloral. E as
outras províncias que não contam ainda nem uma
só legoa de estrada acham-se era melhor condição?
Se o nobre ministro limitasse o pedido de seu-cre, ditoa á somma precisa para complet- r cs obras da 31
e 4 secções, mtou, Sr. presidente, que o projecio
passaria até sem discussão, e tanto é *o reconirocimento que tenho da vantagem denão se interromperem esses trabalhos, que apesar do pouco que valho
hypotiieco já o meu voto do approvaçào a qualquer
medida que o governo tomar tendente a realisar
essas obras, cam não passe o projecto cm discussão.
A mesma approvaçã ) daria para o resgate das nossas
vias feireas, comlanto que fo:se feito com condições
razoáveis. Mas autorisar o prolongamento do uma
estrada, cujo traço não está definido, cujas vantagens
são duvidosas, e com ura fundamento que não lenho
por verdadeiro, isso, senhores, não me é possível
conceder.
E' notável que a discussão de um assnrripto tão
importante reservasse o governo para os últimos
dias da sessão. E, senhores, é mms notável ainda a
attitude que tomou o ministério neste negocio. Foi
ell i já assnmpto do vasta discussão nas duas casas
do pari. raento. Tratava se de sabep qual das três
vias ferreas"começadas devia ler preferencia em seu
prolongarhento pára o vaíle de S. Francisco. O
corpo legislativo nao se julgou habilitado pira jul
gar, e resolveu em projecto que foi aqui addiado
que se proci desse a sérios estudos sobie a matéria.
Elle não dèdinnu de sna altribuiçào, apenas para
exerce!-a exigiu informações. Áchando-se neste
ponto a questão, o que faz o goverco? Arvora-se em
juiz ip «is competente, o por si mesmo resolvo quo
essa preferencia deve ser dada á estrada de ferro do
1). Pedro 11.
O Sr. Silveira da Moita:—Essa é a verdade.
O Sn. CamsinsXo de Sinhipu':—Pois bom, senhr-j
res tomemos a queslâo por este lado, e digamos íon-l
scerfóiosamente, pôde a estrada do D. Pedro II, códe
a estrada no Recife disputar preferencia á estrada da
Bahia era sua aspiração de prolongar-se até as margens do S. Francisco? Certamente que não.
Primeiramente, porque a estrada J-. Bahia do
1
ponto era que se acha em Abgoinhas até chegarão
Joazeiro é a de constvucção mais ficil, perqc0 tem'
de atrave=sar terrenos planos, ou ligeiramente
ocddenlaios, sem dispendio nos trabalhos d'arte
como exigiriam suas rivaes. Km segundo iog-r
essa estrada tcncio por termo o Joazeiro vae lancars« ao rio S. Fr .ncisco no logar em que elle não só é
mais facilmente navegável, como o centro de toda

sua mais importante navegação e de alguns de seus
poderosos tributários das províncias de Minas,
Goyaze Piauhy. Em terceiro' logar, a estradada
Bahia carece dessa sahida como o único elemento
que pôde dar-lhe vida c tornar proveitosa a somma
já com ella despendida
Para mim, Sr. presidente è fóra de duvida que se
o valle do S. Francisco contém interesses, cuja satisfação exige sahida por uma via ferrea, essa tarefa
deve ser reservada á estrada do ferro da Bahia ao
Joazeiro.
O Sr. ministro da marinha:—Se não ha interesses,
elles se crearão.
O Sr. Caesansão de Sinimbu' : — Elles se crearão
sem duvida, tenho fé no futuro, mas o que digo é,
que elles nao existem ainda em ponto dr exigir satisfação pur uma via ferrea tão dispemiosa, como
qualquer das tres que se projectam Para satisfazer
os interesses existentes, para creal-os mesmo o desenvolvel os, o único meio que me [.arei e adoptavei
por ser menos dispendioso o de mais fácil realisaçào,
é ligar o alio ao baixo S. Francisco por meio de um
trilho de ferro, que partindo de Peraniia vá leiminar
no Jatubá, como propoz o engenhc.ro Kiáus encarregado desse exame e exploração. Crea o senado quo
tratando desse projecto, não venho aqui defender
interessesprovinciaes; a via projectada não atravessa
somente território das Alagôas. Devo muito à minha
província, e ella sabe quo não sou índiíTerehte a seus
negócios, mas tratando-so de um assnmpto tão elevado, eu sei collucar-me na posição sómente do representante da nação.
Ligada a navegação do alto íp baixo S. Francisco
pelo meio indicado, podendo aquelles produetos do
alto sertão ser transportados pela própria corrente
das aguas até Jaiubá, e d'ahi, cora pequeno trabalho
de baldcação chegarem novamente ao rio, onde já
«xisl.e navegação regular a vapor, -ichar-so-hão no
grande mercando do mundo. Desta sorte e mediante
o ilesp! ndio modico de cinco a seis mil c mos em
que são orçados esses trabalhos, o valle de S. Francisco se irá pouco a pouco cnriquecen o, c preparando el montos taes que exijam sahida rnais rnpida
por meio de uma via ferrea que os leve diréctamente
ao mar. Antes desse futuro, senhores, qualquer pro-~
longam nto lendo por base o rio de S. Francisco, me
parece uma chimera.
O Sr. Anxão:—Então até o S. Francisco não ha
povoação? Todas devem ser condemnadas?
O Sr. Cansansão de Sinimbu':—Então todas as
outras povoações centraes de outras pn vin das que
não teem a fortuna do estarem collocadas r a direcção do rio S. brancisco hão de ser condemnadas
ao isolamento e ao mão transporto até qne asdo Minas
sejam satisfeitas !
A these que tenho sustentado é quo no vallo de
S Francisco não ha produetos que paguem o transporte de uma via ferrea até chegarem ao mercado.
O Sr. Anxão E' pan servir as povoacões.
Cl Sr.Cansansão de Sinmibi:' Nestetasn sejamos
francos o digamos quo o prolongamento projectalo
tem por fim satisfazer especialmente os interesses
dessas puvoações...
O Sr. Silveibí da Motta Estão se descobrindo.
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O Sr. Cansansão de Sinimbu':—... e não fallemos ( O Sr. Silveira da Motta ; —Sr. premais nos docantados interesses do valle du S. Fran- sidente, tenho de continuar a fazer as observações
cisco. Mas ainda mesmo discutindo a matéria sob que apenas comecei no meu discurso de hontem
esto aspecto acho notável que o nobre ministro peça a respeito desta proposta de credito de 35,000:000$.
Não é, por ceito, a consciência do proveito da inmeios para fazer uma estrada sem ter ainda os esfluencia que ellas possam terna decisão d., questão,
tudos precisos.
que me convida ainda a voltar á discussão ; porque,
O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA
Eu não O como V. Ex. está vendo, a prorogação não teve por
disse.
fira a iilustraçào do debate, nem teve por fim uma
O Sn. Cansansão de Sinimbu':—Emão está o go- deliberação máis cimforme com as razões apresenverno habilitado com os estudos precisos para o tadas; está iransparente que foi uma estratégia, e
traço que pretende adoptar?
tanto que até o autor da indicação para a prorogaO Sn. Silveira da Motta:—ô Sr. ministro disse çào da sessão 'á ausentou se, de maneira que logrou
o senado demonstrando praticamente que a proroo contiario.
gação não era precisa. Foi, porta do, uma estratéO Sn. ministro da agricultura:—Nunca disse; gia ; e i os generaes que combinaram esta batalha
o que disse foi que não havia estudos technicos na em detalhe apenas alguns estão presentes, e de seus
extensão da palavra, mas que havia as explorações m. ngrulhos observam a marcha das columnas de
e reconhecimentos necessários.
ataque.
O Sn. Silveira da Motta:—Disse que não podia
O Sr. ministro de estrangeiros.—Da opposição
determinar os pontos intermediários.
também não vejo senão os generaes,
O Sr. ministro da agricultura Disse que haO Sr. Silveira da Motta:—A. opposição não tem
vendo divergência eu tinha duvida sobre qual desenão soldados.
veria ser preferido.
Nunca se aperfeiçoou tanto a estratégia parlaO Sr. Cansanção de Sinimbu':—Vou, Sr. presidonlo, resumir minh opinião sobre a matéria. mentar. ..
Entendo que é têmpora a idéa de prolongnr-se
O Sr. visconde de Sapücahy :— De parte a parte.
qualquer das estradas de ferro já começadas no inO Sr. Silveira d\ Motta:--- .. . porlanto,
tuito de ligai as ao valle do S. Kiancisco, poique se- conceda-se que eu, mesmo para que seja completa
riam cilas por longo tempo impndur tivas.
está srcua preparada pelo gove no, para fazer soQue não me parece sã pohtica dar desenvolvi- bresahir este escândalo, venha ainda gastar mais
mento a um só membro do cerpo social, deixando uma vez, que o regimento me p( rnutiè fallar, emos outros em atmphia. Que o governo procederá quanto os Srs. não reformam também esla parte do
com acerto não interrompendo os trabalhos da 3a regimento,
reduzinar-nos a fallat só uma vrz, e
e 4" secçâo na estrada de D Pedro II. Concluídas por cerlo tempo
nas ma erias que os Srs. quizerem 1
ellas ó nstuial que para a zona predm io a nellas Eu estou esperando
o desenvolvimento deste plano,
comprehendidas . tílua a pnpuhição mineira, como mas quando clle sc realisar,
a opposição ainda tem
vao acontecendo na provim k de s. Panlo, alguns de urn recurso que e deixar os Srs.
a si mescujos districtos na fronteira de Minas começam a ser mos. e convencer ao paiz de queentregues
o governo não se
povoados por (ilhon dessa provincia. S. João do Rio qner subordinar nem ao monos ás
poucas restricClaro é hoje quasi exclusivamente habitada por mi- ções do systèiua parlamentar; quer só câmaras unaneiros.
nimes na Cadèa Velha,-e senado unanime na casa
O Sr. Silveira da Motta: — A Faxina lambem. veba do conde dos Arcos: quer reduzir tudo a casas
O Sr. Cansansão de Sinimbu';—Muitos tem vindo velhas.
A sombra do conde dos Arcos ha de estar pairando
também para a zona da Parahyba,
sebre
este simi-circulo. c divisando uma cousa muito
Com esse retrocesso da população de lognres decom as cousas do seu tempo, que é esta
sertos e longínquos para cenlios mais productnres e «parecida
Que: fallar? Ilolna! calie-se! » Calabouço havia
visinhos do iiltoral se irá corrigindo o v eio primi- naquelle
tempo, mas dizem que a época não com- '
tivo da dessiniiinação, e com essa concent ação ga
porta cruezas, ponsso é que não nos mandam os
nhará a civilisação, porque só assim os povos pode- senlu res ministros nara a fortaleza da Lage por este
rão receber o beneficio, da inslrucçãq e soccorros crime de vir discutir o credito. No tempo do conde
da religião.
dos A.cos ia-se paia a Lage, hoje não; é a única
Se o governo acha conveniente contrahirum em- diíTerença que ha. Digam,porém,o quequizerem é,o
préstimo dest nado a promover as vias de comrmmi- papel
da opposição neste enredo é ura papel que lhe
caçào, como é jnstoo razoavel não o appliquo somen- faz honra
e que ha de dar proveito ao ptiz ; a opite em uma estrada com vistas dq futuro, mas appli- nião publica
se ha de escl .tecer; ha de reconhecer
que-o em muitas e que estas sejam tão bem escolhi- que o governo não quer nem simulacro de camaras,
das que deern logo resultado no presente. E faça-o
emquanto é tempo, emquanto o preço de nossos gê- (porque o que ha entre nós não é senão simulacro)
neros de exportação convida a actividade individual mas o governo nem ao menos quer permiti r que
as questões, segundo as condições nora empregar-se na cultura delles. Assim o movimen- discutamos
de nossas camaras, e portanto dando-se tempo
to industrial se tornará geral em todo o Império, e ! emaes
todos concorrerão alegres para conseguir o deside- \ condições de possibilidade para exercer este diralum do todos os brasileiros, a grandeza e a prospe- reito, dão- como agera que os senhores ministros
querem reduzir-nos á fome.
ridade da nação.
O Sr, Jaguaribe :—O que estamos vendo é autoEsta é minha opinião sobre a matéria em discusnsado pelo regimento.
são.
n
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O Sr. Silveira da Moita :—Ora, gue duvida! Está a presurapção q le dou, por um resto de hábitos do
autorisado pelo regimento, tras é preciso que haja magistério* que tenho de minha vida anterior. Ao
quem requeira duas horas de prnrogaçào ás 3 horas acabar hontem meu discurso eu disse que ia entrar
Õa tarde, e assim como requereram duas horas, em uma nova ordem de idéas, mas já eram 5 horas
podem requerer quatro ou seis; entã ficará demons- e eu,estava exhausto quasi fazendo a vontale aos notrado e authentico o absurdo do resimento de per- bres senadores tendo aqui um deliquio... Só nos
mittir illimitadamente que se requeira prorogaçào, falt m as scenas de senadores cahirem aqui prostraem permittir que venha aqui um senador requerer dos por filiar... Quando eu ia entrar na nova ordem
de idéas lembrei-me de dirigir uma pergunta ao nobre
uma prorogaçào por duas horas e ir-se embora I
Õ Sr. Jagoaribe:—Ha presentemente tintos se- ministro da agricultura que ioi quem mo ajudou a
nadores quantos nas sessões ordinárias tenho visto acabar os últimos momentos sem entrar na nova
ordem de idéas, e é por isso que vou principiar hoje.
no tira da sessão.
Sr. preside :te, felizmente nesta questão eu estou
O Sr. Silveira da Moita V. Ex. está mos- em m dhor terreno do que o nobre ministro de estrando queé muito novato nesta casa. Não, senhor; trangeiros. Caso raro! quasi sempre S. Ex. está era
raras vezes no senado se tem feito uso de< e direito. nrnto melher terreno do que eu. Em 18(57, quando
Eu me recordo de que já se fez uso deste direito pro- se discutia aqui o projecto otf rocido na caraara
rog indo a sessão até 5 ou 6 horas da tarde; m is para em 1864, e veio a esia casa defender o projecto
que ? Para discutir-se uma lei política, uma reforma (o substitutivo) o então minis^o da agiicultura, o
fundamental, como foi, creio, que a da lei dos cír- Sr. conselheiro Dantas, eu estava em opposição;
culos; tratava-se de ref irmar o systema eleitoral do então eu tinha a vantagem de estar na mesma fileira
paiz; era uma reforma política, era que o ministério em que estava o ncbre ministro de estrangeiros:
estava empenhado, mas cora o empenho político, e éramos opposicionistas. Não sei ci mo S. Ex. não se
não com o empenho particular de dar fundos para lembrou de algum dos raous discursos para dar-lhes
uma obra.
alguns riscos.
O Sr. .Taguaribe :—O que ha aqui de particular?
O Sr. mixistro de estrangeiros: — Não tive
Não é publico este interesse ?
tempo.
O Sr. Silveira da Moita:— Já o disse, não tem
O Sr. Silveira da Moita : — Não lhe fazia conta,
que me porguntar; é com o fim particular de dir porque a linguagem que tive então é a rnasm que
fundos para uma obra ; a minha expressão não ad- e>tou tendo hoje, no inverso de V. Ex. que a linmitln cone cão. tratava se, Sr. presidente de uma guagem que teve então é diversa daquella que tem
medida política de granie alcince e não de um cre- hoje.
dito dando funiospara uma obra; o interesse naO Sr. Zacarias : — Isto é exacto.
quelle caso era de outra magnilude; era de utras
proporções. Nessa questão não se podia misturar ■ O Sr- Silveira da Moita
Vejam como eu
senão o interesse politico.
tinha razão ilizendo que estou em melhor terreno ;
Mas, como disse, raras vezes o senado tem usado estou no terreno da coheiencia.
deste direito, porque a disposição do regimento que
Em 1857 eu c m o nobre .ministro de .estrangeiros
perraitto a prorogaçào da -essào é uma disposição ra- e sob sua iaflneneia e autoridade no partido, fazia
ciou il, porém qu in to bem entendi Ia, aliás po le ser ppposiçà > ao ministério, o disputei nesta casa ao
um recurso da maioria para s ifíoc r a minoria, enião ministro da agricultura a concessão da autoriporque V. Ex. sabe que pelo no-so regimento só ó Sóçào que elle queria para, logo quo estivessem feitos
permitiido a um orador fallar du is vezes, e desde que os estudos, o governo contratar com companhias
um orador í Ha até poucos minutos antes de acabar estrangeiras o prolongamento das estradas do ferro.
a hora obrigar um oradordaopinião adversa a oocupar Elle não queria credito; queria autonsação para
a tribuna na hora era que segundo os nossos hábitos contratar com companhias estrangeiras o prolonjá não ha forças.é converter o 'egimento em instru- gamento da estrada de ferro de D. Pedio II e outras
mento de tyranni i contra a minoria; é um modo de linhas; mas como elle queria autorisacão para conaniquilar o direito, e nós que querem is, rão a lotra, tratar logo que estávessem feitos os ést idos, nesta
mas o espirito das leis, e portanto o reginionlo, de- parte foi que discordei, posto que estivesse prompto
vemos Cntendel-o racionalmente, e não vir propôr a d-r-lhe autorisação para mandar fazer os estudos.
O que queria, porém, o nobre ministro de estranuma prorogaçào ás 3 horas, e dizer á opposição que
só tem Bsta ulümi guarida: « Os senhores sejam geiros? Queria o que o senado vae vêr, porque
obrigados a fallar quando não pocfera falf r», como comprometti-nie a dar como meu (quero fazer uma
estou fazendo ; eslon fallando sun poder fallar, falto reproducção) o discurso de S. Ex. Vou lôr o discurso
de torças; mas é precioso reagir contra o abnso; é do nobre ministro de estrangeiros e peço ao nobre
isto que me dá alguma força.
tninislro da agricultura que não tome isto por oppoNão me recordo agora do ponto em que fiquei sição porque se é opposição ó do seu collega, e
hontem para fazer a continuação. Ain ia não vias eptào ponha-se em guarda com elle. Eu vou princinotas tachygraphicas do meu discurso; firei porém piar por aqui.
um esforço d) memória posto que seja faculdade que
O Sr. Jaguaribe:—Estão os pontos marcados.
não tenho: e por isso tenho muita inveja de quem
tem raerneria. Desejo prender sempre rainhas idéas
O Sr. Silveira da MoiiAi—Estão marcados, é
deseje com as de hontem, porque é este sempre o verdade, a prorogaçào não me impediu de marcar;
meu maior empenho; creio que meus discursosape- se os senhores tivessem o direito de prorogar estas
zar de desagradarem muito á maioria, que os-julga marcas estou que o fariam, mas não podem.
muito extensos, teem sempre uma certa ordem, uma
E, Sr. presidente, V. Ex. permitia uma obsorvacerta connexão que eu procuro dar-lhes, eque tenho 'i çào: ao abrir este livro, em que está o discurso do
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nobre ministro de estrangeiros, eu tive uma sorpreza
porque aciiei uma marca ern 1um discurso meu; cieio
que foi o nobre ministio de estrangeiros, que quiz
vingar-se apresentando meu discurso, e daqui o que
collijo é que elle esgra.vatou bem isto e não achou
nada. Eu ia procurar o delle, e achei o meu, quenão
marquei; já vê V. Ex. que preciso ue prorogaçáo
para procurar agora o discurso de S. Ei. {folheando
os annaes); aqui estão outras marcas, é ura discurso
do Sr. Dantas que ou nao tinha marcado
Quero
ver se andou aqui alguma borracha apagando estas
marcas de lápis que fiz no discurso do Sr. ministro
de estrangeiros.
(Aos lachigraphos). Agora os Srs. podem descançar porque vou ler como meu o discurso do Sr. Parauhns, Não adoptoo.preambulo porisso o omilto (ir).
(U Sr. Paranhos sogund > os annaes do senado)
sessão de 4de Julho do 1807.
« O que pretende o governo? Aulorisa os estudos e
prolongamentos das linhas feireas acluaes, lera
como os estudos das linhas intermedns, qu • poderão oonsttuir a rede dos caminhos d ferro do Brasil :
além disto decreta a navegação do II o s. Erancisco.
E' possível, pergunto ao n ibre ministro, emprohen
dermos desle já esses prolongamentos. Não é possivíel: e pois só se trata de antecipar arbítrio ao governo. Tudo isto fica a arbítrio do governo... Ora,
pergunto ao nobre ministro, acaso flea bem á assembléa geral mostrar-se liberal por este estylo, ueciarar-so assim ineompetente para conhecer deste negocio, e resolvel-os opporluii imente?
« E' um arbítrio muito perigoso; a eiperiencia
dos contratos actuaes se ppõe àbsoluiarae.nte a semelhirite procedimento dos representantes d na
cão. Se erramos nos contratos das estradas de ferro,
se não tem is bastante exoerienci i, se no-sas eircumstancíâs são taos que não é possível tão cedo que o
governo e as caraaras tenham cs elementos e-senciaes que a sciencia exige para decretar cmtr.ilos
de novas construuções e linhas ferreas. como quar
ó nobre ministro que Uie demes desde já uim carta
branca destas, não só para proceder ans estudos
prévios, colher dados de que elle e as camaias carecem, mas também para contratar quando e como
quizer, se n mais norma e limites, que as condições
deste pr jecto do lei ?'>
Continuarei a ler o Sr. Paranhos.
« Nos arbítrios quo se der ao governo por despezas
publicas o escrúpulo da asserobléa geral terá uma
influencia beueflca na sustentação do credito publico
dentro o fóra do paíz. Esta autpris ção o dada as ce
gas..Se o governo errar, cOmo o nobre ministro reconhece quo nós já erramos, a respeito de estradas
deferro (e aqui accrescentarei como o Sr. Mariano
Procopio reconhece que errou a respeito da Uuiào e
Industria) ahi teremos mais ura erro irremediável, e
que nos pôde ser muito prejudicial. E as camaras
serão responsáveis cora o governo nesse resultado,
porque lhe terão dado o arbítrio do que usou.
« Não questionaremos sobre o terreno. O engenheiro tem feito reconhecimentos ou explarações,
como o nobre ministro chama: mas já delineou
traços o não sabe ainda escolher. Ora, diga-nos
V. Ex.:
ha muita semelhança entre esses traços? ü
do rio1 Pdmba, o do Pirahy, o de Entre-Rios não são
muito diíforontos entre si? E se errarem na escolha
não poderá vir dahi grande damno?: Muitas povoações não serão prejudicadas; não iremos cora o fim
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de crear povoações matar outras que já estejam a
prosperar? Eis uma questão importantíssima ;e como
e que isto se ha de fazer só pelo arbítrio do governo,
e sem conhecimento prévio das caraaras? Tendo os
estudos de vir ás caraaras, os debates em ambas, as
censuras da imprensa, darão a luz necessária para
que se possa Oescobrir e seguir a verdade. «
Agora é que o Sr. Paranhos acha que nada disso
é preciso! Que não São precisos estudos prévios!
Que não é preciso juizo prévio das camaras sobre os
tiaços!
Eis a these, Sr. presidente, o nobre ministro da
agricultura quer lesolver por seu arbítrio o prolongamento, escolher depois os estados, o ponto de
partida, o ponto de chegada e os pontos intermédios;
não deixa nada para o poder legislativo. Ora, é justamente o erntrario do que queria o seu coiíega
quando disse: «Acaso fica hera a assembléa geral
do Brasil declarar-se assim incompetente para conhecer destes negocios e resolvel-os opportunaraente ? » Pois o que o nobreoministro de estrangeiros queria em 18ti7 é o qu quero hoje: minha
vantagem está em que o que então en queria quero
hme, i S. Ex. nao quer hoje o que queria então.
Passemos adiante. Este discursi è riquíssimo.
[Continúa a ler). Dizia o Sr. Paranhos:
« A respeito das linhas artuaes os contratos deviam ser submettiios á assemhléa geral, e alguns o
f ram; quando a assemhléa gorai autorisou modificações já tinha bases sobre que assentasse a sua
deliberação. O nobre ministro (referia se ao Sr.
Dantas) não pode sustentar se neste terreno. Se não
havii estudos, e se, como S. Ex. diz, dahi resultaram inconvenientes e prejuízos ao lhesouro, como
quer o nobre ministro invocar este preiedente para
justificar um projecto que pretende repetii o mesmo
erro, expor nos ás mesmas tentativas e prejuizos,
ás mesmas allucinações do .go/erno e dos emprezarios? O nobre ministro não nos pode dizer cousa
alguma positiva sobre a direqção desse prolongamento. e mesmo a respeito do todos. E entretanto
ju'ga que as ■ ama ras estão habilitadas, e que podem
sem escrúpulos faltar ao seu jcomprornisso e autotoiisar o governo a resolver quando olle e só elle
julgar conveniente? »
Serve ao nobre ministro da agricultura esta theoria ?
O Sr. ministro da agricultura: — Não serve
porque não tem applicação ao caso.
O Sr. Silveira da Motta {largando o livro)
Então sou obrig. do a deixar o discurso poremquanto
para moslrar que applicação tem ao caso esta theoria. Tratava-se de um prcijecto de 1864, que se discutiu no senado era 1867 como consta do parecer
da commissão que vou lêr, para que V Ex. veja que
vera a proposito esta theona, parecer que é assignado também pelo Sr. conselheiro Paranhos. Tratava-se do seguinte : o projecto votava fundos: para
as explorações, mas não auto isava a construcção
sem acto ulterior do poder legislativo.
O Sr. mlnistro da agricultura:—E' o que eu
quero.
O SR- Silveira da Motta : — Não é isso o que
V. Ex. quer; se quizesso isso eu lhe dava, isso e_o
que queria o Sr, Paranhos em 1867, mas agora não
quer; quer que se dê autorisaçào para V. Ex. fazer
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tudo sem depender em nada do corpo legislativo.
Como ó que não tem applicação ?
Yarm s ver ainda mais o aarecor que está assignado pelo Sr. Paranhos. O aparte do nobre ministro
é que não tem logar nenhum...,
O Sn. ministro da agricültüra :—Ha estudos
agora.
O Sr. Zacarias:—Ha contradicçáo formal.
O Sr. Silveira da Motta ; — Eu concedo que
haja estudos agora, concedo por hypothese porque
não ha nenhum: mas qual é o ponD' da questão ? E'
que o Sr. Paranhos defendia a these de que quando
houvesse estudos elles deviam vir ao poder legislativo; e agi ra qual é a questão? é: « Ha estudos,
mas não é preciso virem ao poder legislativo; o governo faça o que quizer.» Ha ou não ha diíferençj ?
O Sr. ministro da agricultura : — Os estudos
estão á disposição do poder legislativo.
O Sr. Silveira da Moita ;—Estão á disposição do
pode-- legislativo para satisfazer a nossa curiosidade;
não é para resolvermos nada.
O Sn. ministro da agricultura:—Se o honrado
senador quer os estudos eu os mando trazer.
O Sr. Silveira da Motta:—Não, me servem de
nada.
O nobre ministro esta' querendo confundir as
questões; vejo que sua po ição é embaraçosa em relação a seu coüega. Não se* trata agura de saber se
ha estudos ou não; a qmstao que puz, éesta: ém
1867 u opmiào do Sr. Paranhos, o que S. Ex. defendeu nesta casa foi a autorisaçao para explorações
e estudos cora a condição de virem esses estudos ao
corpo legislativo afim do corpo legis^tivo decietar o
que quizesso; mas V. Ex. não quer nós decretemos;
não quer que exerçamos nosso direito'de escolha; limita-se a dizer. « üeemme 35,000:0i)0$ para
eu fazer o que quizer; já tenh > estudos mas é para o
governo fazer o que qui er. «
Agora vejam o parecer da commissão, dadoem 10
de Setembro de 1864, ass gnado pelos Srs. Manoel
Felizardo, Paranhos Mnritiba, Itaborahy e B rges
Monteiro.
Esto parecer foi contrario ao projectq que veio da
caman, nesse anno, autoiisando o governo para fazer os estudos, e contatar logo os prolongamentos,
sem dependência da assemblé- geral; e concluiu
offerecendo o seguinte substitutivo :
« Art 1.° Em cada ura dos annus financeiros de
1664 a 1866 fica concedido ao governo nm credito
de 150:0001 para os estudos b clínicos e outros que
forem necessários á determinação doe prolongamentos das actuaes estradas de ferro.
« Art, 2.° Completos os estudos de uma ou mais das
referidas, linhas, seião presentes á assembléa geral
as informações é esclarecimentos precisos para quo
possa ser autorisadã a construcção das que forem
mais úteis, etc.»
Logo o Sr. Paranhos e Itaborahy em 1864 e 1866
eram de opinião que se devia autonsar os estudos,
e dar fundos para e.les ; mas, que feitos elles, o
corpo legislativo é que devia deliberar, e não o
governo, segundo seu arbítrio.
Esta é a conscquencia que se tira do extracto do
projecto de 1864. [Continua c ler.)
«As commissôes reunidas de fazenda e de em-

prezas privilegiadas, considerando que o art. 15
§ Io da constituição impõe á assembléa geral o
rigoroso dever de "fixar annualmente a despeza publica, entendem que este projecto não está conforme
com o preceito constitucional por dar aufjrisação
indefinida, etc., etc »
Eis a commissão julgando até que esta autorisação
é uma autorisação anti-constitucional. (Conlinva
a ler-)
Eis aqui cora uma razão doutrinai o nobre ministro jusbfic uido a asserção do parecer, de que uma
delegação nestes termos até ó anti-conslilucional.
Eisahi como concluiu essa illustrada cora missão composta também do Sr. conselhsiro Paranhos; propoz
a este projecto o sub-tituitivo que já li...
Veja V. Ex. se isto vem ao caso ou não. « Corapleiarem se os estudos e esclaiecimentos precisos
ptra qu» possa ser autorisada a construcção da estrada.» Perguntarei, ó isto que se está fazendo ? Foram presentes á assembléa geral os estudos? Não
foram, pelo menos ao senado não vieram, o nos não
somos obiigedos á ir pedir por favor aos Srs, ministros que nos ministrem informações quando o governo tem dependência do acto h gislativo; elle é
que neste caso tem obrigação de fornecer os exames
ao corpo legislativo, e então deve dizer: «Aqui
estão os estudos e informações que me autorisam a
pedir que o prolongamento da estrada dí ferro se
faça por tal e tal ponto, segundo deteiminam os estu ms, » porém o senado ô testemunha de que o nobre ministro r conheceu que esses estudos technicos
não determinam o traço e ahi está em seu discurso.
O Sr. ministro da agricultura ; — Eu não disse
isso.
O Sr. Silveira da Motta :—Obriga-me V. Ex. a ir
ver; ainda hoje V. Ex. o disse, vou repetir é Y. Ex.
dirá se é i-XoCtu ou «áo. Ainda h^je V. Ex. disse
que o f onto de partida será o da estrada do ferro de
D. I edro II para o Rio das Velhas, dependendo
ainda da escolha do nobre ministro os pontos intermédios. Ora, o que quer dizer isso, Sr, presidente?
O Sr. ministro da agricultura; — Eu não disse
semelhante consa.
O Sr. Silveira da Motta :—Então não tenho remédio senão ir vèr; gastarei mais tempo nisso.
"V. Ex. disse « Não tenho juízo definitivo sobre o
ponto por ei do se deve encaminhar i estrada, se
pelo vale do Parahybuna ou pelo Pomba. » Não
disse isto? Está bem diíflcil.
O Sr. ministro da agricultura:—Se de Entre
Rios ou da Rarr , do Pirahy, foi o que eu disse.
O Sr. Silveira da Motta;—E' isto mesmo que estou dizendo. Desde que o ponto de partida varia, por
força a linha, embora corra parallelaraente, ha de
variar também.
O caso é que segundo o projecto de 1864, e esse
parecer do Sr. conselheiro Paranhos, o que se queriam eram estudos technicos, e estudos technicos não
são esses que V. Ex. tem.
O Sr. ministro da agricultur a : —Tenho apenas
alguns, estamos de accordo nesta parte.
O Sr. Silveira da Motta: —V. Ex. não tem estudos technicos....
O Sr. ministro da agricultura :—Completos não
os tenho.
V
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O Su. Silveira da Motxa: —.. . porque estudos
techr.icos par - uma estrada de ferro não consistem
sómonte em conhecer como um pratico está acostumado a ir de Sabará para oP.iodas Velhas: em saber
qual o caminho; por aqui é mais curto ou mais longo,
e que o terreno tem mais ou menos depressão, não é
estudo techoico medir um engenheiro con- ua a Pena, achar uma distancia mathematica de tal a tal
ponto, lísludos techaicos de uma estrada do ferro
são outra cousa que o nobre ministro não tem.
O Sn. ministro da agricultura:—Completos não
tenho, e isto mesmo disse em meu discurso, mas
tenho reconhecimentos precisos [tara o proiongaraerlto.
O Sn. Silveira da Moita : - - Ueconhecimentos é
cousa diíferentp. Concedo que V. íix. os tenha, por
que sei que mesmo o Sr. Dantas, quando aqui discutiu este projecto em 1867, nos disse que já tinha
alguns reconhecimentos, e que incumbira ao engenheiro Whitkor <■ Passos a verificação de alguns pontos; mas isto ó estuuo.techmco de estrada de ferro?
Se o nobre ministro quizosse mandar contratar uma
em Londres e apresentasse lá um, pintura desta
chamada estudo...,
O Sn ministro da agricultura; —Com os estutlos acluaes se pó te levantar uma companhia; não
se levantou ai ida nenhuma em nosso paiz com
raaiorts estudos.
O Sr. Silveira da Motta;— .. .ce;lamente não
achaiia quem quisesse dar seu dinheiro para fazer
essa estrada.
O Sr. Antão:—Havia de mandar um engenheiro
voriü ar e o ongunheiro acharia sulHcienles esses estudos.
O Sr. Silveira da Moita:—Os senhores estão
chamando o tu los technicos isto qno alguns sujeitos
pintaram, caminhos com arvores, lios e conegos,
mas isto è uma phantasia. Eu já tenho visto, Sr. presidente, estudos ti •clínicos de estrada de ferro, vi
os da estrada de ferro de S. P ulo, feitos por um
engenheiro ingloz, não mo recordo agora do nome,
mus esteve aqui por muito tempo na estrada de
ferro do Ala-á; vi os estudos technicos feitos por uni
hábil engen iciro, na serra do Cuba tão, quando se
quiz cunt atar cm Londres a estrada de ferro de S.
Paulo para Jun itahy; achei esses estudos cousa admirável, acijrajianhava-os um relatório teclinico;
pois bem, Sr. presidente, esses estudos foram apre
sentados em Londres, foram examinados, e não foram julgados sullicient s. Ora, agora eu hei de jul
gar que são estudos tachnicos isso que os senhores
estão chaman Io estudes technicos, e que são viagens de capitão de malto, ou de algum pratico do
ílio das Velhas?
O Sn. ministro da agricultura : Sao trabalhos
dos engenheiros Whitker e Passos, não sao do capitão do maltb; se u nobre senador procuiar na secretiria ha de achar estudos graphicos.
(O Sr. presidenta tange a campainha.)
O Sr. Silveira da Motta * — Já »ô V. Lx. como
está em pó a minha proposição; o nobre senador por
Minas que foi ministro da agricultura, e que viu os
taes trabalhos, convida-me a ir vèl-os na secretaria
da agricultura. Pois c.u, como legislador, tendo de
resolver aqui sobro os pontos e traços, da estrada de
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ferro, hei de agora ir a' secretaria da agricultura ver
esses trabalhos ? Porque não os mandar,.m para o
s-nado ao menus? Veja V. Ex. como se trata o senado; pede-se um credito de 35,003;000jj, e deixara
os estudos na secretaria da agricultura.
O Sr. ministro da agricultura :—Se V. Ex. quer
eu os mando trazer e vir um engenheiro para explical-os.
O Sr. Silveira da Motta:—Agora na prorogação não serve de nada ; estamos ar-olhados.
Porém está em pé minha proposição e é que em
um projecto de lei de 1867, que foi adiado em 3a discussão, se dizia que se mandasse proceder aos estudos e logo que elles estivessem promptns viessem ao
corpo legislativo. De mais o projecto de 1867 que
foi adiado dizia ; « Deem-se lo0;C00g por anno por
espaço de tres annos de 64 a 66 para se proceder
aos estodns technicos,» mas o nobre ministro
n.io se contenta já com 150:000)? que foi o parecer
dado pelo Sr. conselheiro Paranhos, para se fazerem os reconhecimentos e estudos technicos
Agora perguntarei eu: onde- é que o nobre minisf o sem autonsaçâo para fazer ess s reionhecímentos e estudos tecl.nicos foi buscar dinheiro para
pagaLos? Os 150:0 tOj? eram uma autorisação que o
ministério pedia em ura projecto de lei; esso projecto não passou: o governo não ficou autoiisado.
Dun.e V. Ex. tirou os lõ0:000j?000?
O Sr. Antão: — Então a verba das obras publicas não comporta esta despeza ?
ü Sr. Silveira da Motta;—A verba das obras
publicas não deve ser spplicada a obras para que é
preciso c;edito especial; então o Sr. conselheiro
Dantas não tinha necessidade de vir pedir esse credito, ra s dle veio pedir 150:000/1, por conseqnenoia
julgava que só nos estudos technicos tinha-se de
gaitar nos tres annos 450:000)?. Vejam que idéa o
legislador fazia da importância dos estudos technicos
que concedia 4-',0:000)), só para os estudos technicos.
O Sr. Antão Só para simples reconhecimentos
podiam chegar.
O.Sr.Silveira da Motta:—Entretanto, o senado
e-tã conhecendo quo fazia mal era dar 450:000$,
porque > Sr. ministro da agricultura fez isso com
so'ir,.s de verbas das obras publicas.
Os estudos technicos a que se refere o nobre ministro já estavam começados no tempo do Sr. conselheiro Dantis.
O Sr. Antão .-—No tempo do Sr. Paula e Souza,
que foi quem expediu as ordens.
O Sr. mlveira deMotta:—Fora u continuados no
(empo do Sr. Dantas, o qual veio entretanto pedir
aqui 4o cOOOj? pai a completar esses estudos: Portanto, n corpo legislativo, que adiou a mitorisncão
para taes estudos, tem o direito de dizer « Eu súppuuha que es-es estudos não cominuaram »: o
S 0 diz
mas também
onde estão
et.e».£T
E o oSr. senadorcontinuaram,
por Minas, que
foi
ministro, diz que os 450:000$ apenas chegarira para
reconhecimentos: eentretanto dizem que tem estudos so com as sobras da verba «Oluas publicas!»
Que milagres!
O projecto de 1867 dizia: «Feitos os estudos, o
corpo legislativo resolverá ávista delles. »
0 Sa. Antão:—Isso não é lei.
74
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O Sr. Silveira
Motta:— E'ura projeclo adiado, não me emende, quando não tem logar a emenda.
O Su. Zacarias;—!.' projecto de lei.
O Sr. Silveira da Motta:—Portanto, senhores,
parece-me bem claro que para fazer opposiçãó a este
projecto não preciso mais do que soccorrer me as
opiniões do nobre ministro de estrang-iros.
O Sr. Zacarias :—Do Sr. Itaborahy e do Sr. Muritiba.
O Sr. Silveira da Motta;—Continúo a combater
o projecto com as opin.ôes do Sr. conselheiro Paranhos. (Lê.)
Quer carta branca para contratar o prolongamento das estradas le ferro actuaes; é justamente o
que o ministério pede neste projecto de credito. (Continva a lêr.)
E' justamente uma das razões que ainda ha pouco
se deu quando se contemplou que o nobre ministro
terii necessidade de lazer um empréstimo, teria necessidale de off recer aos capitalistas estrangeiros
as razões todas contra as quaes o Sr. Paranhos se
pronuncieu.
Sr. presidente, tenho cumprido o meu dever,
visto que o ministeiio vera pedir uma diciadura para
estr das de fer o, uma autorisação iilimitada, sem
offerec r ao con o legislativo os estudos e esclarecimentos que po ieriam justificar a concessão dessa
dictadnra, entendo que a opposição está em seu direito'reagindo, empregando o ultimo esforço contra
esta medida; ó o que tenbo feito e hei do continuar
a fazer Xao é possível que ás 5 horas eu continue a fallar, quando o senado está demonstrando o
absurdo de prorogação; náo só o absurdo, mas isso
que se está vendo e que eu não quero qualificar
Ficou a discussão adiida pela hora.
Retirou-se o Sr. Sr. ministro com as mesmas formalidades cora que fôra recabido.
O Sr. presidente deu a ordem do dia para2í.
/« purte [nté a chegada dn Sr. ministro 3" discussão das proposições da caraara dos Srs. deputados :
Sobre pensões mencionadas nos pareceres da
mesa ns. 332 e 333.
Declarando terem sido concedidas, sem prejuízo
do meio soldo, diversas pensões.
2" dita das proposiçõ s da mesma ermara :
Sobre dispensa para matricula aos estudantes Luiz
Pereira dos Santos, Aveliho Pereira de Freitas,
Martinlio Alvares da Silva, Pedro de Azevedo e
Souza Netto, Agostinho Dias dos»Santos Collares,
Francisco Marques Camacho, Polydoro Olavo de
Santiago e João Baptist i Barbosa Guimarães.
2* parle 'á chegada do Sr.mintsírf )•—Continuação
da 2a discussão do credito para continuação da estrada de feiro de D. Pedro II.
Levantou-se a sessão ás 5 horas e 10 minutos da
tarde.
>5»a sessõo.
EM 26 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
Summario.—Expediente: — Oíficio do 1° secretario
da camara dos Srs deputados.—Officios do ministério da agricultura remettendo autographos sanc-

cionados.—Pareceres da mesa n. 334 e 33".—Parecer da comraissão do constituição.—Discurso e
requeiimeato do Sr. Silveira da Motta,—Discurso
do Sr. ministro de estrangeiros.— Ordemdo dia:—
Discussão de três proposições da camara dos Srs.
depiu-.dos: duas sobre pensões e uma relativa ao
meio soldo. — Discussão da proposta da poder
executivo abrindo ao governo um credito de
35.-00:000$.—Discurso do Sr. Souza Ftanco.
As 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acharam se presentes 30 Srs. senadores, a sabervisconde de Abaeté. Almeida o Albuquerque, Jobim,
barão de Mam tnguape, visconde do Sapitcahy, Antão,
Carneiro de Campos, Sayâo Lobato, barão do Bom
Retiro, Teixeira de Souza, barão do Muritiba, Figueira de Mello, Torres Homem, barão das Tres
Barras, Fernandes B aga, visconde do Camaragibe,
Le.tào da Cunha, Ribeiro da Luz, Firm no, barão
do Rio Grande, barão deCotegipe, Paranhos, barão
de Pirapama, Jaguaribe, Darão de S. Lourenço,
Cunha Figueiredo. Dias de Carvalho, visconde *de
Itaborahy, visconde de S. Vicente e duque de
Caxias.
Deixaram de comparecer cora causa participada os
Srs. Diniz, barão do Antonina barão de Itaüna,
Paula Pes-oa, barão de Maroim, cortde da BAi-Vista. Mendes dos Santos, Silveira Lobo, Dias Vieira,
Mafra e Fonseca.
Deixaram do comparacer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, Chichorrj, Souza Queiroz.
Saraiva, Nabuco, visconde de Sua-suna e P-.mpeu.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e não havendo quem sobre ella fizesse observações, foi approvada.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.
Um oflicio. de 24 do corrente, do 1° secretario da
camara dos Srs. deputados, cornmunicando que
constara á mesma camara, por olfioio do 24 do corrente, do ministério da agricultura, commercio e
obras publicas, ter si Io sanccionada a resolução da
asserabléa geral que autoiisa o governo para conceler, a quem melhores condições oflerecer, permissão para a construcçào do uma estrada do ferro
entre as províncias de Santa Catharina 3 Rio-Grande
do Sul.—Inteirado.
Dous ditos, da mesma data, do ministério da
agricultura commercio e cbras publicas, remettendo
os authographos sane nonados da resolução da asserabléa geral; a primeira autoiisando o governo
a conceder á Associação de desobstrução da foz do
Rio S. Gonçalo eslaôelecida na cidade de Pelotas,
provincia do Rio Grande do Sul, isenção de direitos
para todo o material que importar; a segunda autorisam'o o governo a conceder á Comoanbia Ituana,
organisala na provincia de S Paul", o« mesmos
favores concedidos á Companhia ingleza da estrada
de ferro de Santos a Jundiahy.—Aoarchivo communicando-se á outra camara.
O Sr. 2° secretario leu os seguintes pareceres da
mesa:
N. 334 de 26 de Setembro de 1870.
Expõe a matéria de uma proposição da caraara dos
Srs. deputados, approvando diversas pensões concedidas por serviços do guerra ao 2'' Sargento do 23"
corpo de Voluntários da Patria Joaquim Vieira de Almeida, e outros.

SESSÃO EM 2C DE SETEMBRO DE 1870
N. 333 de 26 de Setembro do 1870.
Expõe a ma teria de uma proposição Ja camara dos
Srs. deputados approvai.do a pensão deOOjj! raensaes,
concelida ao capitão honorário do exercito Ângelo
Carlos de Abreu.
Concluindo ambos: Io, que as proposições da camara dos Srs. deputados
devem entrar em discussão
e ser ap prova o as; 2o, que os parecercs da mesa
sejam impressos e distribuídos na forma do eslylo.
1'AUECEU DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
« A commissào de conslituiçào examinou a proposição da camara dos deputados datada de 22 do
corrente, queautorisa o governo para conceder carta
de naturalisaçào de cidadão brasileiro aos quatorze
estrangeiros nella nomeados, s nto doze subditos
porluguezes, um oriental c um italiano.
A propcsiçã) vem acompanhada somente das petições do seis poriuguezes, que são;
1. José l.ino do Conto Júnior, o qual allega ser
casado com brasileira, residente no Império ha 16
annos, eslaliolecido na cidade de Mamanguape, da
província da Earuhyba do Norte, ter sa isfeito ás
condições legaes, nu nos quanto ao praso posterior
á sua declaração < eranoa a c unara municipal respectiva. Pede dispensa desta condição. Ajunta documentos era prov do allegado.
2. Fran-isco Pereira Coelho. Allega ser homem
de mar, solteiro, residente, ha annos, na provincia
de S. Pedro do Ilio-Grande do Sul. Não prova o
allegado.
3. Francisco Esteves de Paiva. Allega, mas não
prova, rosidir no liiasil ha vinte cinto annos.
4. João do Oliveira, Allega ser homem de mar,
residente no Imp rio ha seis annos. Ajunta certidão. passa Ia em "22 de Setembro do 1864 pela capitania do porto lesta Cône, de ser matricuiado marinheiro.
5. Francisco Anionio. Allega ser mestre de 2"
classe do co'po de efliei .es marinheiros, onde servo
desde 7 de Dezembro de 1859, c nos navios da ar-o
mada desde 30 de M rço de 1844. Invoca o art. 3
da lei ii. i68J de 28 desgosto de i869. Não ajuniu
documentos. A cuiumissâo observa que estejmpetrante, mostranio-se inteirado das disposições da
lei que cita, seria conseqüente se recorresse ao
governo e não ao poder legislativo. Com a prova
^que aqui não exhibe) do allegado, obteria o deferimento desejado.
<
6. José Martins Piedade. Allega residir, ha vinte
annos no llio de Jineiro, onde se acha casado e
com estabelecimentu commercial, Não prova.
Dos outros oito individu is, referidos na proposição, nenhum requeriment foi presenteácoramissão.
Por' onde ella só pôde com pleno conhecimento de
causa doclarar-se em favor de Jose Lino do Couto
Júnior, que pe le apenas dispensa do tempo que fa.ta
para encher o praso de residência posterior á declaracao feita na municipalidade, tendo provado com
os documentos juntos á sua petição estarem satisfeitas as outras exigências da lei, e a residência de
mais do dezeseis annos no Império, antes da declalação.
.
.
Assim pensa a commissào no rigor jurídico; como,
porém, a proposição ha do ser discutida, o senado,
que não tem sido adverso a pretenções semelhantes,
resolverá como entender em sua sabedoria.
Paço do senado, em 26 de Setembro de 1870.—F.
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de Sapncahy.—B. das Tres Barras.—Cunha Fiqueiredo. »
Ficaram sobre a mesa para serem tomados em
consideração com as proposiçôès a que se referem.
O Sr. Silveira da Mot.la : — Sr. presidente, posto que estejamos em fim de sessão, e já
em terceira prorogaçâo, quero fazer ura requerimento pedindo ao glverno certas informações, que
talvez elie nossa dar verbalmente. Como o tempo
que nos resta da prorogacão é pouco, e esse está saqradamenie destinado a' discussão do credito de
33,000:000^, é natural q .e nao h-«ja tempo para que
o meu requerimento seja dirigido ao g verno, e
possa elle me responder, e mesm > não sei se elle
poderá responder ; por isso ó que me adianto a dizer que vou fazer o meu requerimento
por escripto,
pedindo certas inform içõe: a respeito de nossas relações com a Republica Argentina, e principalmente
a respeito de nossos negócios no Paraguay. Se acaso
ainda ha ministro dos negócios estrangeiros, eu me
contentarei cora a resposta verbal, e se não houver
ministro dos negocios estrangeiros, ou se não houver tempo para resposta por escripto fica o meu requerimento.
Vou dizer a V. Ex. muito abreviadamente os termos do meu requerimento.
O senado sabe, pelo conhecim-nto das ultimas noticiis que temos do Paraguiy, que se tora passado
alli fartos que poem em per g < todo o trabalho que
teve o nobre ministro dos urgocos estrangeiros, ou
antes o nosso enviado extraor 'inario em missão especial, durante os rinle m^zts que esteve no Paraguay. O senado sabe que o governo pr visorio, creatura da nossa diplomacia desappareceu, que a camara dos representanies do Paraguay o substituiu,
que uma reacção posterior lecolíocou á testa do
governo, mas não no governo trina da creação da
nossa diplomacia, o Sr. Rivarola de accordo cora o
hom m que tem representado nu Paraguay a opposiçào á política brasil ira, que ó o Sr. Bareiro.
Dado este facio desejava eu saber se ainda existe
governo provisório no Paraguay, e deseiava saber
também, Sr. presidente, umi cousa muito importante, e sobre a qual não posso deixar de aproveitar
estes derradeiros moinemos de parlarae.itò, para pedir uma explicação tão breve, como breve será a pergunta, porque iião me quero estender, um i explicação a respei'0 do que espera por ventura o governo
brasileiro, que desenlace vae ter essa pc.litica dosseus ultimes protocolloso que puzeram em duvida o
tratado da a liança do I de Maio de 1865, e tendo
posto em duvida este tratado, o que diz respeito a
limites, está o Brasil hoje em uma posição muito
séria, em uma coalisão diplomática muito grave,
qual 6 a de ver desapprovados pelo congresso argentino o? protocollos Ja negociação preliminar de paz,
de sorte que teremos de ficar no ar. O congresso
argentino está agora reunido, e en creio que o nobro
ministro des negocios estrangeiros (não sei se ainda
o. é aetualmeate) poderá assegurar-se a negociação preliminar de paz estã em pé por parte da
Republica Argentina, e se acaso não estiver, e so
S. Ex. tiver apprehensões de que se possa dar esse
facto de nós ficarmos no ar a respeito da convenção
preliminar de paz, que solução tem o governo de dar,
muito mais quando o nobre ministro tendo estado
no Paraguay durante todo esse tempo, em que não
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pôde fazer papal algum de diplomata, masde membro ou coramissario d > governo ^ura certas questões. só leve uma hora de diplomacia, esse momento
de competência para o tratad' preliminar de paz, e
depois,Sr.presidente, V.Ex. vinque, qnandoascomplicações surgiram no Paragnay, quando aqnelle goverao se poz á mercê das facções, quando o Brasil
viu por terra o governo da sua creação, foi justamente quando o nobre ministro abandonou o Paragnay, e deixou o Império até sem representante t!II,
quando começa o governo do Paraguay a receber
diplomatas, como ultimamente recebeu o dos Estados-Unidos.
Sr. nresidente, o fim do meu requerimento eu
vou pôr porescripto, para servir de base a qualquer
respn .ta do governo. Não quero tomar tempo, qniz
sóment' consignar estas perguntas, porque o nobre
ministro dosn gocios estrangeiros tem sobre sua cabeça um.i grande responSabiii iade neste paiz. Não
tivêrnos tempo este anno de definir essa responsabilidad », m is para o anno o paiz ha d) ver mais
claro, m tis transparente o que se fez, o que se g inh. u. e o que se p -rde i com os nossas esforços diplo naticos no Paraguay, ha te ver para o anno. e
mnili) claro tu !o isso, cuja respon-abifidade c e m
cabeça do nobre ministro porq-e ha annoseelleo
homem qua tem feito o principal papel nestes negócios, ê a TKaraação, o symbnlo da nossa política platina ; não havendo alli desde 1836 enigma que el e
não seja chamado a decifrar, porque é o homem que
tora a ch ave de todas as questões, como o confidente
eai ina.s alto gráo iniciado nos mysterios supremos ;
pois. senhores, daqui a um anno o paiz ha de ver
muito transpirentümei.te que o resultado de todos
esses esforços, que a iníèlligencia do nobre ministro,
a sua longa pratica destas questões, o seu conhecimento dos homens do Rio da Prata não o tem ira
bilita o para dor aos negocies pualicos externos uirfa
solução como o paiz devia esperar. O paiz ha de ver
uma "serie de desastres, .-esultados eesenciaes da política que se tem seguido no Paraguay,antes, e mesmo
depois da ultim phase da guerra. Vou mandará
mesa o meu requerimento.
. { üípois de redvjir o requerimento:)
Sr. presidente, mandando ã mesa o requerimento,
peço licença a V. F.x. paraaccresoent ir um i palavra
explicando-o. O segundo quesito diz respeito á hypothese de não ser m a-prova d os pela Republica
Argentina os protocol os relativos á negociação prelimiir.r de p az. AUt não acontece como aqui (entre
nós o governo faz e desfaz guerra e paz sem dar s. tisfaçõo; aa corpo legislativo) aüi os,iraUidos depen
_ dem da approvaçâo do congresso, o é por isso _ que
'os protocollos do tratado preliminar de paz ainda
não estão ratificados. E se o não forem ? Qual fica
sondo a tirefa do Sr. Paranhos em 20 mezes ? Qual
sei-á a resp, nsabilidãde do governo brasileiro por
mais essas complicações, e pelos desastres que se
obigiaarem dessa impravideneta ? Para o ann.) vojemos.
Foi liio, apoiado c posto cm d scussão o saguinto
IIEQTJZ1UMENTO
« Roq ieiio que so pe-gnnte ao governo pel repartição dos negocies estrangeiros:
1.° Se o governo provisono que existe no Paraguay
é o mesmo que rói creado por accordo das duas j
nações alliadas.
i

2." Se os protocollos que precederam o tratado
preliminar de paz com o Paragnay e este tratado
taram ratificados pfio congresso argentino, ou ha
razões para crèr que o não sejam: e neste caso, porque razão o Império não está representado no Paraguay, e na Republica Argentina para a solução da
questão.—S. H.—Silveira da Mo 11 a. »
O Si-, S^arantios [ministro de esírangriros): Sr. presidente, posso satisfazer irameiliataraeate ás interpcllaçoes qno acaba de formular o
nobre senador por Goyaz, o tenho empenho em
fazol-o, porque S. Ex. figurou as nossas relações,
quer com o Paraguay, quer com a Republica Argentina, era circumstancias graves, que me oram inteiramente desconhecidas.
Antes, porém, de responder precisamente aos
quesitos do requerimento do nobre senador, seja-me
permittido tomar era consideração as observações
com que o funda mentem.
O nobresepador afflrmou-nos que occurenctas recentes na Republico dó Paraguay inutilisarain todo
o ira calho da diplomacia brasileira. Ni- po.uó de
vista em que encarou os successos a que alludiu,
fali ria i om oxaclidáo o nobre senador se dissesse
todo o trabalho da diplomacia dos alliados, porque
o Brasil n da fez no Paragnay senão de acordo
com os seus alliados. O nobre senador consentirá
pu;s que eu redime mais uma vez contra a idéa,
que não cessa de apresentar, do qun só ao Brasil
cibe a responsabilidade do que -foi accordado entre
elle e os seus alliados.
Quacs são, porém, os successos a que se referiu
o nobre senador? Estava, porventura, no poder do
governo imperial evital-os?
Sr. presidente, quando o ministro do Brasil se
achava era Assumpcão cumprindo o seu dever, mais
do uma vez se levantaram vozes no parlamento e
na imprensa brasileira censurando a permanência
em ôssuinpçào daquelle ministro, ao qual attribuia-se uma inflnenria indébita alli. Hfnje a ranmra
a: resenta-se por uma face inteiramente opposta; o
ministro brasileiro devia e- tar em Assnmpção, devia
governar a Republica do Paraguay...
O Sr. Silveira da Motta: — Não senhor.
O Sr. ministro de estrangeiros: —... tudo
quanto alli occorrer é da responsabilidade do governo imperial ou do seu repiesentaute.
O Sr. Silveira dv Motta : — E' da responsabilidade, mas não é por não estar lá.
O Sr. ministro de estrangeiros. -- Mesmo
quando os últimos sue ;essos da Republica do Paraguay crea<5»m uma situação infeirameule nova,
ainda assim, não se podia dizer rom razeão que o
trabalho dos governos alliados ficava inuti Pado. A
creação do governo provisorio, pelo voto di povo
paraguayo, e para a qual prestaram os governos
aliiados o seu benevolo accordo, nasceu da necessidade do satisfazer ás circnmstandas urgentes e
imperiosas daquellc Estado. Não é esta occasião
opportuna para encetar de novo este debate, senão
cá poderia demonstrar quão 'diflicil seria a situação
dos alliados se não fosse orçado o governo p-ovisorio, depois que não só occupamos todo o território
da Republica até a sua capital, como nossos oxeroitos tiveram de marchar pelo interior, e uma parto
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da população paraguaya, sahindo do deserto, procurava amparo e suas antigas habitações.
Em quo cousistirarn os u.timos successos, e o que
provam ? Longe do denorem c ntra a previdência do
governo imperial, elles a justifr;; ra completamente.
O governo imperial procedeusernore deaccordo com
os seus alli'dos; náo quiz se parar-se de! les era todas as questões relativas ao modo de celebrar os
ajusto- de p z, quer urelimin ires, quer definitivos;
mas o governo imperial teve uma opinião que é publica, e foi que tomar os ajustes de p.>z depeudemes
da organisação futura du Paraguay era su eital os a
contingências que nfio estavam nas mãos d s governos alliados mover e lóminar. Não é, peis, de certo o
go erno imperial quem pôde nesta o casião ser accusado do imprevidencia. Imurevi.lentes fara n os
que sustentacam o ad amomo dos ajustes de paz até
que se orgsni-asse definitivamente a Republica do
Paraguay; o te ido sido esta a opinião do nobre senador porGoyaz, admira como pretendo el e lançar
sobre o governo .m erial a responsai) lidado d' s últimos successos. e do quaesqner outro- que possam
dar-se naquelle Estado. Felizmente os gnv rnos ad a
dos previram a hypothese de um adiamento prolongado.
Sou cheg do ao primeiro ponto d i reqne>imen'o
do nobre senador. «Existe governo provisório no 1'aragoay?)) A res(iost:i 6 simples e afflrmati 'a . ha u n
governo no Paraguay, governo provisório, governo
que não é definitivo...
O Sk. Silvioiu d.v Moita :
Não foi essa a pergunta.
O Sn. ministro de estkangeiros: —...c. porém, o
governo que cr ou-se medianlo o p'évm accor lo dos
alliado.-? Sr. presidente, o senad ■ sabe que u governo
provismio so compunha de Ires membros. Um ha
muitos mozis que renunciou o cargo; dos do s quo
ficaram, o Sr. C rios Loi/.aga t.m iera r ouoci u;
rest 'Va, poitant", o Sr. Rivarola. A asseinhlea cou
stituinte, julg.ndo-se competente pma crear n vo
■mvemo, tinha elegido um presidente provisório;
mas em seguida, mediante ura > manifestação popu
lar, i me-ma assembléa, de accordo cora essa manifestação, reconheceu como presidente provisono o
ultimo dos ties membros que restavam, o Sr. Rivarola. Conseguinteraente o Sr. Rivar. li personifica
hoje o governo provisório du Paraguay; e como o
Sr. Rivarola é um dos que compunuam o triuravirato, quo se instituiu mediante o ac ordo dos guver
nos alliados, podo dizer-se que o g( verno pronserio
que existe é o mesmo creadu sob os auspício- dos
alliados.
..
.. , ,
O Sr. Silveira oa Motta Era de três.
O Sr ministro de estringciros:—Mas, Sr. presidente, demos que assim nao tosse, que a assem
bléa constituinte tivesse nomeado um outro governo;
« questão esta complexa que devia ser cen-idnra la
não srt pelo governo imperi 1, nias lambem pelos
seus alliados. Felizmente não se trata dessa hypothese : existo como presidente provisono da nepnbli. a do Paraguay um dos cida !ãos que compozeram
o governo creado deaccordo com os afiados, e que
sempre inspirou a estes a mais plena confiança.
O nobro senador figurou as nossas relações com
a Republica Argentina sob a imminencia de grave
eonflicto; segundo S. Ex. este conflicto pode
nascer, pela expressão do requerimento, de não
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ser ratificado (ou antes approvndo) pelo congresso
argentino o protocollo que costéia o accordo preliminar de paz.
Sr. presidente, não posso mesmo asseverar ao
nnado se o governo argentino limita-se a dar cophecimento desse protocollo ao congresso, ou se o
qrotocollo fica dependente de approvação.
O Su. Silveira da Motta;—Isso é fora de duvida.
O Sr ministro de estrangeiros O protocollo,
ou accorlo preLminar de paz, nada iunovou, nada
co itám senão as disposições do tratado do i' de Maio
de 18õõ. aceitas o.n principio pelo governo provisório: não haveado
innovação, sendo cóhsequencia do
tratado do Io de Maio, é razoável crer quo o referido
accordo não careça de ser submctticlo á approvação
do congresso argmtino, sondo sóme t'lovalo'ao
conheci mento deste, como ao conhecimento das camams brasileiras são trazidos todos os actos internacionafs.
Admitíamos, porém, que o protocollo esteja pendente de apprcvição do congresso argentino, e que
o congresso argentino lli'a não presta: u que se segue dahi? Que h mve erro da parte do governo imperial? ihiis o nobre senador não approvou esse
accordo? Se não, o nobre senador, outros muiios
illustradns iifinbros da opposiçâo approvaratn o
accor lo preliminar do paz.O goverríu imperial tinha
de intelligcn ia d m s -us alliados, cumprindo o seu
dever e procedido pela forma mais conveniente- se o
congresso argentino, pela discussão que se tem suscitado na imprensa, dando-se a esse protocollo uma
intelügencia que não é a verdad ira,oconsiderando-o
como uma violação do tr.tadc de I de Maio; se o
congresso argentino, digo por qualquer motivo não
appro-aro protocollo ou aec no pielimin i de paz,
não é isto cuipa no governo imperial, e-se fartu não
é p-ova de imprevisão, nem se segue que dahi nasça
o grave contliçto que se afigurou ao nobro senador.
Ha meios, meios muitos razoáveis e paciíicos, para
que os dons governos se entendam, cada um suçtenlan lo seu direito sem quebra da amizade que actualrnente i s liga.
Ent-.etanto, O senado conaprehende quo a interpellação do nobre senador sobre este ponto não poderia
sei- completamente satisfeita , Irata-se d- uma hypothese não reali-ada, e em todos os parlamentos
Oo miindo. e mais ainda no parlamento brasileiro,
que tem uma constituição escripta, e muito positiva
a esse respeito, deve ser permittido ao governo
n o aventurar jnizo sobre hypotheses futuras. EUe
deve reservar-se o direito de reflectir para deliberar
segundo sna consciência c com sentimento do sua
respensabiliderte.
Eu disse, Sr. presidente, quo pela imprensa argentina se tem considerado o accordoo prjliminar de
paz como violação do tratado do I de Maio. Os
nobre? senadores, que prestaram seu illustrado assentimento a esse ajuste, bem sabem que tal violação não ha. Os adversários do ex-ministro das
refições exteriores daquellc Estado, o Sr. Varela,
entenderam que o governo argentino havia renunciado o seu direito de belligerante vencedor na
questão do limi es com o Paraguay; viram no protocollo a confirmação do que « governo argentino
declarara ao do Paraguay em uma nota rofitiva ã
occupação d i villa Occidental do Chaco. E' a Nacinn
Argentina que P-ra sustentado essa tliese. Em defeza

300

SESSÃO EM 20 DE SÈTEMBRO DE 1870

do Sr. Varela, não sei quem é o escriptor, diz-se
que, com effeito, o protncollo desvirtuara os artigos
do tratado do Io de Maio; que o protocollo havia
restabelecido a verdadeira doutrina, havia iniciado
uma política nova. Mas o que a impr. usa argentina
tem dito neste sentido não tem caracter officicl, e
pela minha parte, como orgão do governo imperi 1,
tenho dito e sustentado que o accordo preliminaro de
paz não contém violição alguma do tratado do I de
Maio de 1865, e está°inteiramente de conformidade
com este tratado. Houve erro da parte do defensor
do Sr. Varela em aflirra ir o contrario ; a defeza daquelle senhor não carecia desse recurso
O Sr. Silveira da Moita ; — E' a defeza do governo argentino hoje.
O Sr. ministro de estrangeiros: — Não é a defeza do gov rnr. argentino , são art gos da imprensa
livre, a respeito da qud o governo argentino tem
mais de uma vez derlarado que não aceita a responsabirdaie de suas opiniões.
Sr. pre-ilonte, quando tive a honra de faltar
perante o senado, resp mdendo
observações do
Sr. conselheiro Zacarias, eu disse qoe o prÓtocollo
não tirava ao vencedor os direitos que se derivavam
da victoria. c mquantonem a Republica Argentina,
nem o Brasil quizessera impôr, quend i pelos meios
persoasivos podem obter o ; ecimheciraento do seu
direito.
O governo argen ino declarou pnr sua parte que,
occupada a villa occidental do Chaco, não queria
resolver pelo direito da victoria a sua questão de
limites com o g tverno do Pjraguay; que essa questão ficaria em aberto, e seria obj -cto de discussão
franca e livre quando se tratass ■ dos ajustes defini
tivos de paz. Pelo que toca ao Brasil, nem houve
necessidade de declaração nesse sentido, pois que a
respeito dos limites dó Irap rio não se levantou
questão. O plenipotenciario brasileiro declarou
apenas nesse protocollo que o accordo preliminar
não impolia o governo provison.o de allegar ou
propor o que julgasse do aseu direito e de conveniência reciproca, quando s celebrassem os ajustes
definitivos de paz pelo que toca a limites; que os
alliados não tiveram, nem tinham era vista, conquistar território, mas sóraonte defender seu direito
territorial; quo assim como respeitavam a integridade do território da H -publica do Paraguay, assim
também não po liam prescindir de que ella reconhecesse seu direito tenitorial.
A Nacion Argentxwi sustenta que a victoria dá
o direito irapõr o reconhecimento dos limites ao
governo provisorio. quando por aea#o os meios persuasivos não bastem ; o protocollo não resolveu esta
questão, não attenuou de forma alguma os direitos
dos vencedo es ; a Nacion Argentina não tem razão
quando considera o protocollo como enfraquecendo
os direitos declarados pelo tratado do Io de Maio de
1865, e os compromissos que por meio desse pacto
estabeleceram entre si os alliados.
Greio, pois, que dessa discussão não pode vir o
inconveniente que se antolhou ao nobre senador, o
de ser o protocollo regeitado pelo congresso argentino ; mas, já o disse, quando o seja, dahi não pôde
provir nenhuma censura ao governo imperial, nem
esse facto só por si poderia ser causa de um grave
ggaflicto. Dada semelhante hypothese, os dous governos podementender-semni araigavelmeute e sem
que nenhum delles renuncie a seus direitos.

O nobre senador perguntou porque razão o Império não eslá representado
no Paraguay, e na Republica Argentina. 0llant0 á Republica Argentina,
o Império está representado...
O Sr. Silveira oa Mott.a;—Para esta questão
especial ?
O Sr. ministro dk estrangeiros;—... por um
ministro residente. ..
O Sr. Silveira da Moita:—Esse eu sei
O Sr. ministro de estrangeiros... que na falta
de um ministro encarragado de missão especial,
tem a seu cargo todos es negoc os do Império concernentes ás suas relações cora aquelle Estado.
Qu mto ao Paraguay, Sr. presidente, o governo
argentino não tinha alli um ministro, tinha a, enas
ura general; mandou ministros em missão especial,
que se retiraram, e agora está o governo argentino
representado por ura general o Sr. D. Júlio Vedia. O
Brasil está também representado por um general,
o Sr. José Auto da Silva Guimarães, que comraanda
as forças brasileiras.
Aproximando-se a reunião do congresso paraguayo, e a eleição do governo pei m -nente, pareceu
ao governo imperial aceitado retirar o seu ministro,
e mais ainda (permitia o nobre senador que eu o
confesse) mais ainda pe'as observações que nesta
casa se faziam, porque nesta cas i e na imprensa opjosiciomsia do Brasil se dizi ■ que o minisiro brasileiro estava influindo na eleição do Paraguay...
O Sr. Silveira da Moita : — Deixou lá 4,000
homens.
O Sr. ministro de estrangeiros; —... e essa
censura, sem duvida infundada, nascida do espirito de partido, a que não são superiores mesmo
cavalheiros tão illustrados e tão altamente colloc.dos como os nobres senadores, achou eco e mais
de um éco na Republica Argentina. Entendemos,
pois, que nessa occasião o ministro brasileiro não
devia estar em AssumpçSo; e tantu era este o nosso
prooosito, que se eu não regressasse ao Império por
esse tempo, me conservaria em Buenos Ayres, e só
voltaria a Assumpção se motivos extraordinários
exiaissem alli minha presença, po:qiie não podi raos
levar o escrúpulo até ao ponto de sacrificar deveres
muito sagrados.
Creio que tenho satisfeito ás perguntas do nobre
senador. Tranquillise se, pois, S. Ex. e fique certo de
que o governo imperial esta atte .to aos negocios do
Paraguay, e ha de cumpi ir seu dever coro a necessária pruiencia e com todo o zelo e dedicação.
O nobre senador vaticinou (e S. Ex tem queda
para os valicinios sinistros) uma serie de desastres,
que hão de surgir para o futuro. O nobre senador
durante a guerra também fez tremendos vaticinios.
que, se fossem attendidos, abriríamos logo mão daquella emproza, e a paz ha muito estaria feita....
O Sr. Silveira da Motta.—Nunca desesperei do
êxito da guerra.
O Sr. Zacarias:—O que elle pedia era uma commissão de inquérito.
O Sr. ministro de estrangeiros:—Como o nobre
senador foi dessa vez máo propheta, permitta-me
que nutra a esperança de que o seja também desta
voz.
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O Sr Silveira da Motta:—Eu prophetisei que
sahiriarnos mal ? Sempre disse que havíamos de
sobir bem; nossos meios eram mu to superiores.
O Sr. ministro de estrangeiros;—Sr. presidente, é possível que a Republica do Paraguay lenha
de passar por muitas vicissitudes, e que não só
com o.Paraguay, mas ainda com os outros estados
visinhos, as relações do Brasil passom por contingências graves: V. Ex., porém, s ibe mi-lbordo que
eu, cora a supetioridado de suas luzes e de sua experiência, que não ha. não houve, nem haverá diplomacia que possa assentar as relaçães internacionaes sobre bases tão solid s e dura louras que
pnvina e torne impossíveis todas as continienc as
Se o nobre senador pussue c segredo dessa política,
eslá obrigado pelo seu patriotismo a revelai o ao
Brasil. [Apoiados. Muito bem).
Ficou adiada a discussão por ter pedido a palavra
o Sr. /i.carias.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
a
Entrou em 3 dis-.ussão o foi apnrovada para ser
dirigida á sa.icçào imperial a proposição da cam.ra
dos Srs. deput idos sobro a pensão mencionada no
pa ecer da mesa n. 333.
Seguiu se em 3" discussão, com a emenda vencida
em 2', e foi apnrovada p ira ser romettida á coramissão do rodacção, a proposição da mesma ca nara, mencionada no parecer da mesa n. 333 sobro ponsòes.
MEIO SOLDO.
Entrou em 3a discussão, e foi approvada para ser
dirigida á sancçào imperial, a proposição da mesma
camara, doclannlo terem sido concedidas sem prejuízo do meio soldo diversas pensões.
ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II.
Achatldo-se na sala immedi.ta o Sr. ministro da
agricultura, commercio e obras publicas, foram sorteados para a deputaçào que o devia receber os Srs.
Sinimbú, Cunha Figueiredo e visconde de (.armragibe e. sendo introduzido no sa.ao com as formalidades do estylo, tomou assento a direita do Sr.
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presente, e as que podem terno futuro. Querem fazer
crer ao paiz este pensamento, bem como o opposto
da paite da opposição liberal, e que eda se dispõe a
privar a provincia de Minas Geraes do uma obra, do
qual podem provir-lhe no futuro magníficos resulta los.
Eu, pois, disponho-me a demonstrar que eu e os
mais membros da opposição liberal é que pretendemos assegurará provincii de Minas-Geraes beneficio real, assegurar-lhe emprezas de viação que
lhe tragam resultados muito mais favoráveis do que
os que alardea o ministério, e. que podem acreditar,
illudidos, alguns illustres senadores daquella provincia.
E por esta occasião permitia se-me que deplore,
não direi a cerueira, mas a duvida em que estão os
illustres senadores quanto ás vantagens que trazem
os planos da o >posição, a excollencia de sua concepção: e acreditem'nos planos do ministe io. Do
que' deveriam persuadir-se c que se está trabalhando paia empregar todos esses meios que se peiem,
cm uma zona determinada, já favorecida no inlercsse de algumas poucas pessoas, com abandono e
prejuízo re d dos outros districtos da provincia de
Minas-Geraes.
O Sr. Antão;—Não apoiado.
O Sr. Souza Franco: —Diz-mo não apoiado o Sr.
senador por Minas-Geraes, mlaior da coramissão do
si na Io que deu paiecer sobre a proposta do governo, parecer qu ■ espero ter ocea-ião de examinar
em algumas ue suas partes. Me admiro que. isolado
hoje no senado, nesses bancos em frente, não tenha,
para o apoiar, as vozes dos outros seus co legas de
Minas; e tanto mais me admiro quanto reconheço
o patriotismo dos illustres senadores mineiros.
[Apoiados.)
E então chego a esta convicção: os illustres
senadores da província do Minas, não estando
persuadidos das vantagens do plano que se apresenta, evitam concorre pura que uma grande pfrte
da provincia de Vlims G( raes diga que elles contribuera para sacrificar a provincia aos intere-ses de
um districto, não digo bem. aos interesses de algumas poucas pessoas.

O Sr. Zacarias Apoiado.
O Sr. Souza Franco : — A não ser isto, eu acredito que os bancos do senado estariam occupados
por tidos os senadores de Minas, actualmente na.
Côrte; entretanto, lançando os olhos pe r est. s banO Sr. Souasa FVoncos-Eu. não espe- cos, apenas vejo dous senadores mineiros. Caqui
rava Sr presidente, e não esperava nenhum dos concluo que vae calando no esj iiito de muitos a conmembros da op u.srçâo liberal, que ''mmisterm ern- vicção de que não se traia senão de dar 35,000.003$
penhado em obter o empréstimo dos 35,000:000$, ao mini terio, e de f zel-os reverter em beneficio
porque neste ponto se concentram todos os seus es- principalmente de ura districto, de os y ôr á disposição
forços, quizesse além da victona nos votos também de um só indivíduo. Creio que vae calando no aniino
a victoria na discussão.
,
,
muitos esta opinião.
Esta pretençào eu não a posso tolerar; esta pre- de Mas
é de admirar que, quando a discussão tem
tenção em uma questão em que o governo n5o tem
razão alguma, em que seus argumentos foram refu- um alcance tão importante, quando a opposição
tados, e hão de sel-o plenamente, nós nao a pode- liberal discute todos os poníos da questão, quando
demonstra pelo seu procedimento que não tem em
mos deixar passar, nem mesmo ser votada. _
Entretanto vô-se que os nobres ministros ja toma- vista demorar, mas esclaiecer a questão, seja esta.
pelos Srs. senadores mineiros 1
ram a palavra na discussão, e como que so empe- abandonada
De certo, senhores, a opposição liberal não tem
nhara para fazer crer ao paiz que os 35,0üt) D ) 1$ sao
já precisos para a obra necessário do prolongamento fallado e, como eu, não tem o nienor empenho era
a dejisào de nraa empreza que recoda estrada de ferro de D. Pedro II até o Kio das Ve- procrastinar
nheço importante. Discuto-a convencido de minhas
lhas, para pôl-aem coramunicação com o no S. r ran- 1 idéas:
apresento as minhas objecçôes á acceleração
cisco e aproveitar as riquezas daquellas margens no
Pr

Continumi a 2* discussão do credito de 35,000:000$
para o prolongamento da estrada de ferro de D.
Pedro 11.
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na votação do empréstimo; e ninguém pode contestar que, f.iliando aliás longo tempo no penúltimo dia
de sessão, eu occupei todo este tempo ccm argumentos que o nobre ministro da agricultura procurou debaido contestar, argumentos que hei de
demonstrar que S. Ex. não destruiu nenhum.
S. Ex. apresentou da !os ioexactos, porqu ■, infelizmente, não tem ainda sufíici nle conhecimento do
paiz ; com o talento de que dispõe, S. Ex. o ha de
ter era tempo, mas occuliam lhe informações neces
sarias; parece mesmo que nem o nobre ministro tem
coniieciràento de uma das maravilhas da arte, o ramal de Valença e da peiicia e zelo de que se está
dando provas na sua construceão. Acha-se bem perto, em constru çào, a estrada ramal de •Valença e
não se falia nella! Hei de ir depois á sua descripção
para mostrar ao nobre ministro que, procuran lo
exempEs na Europa e imiiar alguma linha ferrea
admirada or algum nome estrangeira como a de
Koping U.tersburgs R ilway de 2» classe e 3,5
pés de largura entre os tnlnos. temos modelo de
casa, m is apropiiado á occasião, nessa estrada de
Valença que vae abitr-se ao trafego em Novembro.
O exemplo de Festinio com sua distancia entre os
trilhos de 1 pé in dez e 11 1/4 políôgadas e loco
motiva á Fainies. não ó o apropiiado áconstrucçào
do prolongamento de que se trata; paia ella o a
de ralençi serve melhor do que o exemplo dessa
linha fen ei no servi ao de uma as minas de crvào
do pedra da Grã-Bretanha. O tanjal de VaEnça
com trilhos de 3 1/2 pés inglezes de distancia em si
serve melhor ao transporte de cargas avu tidas,, ou
conseivan to suas locomotivas americanas on sulfsii
tuindo pelas de Fairlies, queos mesmos Estados
Unidos estão importando para s -u uso.
Mas eu entrava assim muito ds frente em discus
s5o que devo deixar par■ depois; que ha de fazer
Objecto espe uai de um i das ra titãs partes deste meu
dis urso, para o desenvolvimento das quaes desejo
ter mui as horas e foiçi do pulmões. Felizmeme
além do meu proposit i de não pcupar ao senado
neuhu o d s argumentos que i ossam ter inlluencia
nesia questão importante, veio favorecer-me o discurso que o honra to ministro dos negocies estrangeiros acaba de proferir...
O Sr. Zvcarias:—Que é uma mina inesgotável.
O Sr Souza Franco :— . .não para entrar nas
questões exteriores, mas para tomar seu exemplo.
Eu já era ura onstante adra ra .or da palavra fácil, amena e eloqüente do nobre rahrstro; quereria
ter nelle o meu mo leio; não o podia; não pude ter
a palavra ainena, fanl e eloqüente quem não tem os
dons de S. Ex. Vou, pois, tom .l-o por modelo na outra
qualidade orat iria que me agradou muito : a pau-a
com que o nobre ministro falia, a reflexão que ao mi
panln cada uma de suas palavras. E' diplora ia eminente; nvo so.ta ama expressão senão depois de
muito nieditad). Esta pausa é que po.curarei imitar
d sd • já {muito bci,), enaturalmente seguirei o modelo no curto futuro que ainda posso ter.
Que a estrada de ferro de D. Pedro II deve dirigir-se para o rio S. Francisco e um plano qne
approvam iodos. Xão sou da mesma opinião do
nobre ministro, e creio que também do uireetor da
estrada de ferro de D. Pedro II que entendem que,
quando pela lei, creio que de 26 de Junho de 1862,
seautoíisou o governo para contratar essa estrada,

fixando-lhe as condições o traço, teve se logo em
vista ir ao Rio das Velhas. Não me parece deduzir se
da lei esta conclusão. A auiorisação não eia para
tanto; os actos immedialos do governo imperial
não demonstram que elle estivesse conv ncido desta
opinião. Entretanto o pensamento de levar uma via
ferrea até as aguas do S. Franc s o, fosse pelo Rio
Ias Velhas, ou pelo Paràopeba, ou por qualquer
los outros confluentes daquells, é uma idéa que
todos adoptamus.
A nossa questão é a do temoo.éa dos meios, é a questão do aproveitamento das riquezas do rio S. 1 iancisco e facilidade de cornmunicações para seus habitantes uao somente por este lado do Impei io. Não
sou dos que apoiam interesses exclusivos, tnpogiaphicos, mas não p»sso conter minha admiração de
que. ao passo que se trabalha para levar a estrada
de fetro de D. Pedro II até o Rio das Velha- para
subir o rio S. Fr .ncisco, se perca de vista a foz deste
rio Não se púde perder de vista que, se ha no
S. Francisco um manancial de riquezas, se ha alli
o meio de fácil comraunicação para o interior do
Império, essas liquezus, essa curntminicação tem
pela natureza o principal caminho nas aguas do rio
até sua barra na cidade do Penedo.
O Sr. Caxsansão he Sinimbu';—Apoiado.
O Sr. Souza Franco:—Não iria assim entorpecer o trabalho que por aqui se começa, pnr isso
que essas em, rezas podem coexistir jnnias e alé se
auxiliarem; e ser €■ niratada sem nenhuma i.es;.eza
do thesouro a da provinciadas Alagoasobia em quoé
muito interessada a de Sergipe. E qu mm alguma
despeza tenha de fazer se, er mo a estrada que se pretende prolongar até o Rio das Velhas, não pódo ahi
thegar antes de cito annos, nestes m^smns oito annos póde-se dispensar alguma somma para essa
gr.inle e importante obra da estiada lateral que faciliia a n vegaçãa da rioS. Fr ncisco pela su i foz,
e que rodo combinar com a abertuni por este outro
lado, torna a navegação de todo o rio livre e desembaraçada.
O Sr.'Caxsansão de Stnimbu* Apoiado.
O Sr. Souza Franco —Admirou-me que o nobre
ministro viesse nesta casa como censurar-me, quando
disse « que se admirara de que eu 'ão amigo, tão
propngna :o , como digo ser, da abertura livre da foz
do rio S. Franci-co, da sua navegação entre o baixo
e alto rio, me oppozesse á empreza que para este fim
se apresentara; » como, Sr. presidente, se fosse
obrigaçãodaquelles que apoiam um plano, comi/ eu
apoio decoração a navegação de parte do rio S. Francisco pela sua foz, aceitar a primeira proposta que
m apresente. Seria, por cerlo, até contrariar o fim
a acenação de uma empreza sem bases, sem meios,
sem alcance futuro, só porque era a primeira!
Eu hei de ter occasião, espero ter tempo le chegar também a esta questão; mas tratemos primeiro
da que temos em mão.
Todos queremos o prolongamento da estrada de
D. Pedro II; creio que não ha no Brasil uma só pessoa que, acreditando no futuro deste paiz, possa ter
idéa contraria á do prolongamento de uma estrada
que, partindo da Cône do Império, vá abrir fácil
communicação com o rio S. Francisco por um
dos seus affluontes. A questão que nos oc upa
é muito mais vasta. Ponha de parte a questão do
dinheiro, pedido enorme que revelia da pane do
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ministério o empenho de ter grande somma á sua
disposição pira regularisar o estado financeiro do
thesouro, 'Ujos meios tora contribuido para estragar;
pondo de parto este ponto, irei á questão do prolongaruen/o da estrada, o direi que não está estudado
suíTuientemenlo, e a tal grio cnega o desi uido que
nera ao menos se sabe os pontos de partida e de
terminação; não se tem idéas assentadas a respeito
do traço" ou di ei çào não se conhece, nem ha decisão alguma subie a espccio do conslracção.
No dis -urso do ár. ministro da agricultura vejo
que S. líx. faltou em Iram-road, a cujo respeito
ditei desoe logo que esta expressão tram roa d revela a dubied ide.do juízo de S. lix. sobre a especie
de estrada ptefer.vd. Terei occasião de explicar do
pois que o ira ai roai ó ao que parece uma estrada
de trilhos do ferro ou do madeira em que os trens
são puxa ios por animaes o de cedo S. Ex. não quer
esta especie do estiad i para o prolongamento da
estrada ue J). Pedro 11.
O Sa. ministro da agriculturaEstá enganado; não fallei em ir^m-road para o S. Francisco.
O Sr. Sou/.\ Franco;—Quererá para a lateral a
carhoe ra de Paulo ' ífonso ? Irei, porém, seguindo
a ordem do meu di cu so. Os pontos do pirtida e
tarmin çào não estão lixados, e á vista dos papeis
que teimo lid * aindt se di-cuto se o ponto dç partida di vu cr de biniro-Kios, da 4 ' secçào entre Barra
Mansa o Pirahy, ou se do centro do Piraby. Não .-e
fixou qual o p nlo e o nobre ministro n s disse no
seu discnrsti.., Eu tenlv notas do coraoS.Ex.se
pronunciou perante o senatlo: o extraem - o Jornai
do Cuininerdo da uma i léa aproximada deile, porém, como ti dos os extractos, ainda os mais bem
feitos, tem m titãs lacunas.
Assim aconío -eu com o extracto do meu discurso
sobre esta mu teria; não se podia tomar com mais
habt,idade uma pane deilc; ficaram, porém, em
claro outras, l Ivez porque foi muiti. longo, mas éo
que acontece a todos os extractos. Assim aconteceu
com oextncto do discurso do nobre ministro, que
aliás não foi lã» ongo. Mas disso S. Ex. « que havendo divergência quanh) á melhor direcção entre
dons pontos lotraçido e sua partida, amla i ào
tinha forra ido juízo proprio a este respeito. »
Note-se estas duas circumstan das muito importantes : S. Ex. ai ida não formou juizo a respeito do
ponto do p nidu, e traço de uma estrada que S. Ex.
sustenta ([ue esta estalado. Um dos engenheir s
até apresenta, ao menos até S. Gonçalo oe Par. opeba, orçame ilo que panve minucioso, e entretanto, S. Ex. diz que não sabe ainda por onde ha de
ir a estrada! 0 engenheiro conhece o trabali.o, e até
o numero d rs braças cubi .as de pedra a quebrar, b
numero de braças cúbicas que se tem dc cavar ou
aterrar; foz ate' o calculo das dospezas do um t.açado, que ainda não esta decidido qual ha de ser!
Mas ainda outra reflexão sobre as palavras uo
nobre ministro. « Ainda não tenho formado juízo
proprio.» S. Ex. falia t'e si; S. Ex. não diz: «O governo não tem ain la formado juizo." baila ce seu
jaizo particular, o que faz crer que ha divergência
no mini&ti rio a respeito da direcção da estrada ; o,
em elogio ao nobre ministra, direi que acredito que
a divergência consiste nisto í a maioria do ministério entrega completa mente a escolha do ponto de
partida, trazido, o da cspocio de construcçào, ao po-
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deroso director da estrada; o nobre ministro sente
sua responsabilidade e diz; «Ainla não me decidi;
não tenho ainda juízo proprio.» E não tendo ainda
feito juizo proprio, como pódc S.Ex. dizer, segundo
disse em outro logar, que « existem estudos conscienciosos ? »
Eu acredito que, principalmente nesta questão,
as faltas não são as da sciencia, são as da consciência ; e que, se o nobre mi-istro entendesse que são
estuios conscienciosos, também entenderia que são
scii ntiíicos, que são exactos, e teria dadu sua solução. A duvi a especial, própria do nobre ministro,
versa sobre o ponto de consciência, porque o da sciencia deixaria, sem duvida, aos humeusda sciencia que
são o diiectur e engenheiros. Eu não entro era mais
desenvolvimento a respeito destas questões de parti! -, e especie da estrada porque ellas farão ebjeeto
principal de unira parte du meu disi urse.
Ü nobre mia slro disse, ou dizem as publicações
ofliciaes: « O ponto terminal da estiada estáconhei ido. » Como? « E' o Rio das Velhas. » Mas o Rio
d s Velhas corre qnasi par. llelo com a direcção da
estrada e esta pode tocar no Ri» das Velhas muito
emoaixo ou muito em cima. Como, pois, dizer-se
que o ponto terminal e>tá conhecido, porque é o Rio
das Velhas, quan Io este ponto iCi tmiial pode ler extensão tem iis 10,20,00 ou mais léguas? Mais exacto
foi o diroctor das estradas que podem interessar com
a ue 1'edro II, quando disse: « Vae a MacaubaS; »
que fiei ainda inuitu ápi in de S bará; mas dahi
ao S. baiá e ao S.Francisco o rio não e-t.i ainda desobstmi.lo. .) nobre ministro disso que o Sr. f)r.
Liais lhe linha dadu informações, acredito que
verba s o nesta matéria não sei como cnnli r em
infoimaçõcs vorbii s; mas em todo o caso não ha
infor.u çoes sufficientes do tr çado, desde o ponto
de pari ilji até o ponto terminal.
Sobico ponto de partida ba muito a dizer. Lendoas
publicações e os documentos, vejo que mesmo o falloci .'o mitiislio da agricultura ['..ula o Souza Filho,
alias no zeloso, tno avesso a favorecer patronatos
e patotas começou qor mandar fazer explorações,
ou sen ido da partida de Entn—rios, ou proximidades Nau se começou, como se devera, e era indisp nsavel, sem ponto determinado. « Vão os enge■ heir s procurar o melhor ponto de p- rtéla o traço. »
Era assim que se poderia es -olher o melhor. Marcou se-lhes lado, houve t Ivez melo de lhes fazer acreuit t que era do accordo do ministério, ou de quem
podia decidir da questão da estrada, que cila seguisse
á par da União e Industria; todos os trabalhos foram
dirigidos ao sentido de achar vantajoso o tiaço que,
cont nu indo a 3J secção da estrada, a fosse levar
pelos dislrietos do Juiz de Fora e Barbacena até á
Lagôa Dourada.
Assim impressionado, vê-se que ó com receio que
o l" .de fe da exploração, o engenheiro Wituker,
aoixt u ver vantagens no traçado da designação terp
que com tudo omiitisse o da partida de 1'irahy, que
assim paiece de própria inspiração, e todos osoutros
exploradores o que fizeram fui variar sobre o tom
que se lhes unha dado; o lado de Juiz de Fora. etc.
s e
-tudo,s tornaram-se assim paçciaes, e paiciaes
em prejuízo da província de ilinas, q;ue podendo ter
ao mesmo tempo dnas estpadas de ferro, o prolongamento da estrada que seguiu por Entre-Riós e foi
ao 1 orto Novo do Cunha, donde vae seguir podendo
eutrar na província de Minas-Geráes. c n prolonga76
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inento que da Barra do Pirahr siga pelo Rio Preto,
seria melhor aquinhoada e com duplo interesse
consentaneo com sua gnnde populaçà ) e terátorio.
A estrada que teve direcção por KnlreRios paia o
Porto Novo do Cunha deve e itrar na proviacii de
Minas percorrendo districtos muito populosos, mu to
cultivad s, qne se achmi desse lado da província;
a grande artéria d-vera tomar outradireçcão, e entrando pelo oistricto do Rio Preto, ir aproveitar as
grandes proporções que tecra tod :s esses districtos.
Assim, a nossa idéa e duplamente vant.josa á província de Minas; nós não subordinamos a estrada
a umpens unento egoistico, em vantagem somente de
um certo districto, on de certa e dete^minadi pessôa.
O erro fa.avia tdvez começado desde a primeira
direcçâ > dá 3* secção, de Pirairy em diante, com o
pensamento de aproveitar proluctqs e população,
queaesiradi União e Iniustria ia desenvolvendo;
havia tal ez pèns.imento que não se pó le deixar de
cla-sificar hostil á estrada da União o Industria. A
União e Iniustria ven eu; o o que tinha de prejudical-a, foi o que lhe serviu, chamando ella a si
grande parte dos interesses da estrada de D. Pedro
II, qu ; hoje domina e tenta fazer servir a seus fins.
Assim, diz o p deroso director na sua pub icação
«grande part das riquezas procuram a direcção de
Bnrbacena.» Ora, está bem enteniiilo que, quanto
uma província extensa, comi) a de Minas Guaes,
procura uma só direcção, e e depois ainda mais forçada procurar essa mesma direcção porque a estrada
de ferro vae para esse la io, rauiios dos seus interesses hão da ser contrariados, vindo percorrer districtos muito mais longínquos em sua direcção t.o Rio
de Janeiro. O pl mo é, port mio. forçar os districtos
da extensa província de Minas G r és. a virem procurar passagem pelo districto do Juiz de Fora; pensamento egoistico. pensamento fitai á provincia de
Minas Geraes, pensamento que me admiro que não
tenha revoltado os espíritos dos illustiados e muito
zelosos senadores d.i uella provin -ia.
Começou se desde logo, como eu disse, não a procurar a melhor sahida da estrada da provincia do
Rio de Janeiro, e entrada na de Minas, mas a mandar instrucções no sentido de serem as explorações
dirigidas com fim certo. Dahi result u que todos
os estudos se rese tirara das instrucções e dependência em que as comraissôes estavam, quer da directoria da União e Industria, quer do governo,
para escolher um traçado que não era o mais conveniente. Apezar de tuio, o chefe estrangdro da primeira exploração deixou senlir.assim como que meio
encotienamenle, a preferencia que dava á subida
pelo distiicto do Rio Preto. E de que iiéa se h ivia
de servir hoje o Jirector di estrada da União e Industria, que é ao mesmo t^mpo o director da estrada
deferro, istoé, o director dauraa estrada interessada
em aproveitar os lucros que a estrada de ferro traz,
em tirar o raamr parti lo dellcs, o homem menos,não
digo habilitado, mas menos competente para este
serviço, porque joga com dous interesses oppostos,
e favorece o interesse da estrada da União e Industria ?
0 argumento de que «lie se serve, é : « Que hoje
não ha mais questão, porque, partindo de Entre-Rios
ha no prolongamento,39 léguas á Lagôa Dourada, no
entretanto que partindo da Barra do Pirahy,ha 42 léguas; e ainda quando, (diz e.le) queiram attender ás
14 que vão do Pirahy a Enire-Rios, era isto urna

questão para examinar quando se mandou seguir a
estrada de D. Pedro II esse rumo; mas hoje, diz
ellc, perder-se-hia esse trabalho, perder-se-hiam as
seramas ernpreg.das nessa secção da estrada.)' Não
ha tal, lhe responderei eu; essas som mas não foram
pirdidis; a lei mandando seguir até a Cachoeira,
dava-lhe raiis ou menos essa direcção; não são perdi ias para a provin-ia do Rio do Janeiro, porque
atravessa districtos muito ricos; não são perdidas
para a provincia de Minas-Geraes, porque lhe vae
dar, era logardeuma, duas estr.idisque lhe entrara
uma pelo Norte c outra pelo Sul: e a i xtensão de terrenos da província de Minas-Geraes, a sua grande
população lhe dão direito a ser corta ia, não só
por uma, mas por duas estiadis, bem entenaido,
cortada em tempo conveniente.
.E'preciso notar uma circumstancia : levando o
prolongamento da estrala pelo Ia !o de Eniie Rios,
teri 11 léguas de excesso e a supposla e opparente
perd i de interesses, para esse traço da eslrada, dos
produclos que venham dn rio S. Francisco, não se
hade verificar porque ell.i tem a vantagem de ser
o transporte de po «ilações bastas o ricos prediletos
dos districtos que ef a per orie dn Pirahy ao Porto
Novo do Cunha, depois á .achoeira, e por fim no
Norte da província de Minas G r.ie.s.
E quem sabe, se demro de p meo tempo ella não
pnderi dar vasão a todos os passageiros e cargas dos
disiricios de Entre Rios, e v sinhos, do município
da Cacho-ir i, e dos districtos da provincia de S.
Paulo e de \lia-s Geraes que terá de pereerrer ?
Se nao prepidica esse ramo da estr ida (não o
chamo ram 1), preju icará muito os interesses d'além
do rio P irahyba, e teTenos perconidos pela estrada até o Rio das Velhas, as populações o riquezas do Rio das Velhas, o do rio S. Francisco,
cujaproxiraid Mc torna mais conveniente seguir esse
ruino, em lugar de seguir o rumo da Bahia, das Alagôase de Ptí.n unbuco, como iião de seguir no futaro, demoradas as cirgas com a volta do mais 11
leguis, e oneradas com o pagamento dn frete de
m is 11 léguas ficam com niudo maior peso.
Note se outra circumstancia : os produclos não
hão de ser os mais ricos e vin Jo de pontos longínquos não po terão com o psso dos freies, e pois o
rodeio de 11 léguas ainda mais oscaneg.rã, impedindo o transporte. O encurta monto de II legnas no
prolongamento da Barra do Pirahy pelo di-tricto do
Rio Pret i,favorecerá o comraercio para o rio S.Franci co. A economia nos fretes para o povo o a o onornia no custeio em favor da companhia mais do que
compensara a supposta perda no maior uso das 11
legoas. Fretes er custeio operam por mnit is dezenas
de annos,e se pe da houvesse era um por vez: seria
a perda de 3,009:000$ a 4,000:000$ para ganhar
dezenas e centenas de mil contos de réis.
Ora, quer do um lado, quer do outro, a estrada
tem de procurar o mesmo ponto da Lagõa Dourada.
Que rumo convém ? Aquel o qne se estende por mais
II léguas ou aquelle que encurta 11 léguas? A
questão porém ü aria ermo que talvez em duvida,
para alguns espíritos, se não fosse a demonstração
rigorosa que eu vou encetar das vantagens do prolongamento da Barra do Piauhy, seguindo, conforme as comraodidades da passagem, pelo districto do
Rio" Preto.
No pensamento de S. Ex., que elle no seu discurso alterou de um modo ainda mais desfavorável
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á sua opinião, a estrada não deve tomar as proporções ado unia estrada menos custosa, de uma estrada
de 3 classe, ou
de 3"; se a de i) Pedro 11
é dc 2a,
a
a
essa será de 3 , se é, como penso,
de I classe, o
prolongamento deverá ser de 2a. As gran ies v: ntagensda adopçáo do systema barato não supportama
opinião do nobre ministro, que a estra Ia menos custosa devo '"omeçir depois de acabada a zona cafozeira. liu perguntarei a S. Ex,: depois de acabada a
zona cafezeira, a que outros productns serão votados os districtos immedialos que, sendo mais aptos,
mais apropriolos para o café, (iquem assim condemnados a não ser zma cafezeira?
Eu entendo que uma das vanl gens q ;e a estrada
de ferro pode trazer comsigo, e estendei a zem cafezeira ou grandes producloras. S. Ex. parece ler
acreiitado que ha uma zona cafezeira fixada; que
além dessa zona não ha terrenos propries para café;
queahi deve parar a estrada de ferro de 1). Pedro II,
na construcção que vae, o que dahi em diante é que
deve começar a o-tra ia do o itra construcção, como
se do café não se possa estender a p óiitaçào, ou se
outros generos não possam dar iguaes cargas.
Vou demonstrar ao nobre minist o que além dessas desvantagens já enunciadas por mim: l" do accumnlar todis as fa ilidades para um só districto, e
privar outros distiictos das vantagens que se lhes
pód 'in conceler: 2a do perder-se no custeio e fretes
a grau Io vantagem que res Ita do e icurlaraento de
11 léguas, para as cargas que venham do Rio das
Velhas, e do Rio S. Francsco; ainia se perderia as grandes vantagens do ura estrada barata,
que trazendo os produ tos por fretes mais baratos,
faz enorme difTerença nos 50, 60 ou "0 anuos que
devo durar seu custeio, ou maior ainda.
Sen inres, ó occ sião ie entrar na dcmonslração
das vantagens da estrada de 25 kilometros, pmeo
mais ou menos, entre a estação do I)e-engano ea
cida le de Valença, construída s guudo as i léas
modernas e systema barato. A esirada de Valença obra do patriotismo dos lavradores, capitalis'tase habitantes do districto que poderam concorrer
pari ella; esta estrada, toda filha da iniciativa individual o da direcçào parlieul r; esia estrada á
testi de cuia construcção estão homens que merecera
que se lhes conheçam os nomes, veio trazer p ira o
Brasil um famoso exemplo do que pode o zelo de
uma população, o empenho de umas poucas de
pessoas incumbidas da direcçào e a capacidade de
um engenheiro, do um moço pouco conhecido, talvez, só porque é filho do Brasil, de um moço que
soube construir essa estrada com metade do custo
do 1° orçamento.
Era 1 lóSOiOOdjülOO a (Iuantia orçada e elle a constmecom 80Ò,000$0)0! Eu não posso furtar-me ao
desejo de declarar o seu nome: c o engenheiro Penna. O custeio elle o fará com muito menor despeza
dó que se fosse do systema antigo: a gerencia é
delle; a construcção elle a superintende e dirige : e
o nome desse digno brasileiro e quasi desconhecido
no Império ! l>os tr ibalhos magníficos da es.rada de
Valença o nobre ministro talvez não tenha conhecimento ; se o tivesse, essa estrada que esta quasi
prompta, que no mez de Novembro vae abnr-so ao
trafego, teriaeco na população do Impeno; diriam
noticia delia todas as folhas publicas e sena ella o
modelo para outras. Qual a razão porque os incumbidos do prolongamento da estrada deP. Pedro II
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não disseram ainda uma palavra sobre a estrada ramal de Vale iça? Porque não a cifam comoexemplo?
Porque nem faliam nella? Certamente porque não
convém de fôrma alguma quase saiba que esse portento (permitiam-me a designação que merece como
única entre nósjas portas do Bio de Janeiro sirva de
exemplo para embaraçar a realisa-ão d > prolongamento que se deseja; Impeça a passagem do credito
de trinta mil contos de réis que o governo precisa,
não para construir a estrada, mas para regulaiisar
as finanç s.
A estrada de Valença, senhores, en disse que é
um portento, era attenção ao seu pequeno custo, ao
pouco tempo era que foi construid i, ás .linTicuidados
que teve de venc r, no terreno
Doso g no para
Valença, os quais são dos m iis accidenia ms destas
uoss.is proximidades, o talvez de toda a linha que
tem de percorrer a estra Ia de ferro era sen prolongam uito desde que tenua galgado a serra. Eu não
po^so negar-me a dar alguma mf irmaçào, que estou
persuadido que o nobre ministro não tem, que o
senado não tem.
Sibeinos nós até da' construção e vantagens
dessa peqneni a linha de Fesliniog naGrã-B etanba,
o
locoraoiiva Eairlis... que vae faz ndo revolução na construcção das estradas de ferro. Ella
tem sido visitada por cummissões da Bussia, da
Áustria, da Suécia, da Aderaanha e diversos paizes
teern procurado imitd-a. Tem se onc nunendado
até p ra os Eslud s-Unidos locomotivas a F irlis e
tudo isto porque diminue de 2/5, quasi mel.ide. as
despezas da construcção, e diminue o ni-toio, não
sei bem se a l/T que o extracto d i Jnrnnl do Comm roto deu comi lindo eu ito, ou entre 1/4 e metade.
Vão é possível avaliar qual é a did rença no custeio atè porque essa mesma estrada foi lê rada até
certo pouto; auginntou se o seu capital: o diminuiu
o dividendo: antes dava até 30%, hoje da 12 ou
14%. Augmentaram muito o capitai, e por consegiiinte a renda diminuiu, assim como variou o custeio com as mudanças no material. Quari Io se adoptou esta eslr, da, não me lembra b.un se em l&Ô,
eia ura tmm-roai puchado por cavallo-g o sobre trilhos de ferro quasi que de 2 pés inglezes de largura
entre si; dahi é que veio a idéa de estradas de ferro
de menor gange (distancia entre os trilhos que vão
produzindo tão favor veis resultados.
A estrada ramal de Valença pa a a do D Pedro II
é no Brasil o prinviro ensaio pratico das estradas
do systema moderno; tem de largura entre os trilhos (bitolla) 1,05 metros, igual a 3 1/2 pés inglezes,
quando a de D. Pedro II tem 1,60 metros, igual a 5
pés e 3 pollegadas inglezas. E deve notar-se qué é
uma estrada não muito curta (25 kil.) dentro de rico
c-ntro cafezeiro, e também para o commercio de
uma cidade e districto rico e populoso E nem por
isso houve hesitação em adoptar o systema de tri'
lhos unidos
linha sido ella avaliada, pelo systema da estrada
de 1). Pedro 11. em 1,596:331)J, e está qu.)SÍ prompta
gastando 800.000#, metade da quantia orçada.
Agora note o senado uma das consas que mais
admira ; nessa estrada, dos 25 kilometros, 11,388
kilometros de curvas e sómente 13,422 kilometros
era alinhamento recto. E' portanto, uma estrada tão
accidentada que metade delia vae om curvas; e dahi
se julguem as diffiuldades da construcção. Valeu-lha
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o systema moderno que admitte curvas de muito
menor arco.
O nobre ministro da agricultura sabe muito bem
que, quando o systema é como da dr D. Pedro II, a
estrada não pode admittir curvas senão de arco muito
prolongado, de sorte que as curvas sejam muito
do :os; mas as construídas com bitola reduzida, etc ,
as curvas podem ser muito mais ásperas. O que
acontece é que encontrando-se mono ou depressão
a estrela do fysleina da de i). Pedro II, pree sa ou
fazer grande volta, ou um túnel, oü grande attsrro:
e a do systema da de Valeuça, rodèa por uma curva
curta, violenta, passa o embaraço sem maior trabalho e despezas.
Vamos ainda ver as maravilhas dessa estrada:
ainda uma observação: a estrada, planejada cm
l,59j;331,g, t ilha mtlba e tanto de menos; acrescentou se-lhe a distancia da fazenda du Paraíso até
a estação d > Desengano. Seria augmento de despega,
e pais a estrada vem a custar menas de metido da
quintii orçada. Percorre ella 25 kilometros, com a
subida é 306,80 metros; a descid. é 99,40 metros,
sen io 2 7,40 metros a differença Ce mvel entre o
Deseng ano e Va ençâ; ha assim no percurso da estrada pontos muito mais aftos: cila, pois, sóbee
de-ce com vari ições difíerenles. Daqui também se
vô o immmso tribalho de ta construcção.
Mas não piram alri aS differcnças com a estrada
do ■). Pedro II: os trilhos desta
pesam 70 lib.as por
jarla nas pirt s planas da ia secçào, e 65 libr-s na
subi lu, porque ó sabido que na subida da seria,
on ie são preci-as locomotivas muito mais pesa Ias,
seu mai r poso pede também trilhos mais foites.
A estrada do Vulença, que aliás tem subidas c, ntinuadas e curvas lambem muito mais violentas, de
arco muito mais curto do que as da e tnda de
D. Pedr ■ II. erapre "- u trilhos de 40 libras por
jarda. Ora, comparando-se o peso de 40 lifcias por
jarda com 65 e 75 libras, verse-ha a muito inaiur
despeza que Uz u ca estrada como a de 1). Pedro 11;
paga qujsi que o duplo do areço peios seus trilhos,
ecar ega ainda com as mai res despezas de commissões, fretes, conduções, etc., etc.
lüs, portnito, uma das enormes vanlagdtis que
a estradi de Valençã tem sobre a de D. Pedro li,
e comludo a de Vaíença não é para pc uenas cargas, é para todas as cargas duquelle fcitil e muito
proiiuctivo districto, dc sorte que o serviço que
presta a estrada de Valença pode dar idé i do que
prestam o prolongamento da'estrada de D. Pedro II:
cora iguaes trilhos, locomotivas o mais ra terial, e
a tbe-ma construcçào. Tudo isto se conscgnirr e
Teiis ha de querer que se consiga com 2/5 ou 1/2 da
despeza que se quer fazer.
^
Nuo se tire daqui illação desfavorável ao hábil engenheiro que dirigia a estrada de ferro de D. Pedro 11;
estes melhoramentos são modernos, são destes últimos tempos, e quando es construiu a estrada de
D. Pedro II ainda elles não estavam conhecidos. A
habilidade e zelo do digno director da estrada de
D. Pedro II pôde obter não
só q ie ella fosse feita o
melhor possível, não na Ia secçào cm baixo da serra,
a cuja coaslrucção não presidiu, mas que o Brasil
visse em nossos dias o portentoa de trabalho, as raagnifreas obras dos (urinei- da 2 secçào Não desmerece. portanto, em nada a capacidade, o zelo. os
serviços do illustrado mineiro.
Se de hoje em diante se continuasse ura só metro

da estrada de ferro, a não ser aquelln pai
te necessária pata evitar baíleaçôes na 3" e 4a soeções da
de D. Pedro II. no mesmo plano o construcçào antiga, stnia erro ou emperramento merecedor das
mais acres censuras, seria crime de leso thesouro,
por se ir gastar na construcçào 2/5 mais do que
a somma qne se deve gastar; seria revoltante, e
para que tal erro sc não cnmmetta, eu acredito que
.. nova estrada deve partir da Barra do Pirahy feita
1 go nr.s cond ções da estrada do Valença. Tinhamos a gloiia de dizer; « Imitamos o que é nosso,
imitamos os trabalhos de um brasileiro, trabalhos
já nacii naes. »
E' certo que na estrada de Valença não sc creou
nada
qe n v >; é a imitação até certo ponto do qne
1
s fiz n s Estados-Unidos; mas esm imitação honra
aqnelles que sabem aproveitar os inventos de o atros
paiz 'S. Abi mesmo nessa estrada do Valença ainda
não estão adoplad.s as locomotivas do Faiilis, locomotivas qne já vão sendo iotraduzi ias nus EstadosUni los. lia diderença entre estas locomotivas e as
qne estão em uso; e não posso negar-me ao trabalho
de diz r em poucas pai ivras qual c esta difforcnça.
A locomotiva do Faiilis consiste como que em dtias
unidas; tom, portanto, a vantagem da doplicuçàoda
f iça, e lambem a da duplicação do peso necessário
ias e.-Irados accidentadns, em' qu ■ se sabe que a loc •motiva precisa ser mais pesada por causa da
tr.icçàe.
Oiu, como- na estrada de Valença a Iracção precisa ser muita, nessa estrada parece que sm veriam
iiielhor as locomotivas a Fairlis. Mas. substituir,imãs porloe motivas c ni u vantagem de terem pouco
peso com aralivamente cora as da estrada matriz, e
ser conitudo sufficienle para as subidas : não é
preciso mu ur a locomotiva, como na estrada de
D. Pedro 11, em que a locomotiva quo pncha o trem
na cid ■de até Belém, não é a mesma que sóbe a
sern. e a razão é porque nas planicies nina locomotiva menos pesada serve ; mas, quando ha subida, a tracçáo exige locomotiva mais p isada.
D.ihi r suba qne, comparando as Io omotiras, o
poso ó o -eguinte ; u locomotiva da estrada de ferro
•ie 1). Ped-oH. com o sen/enier ou c rro carregado,
qne faz parte delia, pesa 44 toneladas, a de Valença
Mimo uü 12. Esta ecommoda-se aos trilhos muito
mais leves, estraga-os muito menos, e custa muito
menus dinheiro. E attenda se ainda á que a locomotiva ua estrada de aI). Pedro 11 vence declives de
1,8 % id subida da 2 soeçao, quo ó a mais Íngreme,
e que a locomotiva da de Valença vence declives de
3 "/o quasi o duplo. Eis, pois, locomotivas muito
mais leves pre taudo serviço muito mais pesado.
E como a estrada de Valo iç.i é accidenti a em met-de, a mesma locomotiva serve para toda. porque
não convinha em estrada tão nccident. da estar a
todo o momento mudando de locomotivas. As de 12
toneladas de peso sorvem pela sua leveza para percorrer as i.l,inicies, e teem peso bastante para galgar
declives duplos dos da estrada de 1). Pedro II.
Lembrarei também que na estrada de Valença o
engoníieiru tem 8:0003; é pàga cora esta quantia
pola lirecção, guarda da caixa, gerencia, por tudo
quo se faz' Eis serviços iniporlaiilfssimos, relevantes
o entretantb pagos cem muito módica quantia, o
que honra á quem presta taes serviços.
Quando se vê como em Valença se sabe aproveitar todas as vantagens do tlovo systema; quando
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o govevno vae ter alli em face um desmentido a sua
opinião contra as estradas baratas; quando o paiz
desconfia de tudo quanto parte do governo, principalmente na direcção de obras; haie ainda ir continuar a da chamada zona dos cafés, só em beneficio
da União e Industria, o antigo systema, que custa
quasi o duplo na construcção, o talvez quasi o duplo
do eus eio ? Não estamos tão ricos que possamos inconerem taes desperdícios.
O novo systema torna mais do qm; compensada a perda, se a houver, nas obras, das 14 léguas do Pirahy
á Entre-liios • e traz a grande vantagem de uma estrada de forro para outros centros produetores do
Rio do Janeiro, aproveita muito á esta província, e
aproveita á do Minas, á qual vae dar uma entrada
diversa, não impedindo que ella lenha a entrada de
outra estrada que a margêa já pelo outro lado: felicita duplamente esta província, embora o não queiram cemprehender os seus senadores.
Aquelles que assim argumentam podem sercharaados inimigos da província de Minas? Póde se
dizer delles que querem privar estj província de um
grande raeliioraraento, ellos que visara a dar-lhe
dons | or um ?
Eu não sei se me exprimi bem para fazer comprehen.ier todas as vantagens da estrada de Valença, ese
depois do que expendi ainda se hade persistir na idéa
do entregar á disposição do governo a somma de
35,000:0 10$ para occorrera necessidades do thesnuro
e pôr parto dello á disposição da estrada União e
Industria. Não sei; porém sei que quando dizem
que queremos procrastinar som motivo a discussão,
fazem nos revoMante injustiça.
Dirá i: « Vós o mostraes, por qm até não quereis
que haja c isa : não concorreis para que haja numero
afim de se abrir a sessão. » Senhores, a rainha discussão ne-t matéria não é discussão de opposicionista ; é um senador que zela os vordadcdios interesses de Estado. [Apmadns.] Quando digo: minha
discussão, refiro-me um bom a d: meus col legas da
opposição liberal. Sentimos, par tanto, ve'--nos na
posição de parecer dispostos a embaraçar obras destas, não concorrendo para fazer casa. Mas este não
é meio de opposição, é meio do represália.
Eu deixei do vir ura dia ao senado, porque» votada
a lei do orçamento, era preciso dar uns momentos a
outros trabalhos, ao monos um dia Quando deixei
de vir. f d n i persuasão de mie não haveria casa por
falta do trabalho importante. Venho ás vezes mais
tarde, como vim honteni, o nobre presidente hade
ter notado que poucqs vezes lenho concorrido para
fazer casa; venho quasi sempre depois de aberta a
sessão, porque moro longe. De mais, vendo eu os
liberaes excluídos do senado, onde não entra mais
um que seja, (apoiados). còndemna 'os a vêr todas
as cadeiras Eboraes privadas do homens que sustentem nossas idéas, porque é para isto que se trabalha, parlas em nossa terra, não podemos suppór-nos
obrigados acoucprrer com iguai dedicação á dos que
trabalham para excluir do senado a opinião liberal.
Eu nro me julgo obrigado a lanto sacrifício.
Eu discuto a questão no interesse do tbosouro nacional, no mterese da província de Minas Geraes, e
admirou me que o nobre ministro de estrangeiros,
como qqe para fazer cal r a nossa opinião, viesse
dizer nos; «não so trata do interesse da província de
Minas, trata-so do. interesse do Brasil inteiro.» Pois
os interesses da província de Minas, Sr. ministro,
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não são os inleresses do Brasil inteiro? Para mim.
que encaro os inteiesses da província de Minas Geraes cora disposições as mais favoráveis, a distinção
do Sr. ministro c contraproducente. Trata-se dos
interesses dessa província que considero um dos
focos do liberalismo do Brasil, dessa província quo
considero subraettida á mais ediosa compressão:
compressão que a impede de manifestar o s» u pensamento; dessa província que, sendo a mais populosa do Império e uma das mais indnstriòsas, merece também as vantagens da viaçâo ferrea.
Pois era preciso, para que eu votasse uma estrad»
para Minas Geraes, que so me dissesse « não é para
a província de Minas, é para o Império? Se alguma
cousa podesse influir na minha opinião, seria dizer
«é para a província de iMinas»-. Não sou político
geographic.; não olho para províncias; so alguma
vez mostro preferencia, é pilas mais pequenas,
pulas menos apoiadas, pelas menos lembradas. Em
regra são os interesses do Brasil quo me guiam; os
interesses da p.ovincia de Minas tem peso sobre o
Brasil inteiro; ella é tão digna de nossas attencões,
que o nobre ministro diria melhor, se queria o meu
voto, este beneficio é para a província de Minas
Geraes.
Eu entendo que o ministério, que ó composto também de bras.Ieiros, quer o bem da província de
Minas, e do Brasil lodo ; faço-ibe esta justiça; mas
infelizmente nesta occasião não é a isto que elle
visa; o que elle quer é ter sommas consideráveis
p; ra dispor dellas; ó ter meios para occorrer aos
embaiaços do lhesouro.
O nobre ministro da agricultura disse que eu fui
suramamente injusto, quando manifestei receio de
que se o empréstimo for feito de uma,vez, será desviado do fim a que é destinado. « Nenhum governo,
disse S. Ex., procederá de sorte que dê razão á
suspeita do nobre senador.» De que suspeita falia o
nobre ministro ? Pelo amor de Peus não me falle
em suspeita deimprobidade do ministério (apoiudos),
não podia de forma alguma alludir a este criminoso
desvio dos dinheiros públicos. {Apoiados). Faço
justiça d probidade dos nobres ministros [apoiados),
e felizmente no Brasil, quando a probidade dos ministros c posta em duvida, o tempo vera desmentir
as suspeitas ( apoiados ) e a tom desmentido sempre a respeito de ministros de lodos os partidos.
[Apoiados],
i
O Sa. F. Octaviano: — Apoiado: morrera na
miséria.
O Sa. Souza Franco:—A minha questão é outra:
e que se vão distrahir esses fundos para fins diversos, fins que aliás são justificados, mas diversos
daquelle para que se pediu o credito. Porventura
uao e justificado, se, obtendo fundos em Londres, o
governo p desse fazer subir o cambio, e fortalecer
o meio circulante?
Não é o credito para as despezas da repartição
'azenda, e comtudo se o nobre ministro emptegar os fundos excedentes para os não ter mortos
nas taixós do thesouro, o mais que se lhe pódc
argüjr é de ter j,á com este fim apoiado um empréstimo tao avultado.
E satisfatório poder citar certos nomes, como
distinctos em nosso paiz por seus serviços è probidade. O meu pensamento é este. Não quereis
estes fundos só para a obra; não é este o movei de
77
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vossos esforços. Qaereis tanto dinheiro e quanto
antes para outro fim, que não confessies, que não
declarf es, que não é o fira para que o pédis.
Mas eu vou per tendo o meu tempo; digo que o
vou perdendo neste sentido; são 2 horas, e não estou em um terço do meu discurso, que irá ás 5 horas, e espero poder levat-o ás 6 horas. [Ahl ah!
Irei porem escolher os pontos principaes, e discutir
com o nobre ministro a questão de meios para prolongar a estrada de ferro, e o que d.sse o nobre
ministro pôde fazer operação de credito sob a garanlii da sua própria rend*a liquida.
Sinto não ver presente o nobre relator da commissão, cujas palavras consignadas no parecer,
quero citar. Mas examinemos esta questão que é
digno de consideração.
E nqoi eabe declarar que tenho tido pesar de haver assignado o parecer da commissão somente ontra por inopportuno, e isto por não o querer demorar. Não schei uma formula geral para exprimir o
meu pensamento de opposiçâo; dizer « com restricções » é se tiço ; e demais quando se assigno cora
restriccões, padece que ha alguma parte que se
aproveito, e outras que se reprovara; e eu desaprovo
o parecer da commissão do principio ao fim. E sinto
que o meu antigo amigo no ministério de 1848, meu
coílega na commissão de fazenda na camara dos deputado:, fosse quem escrev. sse o parecer O c ntra por inopportuno, entenda-se que quer dizer o
mesmo contra todo o parecer.
O,nobre relatnrda commissão disse ser a ren la liquida da estrada de 2,480:000$ { conta redo ida
2>500;000$) o 11 ibre ministro disse o mesmo; mas
teve o tino de áccrescentar depois que ha qu ntias a
deduzir. Segundo uma nota que tenho (nesta parte o
extraclo do Jornal é omisso), S. Ex. disse que a verdadeira renda liquida era de509:000$. Eu vou deu ons •
traça o nobre ministro que não hi saldo ne hura; e ao
meu antigo amigo do ministério de 1848, relator da
commissão, meu nollega da commissão de fazenda na
camara dos deputados, que os seus 2,500.000$ são
verdadeira mistificação. Faça-me V. Ex. o favor de
mandar o relatório dó ministério da fazenda deste
ajino. {Foi salisfeito.)
A despeza que se diz ter feito a estrada de ferro
até 31 de Dezembro de 1869, é de 33 444:790$210, o
Sr. rei tor da commissão, aldicionando outias despezas de diversas secções, as eleva até 34,981:44'7$403,
ou, conta redonda, 3õ,000;000$000.
O Sr. Axtão:—Até o fim do anno passado, não';
até Junho deste anno.
O Sr Souza Frasco;—Para a questão pouco vale
que sejam 33,444:T90$210 ou 34.981:44"!g403, tomemos para os cálculos a conta redonda de 3o,000:000$.
Destes 30,000:000$ foram pedidos do empréstimo
12,666:000$, empréstimo que se fez quando eu era
ministro da fazenda em 18o8 e vem a proposito lembrar que grande allivio ó deixar de ser ministro!
Os Sks. Paranagua' e Sinimbu' Apoiado.
Uma voz Parece que sabe de alguma quéda de
gabinete.
O Sr. Souza Franco:—Eu felicito aquelles quese
Têém livres deste cargo, voltando á vida privada, a
homens respeitados como particulares; homens hábeis, probos, não podém ter saudades ^o ministério,
logar em quê se tem o desgosto de se vêr aggredido
todos os dias, é certo que muitas vezes com razão...

O Sr. Canjansão oe Siniudu'E outras injustamente.
O Sr. Souza Franco;—Do que se segue que outras injustamente que eu penso não ser a maioria.
Quanto se pede para as despezas do empréstimo
para a estrada? A despeza que se fez por conta do
esprestimo da estrada de ferro, é de 882;968$889,
E' o pedido do ministério da fazenda; nãoa ha nada
mais authentico, porque vem na tabella 12 do relatório. Mas é ao cambio do 27. Ora, so esta despeza
durante o anno passado não se fez senão ao cambio,
termo médio, de 20, vem a ser de 1,192 000$;
quanto ao de 22 (admitto mesmo este cambio) é do
1,092:000$. Aqui temos pois. 1,092, ou 1,192.000$
a deduzir da renda de 2,500:000$ que é somente
liquida das despezas de custeio. Não ha escapar
daqui; ninguém pôde contestar esta verdade.
[Ha um aparte.)
De forma que um invidivuo que. faça um empréstimo para montar uma fabrica não deve coniar com
os jur^s do empréstimo que tomasse para ella ! Tem
de contar só com a despeza da fabrica; estava perdido se contasse como ganho os juros que tem de
pagar a outros. Isto não precisa de observação.
Mas, qual é a differença entre os 12,6C6:666$000
tomados ao empréstimo e os 34, ou 35,ü00;00't$ que
custou a estrada ? São 32,500:000$ conta redonda.
E' esta sorama que o governo teve de procurar
para a construcçào da estrada...
O Sr. Antão dá um aparte.
O Sr. Souza Franco: — A differença é de
22,500:000$, e esta quantia o thesouro não a tirou
da renda, que foi insuíficiente para as despezas, elle
a pediu ao empréstimo, como pediu muito maior
somma. Diz o nobre senador: deve contar com as
seramas do resto das acções que comprou. Não ha
tal, deve contar com todo o dinheiro que gastou com
a estrada, o qual foi todo tomado emprestado; deve
con oir com o juro de toda esta quantia do 22:500:000$.
Ora, essa quantia quanto paga do juros sendo
obtida por emissão de apólices? Se fossem tomadas
ao par, eram 1,300:000$, mas o governo não omittiu
apólices ao par, mas ao termo médio de 90; portanto, para haver aquella quantia eraittiu 25,000:000$
em apólices e paga juros de 1,500:000$. Logo o
governo gasta com a estrada de ferro, juros que
paga fora do paiz, juros que paga dentro do paiz,
total cerca do 2,692:000$; logn ha um de/init de
cerca de 192:000$; logo, em logar da sobra, do benefício, dó lucro que o nobre ministro diz que fica
livre de 500:000$, soffre pelo contrario um déficit,
como eji disse, de 192:000$ e pois não tem base para
operações com garantia dos lucros líquidos da estrgda de D. Pedro 11.
O honrado relator da commissão disse-nos; « Mas
tem o paiz a grande vantagem de 40 ou 60,000:000$
que a lavoura e as industrias pouparam no transporte. » Isto não entra na conta do debito e credito
do thesouro; são as vantagens que trazem todos os
melhoramentos: mas se eu quizesse levar este exame ás suas ultimas conseqüências, diria ao nobre
senador. « Não ha todo esse saldo para o paiz, deve
deduzir-se delle muita parte porque se a lavoura ou
parte delia tem poupado 40 ou 60,000:000$ em
transportes etc., alguns particulares perderam muitos contos de réis; povoações perderam muito; o
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commercio de certos districtos perdeu suas facilidades e teve grande diminuição. Ahi estão Petropolis, Iguassú reduzidos, não direi á pobreza, mas privados de seu anterior negocio, seus prédios com
menor valor e assim outros di-trictos por onde se
fazia o commercio de café, e decadentes. Ora, levado
em linha de conta o que se ganhou e o que se perdeu. íica muito para o que se ganhou, mas perdeu-se
também bastante.
Vamos ainda á outra especie de deducçâo. Uma
estrada de ferro não gasta co thesouro sóaiente o dinhóiro que elle emprega na construcção; ha uma
quantidade de despezas em que a estrada de ferro
tem sua quota. Resumidamente direi algumas. A
cscripturação do thesouro, augmentada em conseqüência das contas e de mais esciipturação, occupa
maior numero de empregados, e, pois faz maior
despeza. A escripturação da secretaria da agricultura augraenta os enviados a Londres para tratarem
de certas questões, emprego de tropa para vigi r nu
para tomar conhecimento de crimes que se commettara por esses logares; tudo isso não haveria se
não fosse a estrada, os trabalhos que ella traz, a
reunião de povo que ella occasiona.
A província do Rio de Janeiro quanto não gastou
cora a estrada de D. Pedro 11? E'pouco o que a
província do Rio de Janeiro pagou de juros a essa
estrada ? E nagou injustamente em parto, porque ao
passo que nos 5 % do thesouro se fazia a deduccno da
, renda, não se fazia como devia ser proporcionalmenie aos 1 % com oj 2 % da província ; o thesouro
publico e renda geral que prorai tteu 5, estava pagando 3, estava pagando 2; e a piovincia que tinha
promettido 2 pagou ultimamente os 2 "/o Por inteiro.
Ora, accrescento ás despezas com a estrada todas
essas e vor-se-ha muito que deduzir das vantagens
que ella trouxe. E: comtudo a estrada foi magnífica
obra; dolla vieram
grandes vantagens, o paiz ganhou
muito com e:la, o paiz deve ter a vantagem da construcção do outras, tanto quanto nossos meios perrnittêm, porque ó preciso notar que o que tem
causado em diversos paizes crises assu=taioras tem
sido as sommas enormes de capitães que se afastaram de seus canaes ordinários para as emprezas
de estrada de ferro.

O Sr. Cansansão de Sinimbu':—Pelo contrario,
foi a cabeça.
O Sr. Souza Franço : —Toda mudança é boa nestes
casos.
O Sr. F. Octaviano:—Este é velho.
0 Sr. Souza Franco : — Discutirei, pois, ainda
como velho as duas questões a examinar. Uma
questão é : o governo po ierá em falta de votação já
e já do credito de 35,000:000$ continuar os trabalhos da estrada? Me persuado que sim ; persuadome que se não passar o cíedito, nem por isso as
obras hão de parar. Quer no sentido que essa estrada é um melhoramento geral, quer no sentido
que é melhoramento para a provinciu de Minas
Geraes, om qualquer das duas hypotheses. eu sentiria profundamente, doer me-hia no fundo do coração que as obras parassem. Vou, portanto, demonstrar
ao nobre ministro estas duas proposições:
Ia, a occasião aé a menos azada para um empréstimo
na Europa ; 2 , ainda que não se obtenha o empre-limo, e que n -da mais se voto para a estrada, o
ministério tem meios para a fazer continuar. Começo
pela proposição de que a occasião é iuopportuna
para um empréstimo na Europa.
A operação pode ser encarada debaixo destes
pontas de vista : em relação ao estado do Brasil e em
relação ao estado da Europa. Em relação ao estado
do Biasil, diz se, e eu não sei como esta idéa occorreu ao meu antigo amigo ds mi uisterio de 1848. «O
Brasil pre isamuitode toda a quantia pedida.» Não é
razão para que nol a emprestem; ao contrario quanto
maior necessidade manifestarmos,mais difícil e gravoso ha de ser o empréstimo. Em relação ao estado
da Europa o Sr. mi- istro no seu discurso disse: «Os
capitães que precisando de segurança na Europa,
procuram Londres, o oatro< paizes virão também
para o Brasil, < nde tem segurança.» Quizera aceitar
e aceito o motivo da opinião do nobre ministro, ha
segurança no Brasil, podem-se-lhe confiar capitães.
Quem me dera, assim como solto estas palavras estar perfeitamente convencido da segurança em toda
sua extensão! Estou convencido até certo ponto,
mas perfeitamente...
O Sq. Cansansão de Sinimbu' : — Por essa segurança e que eu clamo.

O Sr. C/VNSansão hb Siximbu':—Emprezas concorrendo umas com as outras.

O Sr. Souza Franco :—«Sahimos da guerra, disse
o nobre ministro no relatono á proposta para o
empréstimo, e precisamos de um empréstimo;
é occasião de o contratar com vantagem.» Ora,
pergunto se não occorreu ao nobre ministro
que sahimos da guerra mais prejudicados do que
contávamos antes delia; se não oecorre ao nobre
ministro que cada dia que passa, deve melhorar a
situação. Maldito aquelle que pensar e obrar no sentido de em logar de em cada dia melhorar o estado
do paiz, concorre para o prejudicar, para o peiorar;
maldição a esse. (Apoiados.) ü nobre ministro não
tem tal intenção, eu confio muito nelle. Não nos
conhecemos de perto, mas o que sei do nobre ministro é era seu favor.
Os Srs. Cansansão e Paranaguá : — Apoiado.
O Sr. Souza Franco: — S. Ex. não pôde ter senão o_ pensamento de melhorar de dia em dia a
situação do Brasil. Logo, se amanhã estaremos melhor do que hoje, e no dia seguinte melhor do que

,0 Sr. Souza Franco;—Na America do Norte esnecialraente a grande crise de 1857 foi causada
nelas estradas de ferro. Portanto, neste melhoramento, como em todos, é necessário não sahir dos
sous dfvidos limites. ,
,
, .. .
Ora não digo, não poderia dizer, nao direi nunca
que o'prolongamento para Minas Gera es esteja fora
das necessidades. O que digo e que taes prolongamentos não se fazem em um dia, precisam annos e
annbs e pois demos os meios sómente necessários
para um ou dous annos: não vamos pedir logo de
uma vez 35,000:000$ que somente tem de se despender em oito annos.
.
,.
Daqui surgem duas questões que posso discutir e
vou discutir com o novo ministro...
O Sr. F, Octaviano:—Com o novo?
O Sr. Souza Franco Poi o coração que fallou,
não foi a cabeça.
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amanhã, seria para depois a occasião mais propicia
para contrahirrnos ura grande empréstimo.
Encaremos o estado da Europa. Não ha senão de
duas hypotlieses uma ase reaüsar: ou a guerra continúa, ou a guerra cessa. Se a guerra contimía, não
pode ser senão em condições de aggravar-se; se a
guerra .contimía, não será mais dentro em pouco
tempo a guerra entro a França e a Paussia, mas a
guerra muito mais geral na Europa.
Se continuar entre a Franca e a Prússia, isto
bastará para estragar tantos capitães, que todos os
capitães disponíveis da Grã-Bretanha não serão bastantes para enctter q vacüo dos que a guerra destroe. Está fora de questão que, continuando a
guerra, mesmo localisada não poderemos obter empréstimo com vantagem e menos se a guerra se geneialisar.
Diga-ss-nos embora que o juro do Banco de Inglaterra tem baixado e corre que ultimamente até Ü.
São noticias do ultimo paquete ainda carecidas de
confinn ção. Eu pro urarei explicar ain Ja uma vez
as razões da baixa da taxa do juro no Banco da Inglaterra. Primeiramente é como que alteração mechanica: o Banco tem muito ouro em seus cofres?
Abrixa seu juro. Beduz-se-lhe o drposito em ouro?
Eleva a taxa do juro
Os bam-os de circulação de todo o mundo não
só o da Inglaterra, procuram tesguardar e proteger suas carteiras contra as eventualidades. Assim,
se o deposito em ouro augmenta, elles baixam o
juro da dinheiro, porque não tem receio de que lhes
correndo ao troco as notas lhes falte metacs p ira as
pagar. Mus se diminue o deposito metallico, t mbem não olham para mais nada, quebre o Cunimercio, pideça a lavoura, eiles elevam o juro, porque
olham como sua primeira obrigação proteger a car
teira; e, se buixando o deposito metallico, elles
cominuassem cora juro baixo, augmentades os descontos, que quer dizer augmento das notas em circulação, correriam risco de ver seu fundo metallico
esgotado i e!a «fíluencia de notas ao troco. E com
que as pagariam? Estavam fallidos.
Mas ha outra hypothese peior: todos os bancos,
ainda o de Inglaterra, tem grandes depósitos; estes
são os que correm com maior força sobre os bancos
para serem pagos. Era tempos de crise os depósitos
são os que põem os bancos em maior perigo. Sem
funlo metallico ou reduzido a uma insigniílcancia,
como pagar seus depósitos aos que não queiram re
ceber notas? A regra é que fóra do banco a letra é
recebida; no banco ha obrigação de pagar no que
se lhe pede, ouro ou notas.
Portanto, o banco cede a essa combinação mechanica, material; eleva ou abaixa o juro, confoime o
deposito era ouro é ou não avultadoi e agora que o
é vae baixando os juros por este único ou principal
motivo.
Os inglezes podem ler hoje outro pensamento,
como eu já disse. Ha muito dinheiro ? Primeiro não
pagam peios depósitos que vem de fóra o maior
juro; entendem não sobrecarregar suas industrias
cora maior juro do que convém. E visto que a neutralidade os põe senhores do commercio do mundo
quasi sem rivaes, o que lhes convém é favorecer as
fabricas, para que produzam muito: o que lhes convém é favorecer os armadores, augmentar o numaro
de seus navios, eraquanto os navios allemães, e os

francezes lutam com dilHculdades. os allemães
muito mais do que os francezes.
Logo é fóra de questão que, durando a guerra,
não temos facilidade de obter um empréstimo em
condições favoráveis, porque ha muito emprego para
os capitães na Grã Bretanha, e grande precisão
delles no resto da Europa, em guerra ou era paz
armada.
Supponhamos que finda cedo a guerra; porque
fugiram os capitães para Londres? Para segurança?
Esta segurança elles terão em seu paiz depois 'de
feita a paz. Os capities voltarã; pela cessação do
motivo que os fez emigrar, immigração, isto é, voltarão para os paizes donde sahiram. Segunda razão: as potências ficam todas ellas mu to in lividadas, e os indivíduo; tarnb ni, porque os trabalhos
tinham cessado; as potências todas ellas estão se
armando, todas ellas teem feito despezas consideráveis.
A França e a Prússia, são enormes as despezas
que tem feito ; não ha sobras em Londres que bastem para encher esse vácuo; e sobretudo é preciso
ter em vista que essesdinheires do depósitos não são
em regra os que os inglezes emprestam a ; rasos longos par.i obras como as de estradas de ferro, porquo
depois vem os donos, querem retirar es depósitos;
e como? E se os depósitos voltara para os seus paizes, onde bun segurança e emprego muito mais rendoso, e o dinho ro ó cosmopolita, corre de uma praça para outra conforme o maior juro que obtém,
ôs deposites de Londres diminuirão, e diminuirão
c nsideravelmente. Não ha p utanto vantagem nenhuma a esperar para a operação, ó erro tental-a já
e sobretudo estando o horisonte tão escuro que não
se pôde calcular com o futuro.
O ministério diz: « confiem em nós ». Bomédizel-o, ninguém melhor do que cada um dos Srs. ministros deve ter confiança era si, e a persuasão do
que hão de zelar esses'dinheiros; também nós,
também eu não tenho a menor desconfiança no
Sr, ministro da agricultura; não a dovo ter, mas
nesta questão, nossa confiança tom limites; não
tratamos de nossos interesses, o sim do suor do povo;
tralaraps do dinheiro do povo. Como havemos de á
titulo de confiança entregar ao governo somraas
consHeraveis que não são precisas? Como havemos
do votar um empréstimo tão considerável que não é
necessário agoia?
Eu estava na if.éa de que. se fosse possível contar
com alguma annuencia da parte do senado e do ministério, ou antes do ministério (não falletnos no senado), conviria diminuir o pedido e votar 1,200,000
libras, que são 11 a 12,000:000jj000.
O Sr. Paranaguá :—Apoiado.
O Sr. Souza Franco; — E' a quantia que se pôde
suppor precisa durante um a dous annos, porque o
nobre ministro em seu discurso nos disse: «Cinco a
seis mil contos são bastantes para o primeiro anno.»
Ora, dando-se-lhe um empréstimo de 1,200,000
libras djva-se-lhe corca de 13,000:000$ ao cambio
corrente, e oodia muito bem continuar as obras
desassombrado, e menos bastaria se não fosse o manejo da regularisação do estado do lhesouro. Eu hesito em propor a emenda, mas ella é que deveria
passar.
E'o que deveria passar, repito, porém 35,000:000$
não temos direito de os confiar ao ministério; não
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dispomos do nosso. Quando se trata dos dinheiros
públicos, a generosidade, a confiança particular
desapparecein ; não os podemos dar; não estamos
autoiisados para taes larguezas. Portanto, a occasião
não é própria era qualquer das hypotheses; contestera-rae, quero ver como.
Em qualquer das hypotheses a quantia é excessiva;
para que u estrada vá adiante, basta menor somma
de dinheiro, e esta com uma condição, ao menos
eu a punha, que ó do ser empregada em estrada,
que imite a de Valença. Nada de dar tanto dinheiro
nara o applicar o director da estrada de ferro de D.
Pedro II, e da União e Industria em pontes cuslosissimas, como essas que mandou construir na estrada de Petropoüs ao Juiz do Fora, que custaram
sommas enormissimas, o em ■ staçòes riquíssimas,
onde se despendeu quantias que náo dão renda, são
capitães mortos.
O Sn. Paranaguá; Mas já deram cacho.
O Sr. Souza Franco: —E' verdade; já deram
cacho, e esta é outra bananeira de nue se quer
tirar o cachc, ou então são filhos daquella.
O Sr. Paranaguá
Principalmente se o traço
passar pelo Juiz do Fóra ; teremps então novas reclamações.
O Sr. Souza Franco -Sem duvida; já se disse
aqui que ha de passar pelo Juiz de Fóra.
O Sr. Paranaguá Inu'ilisa-se a União e Industria: novas reclamações no caso.
O Sn. Souza Franco:—E não é só isto; novos
ramaes 0 mais cargas, e com ellas o augmento dos
SOthOOOgOOO que dão já por anuo á pobresinha da
União e Industria que vao assim enriquecendo !
Segue-se da demonstração qno tenho feito, que se
pôde fazer economias e que o m iiisterio poderá,
ainda, sem a votação de 1,200,000 libras, fazer as
despezas. Ora, se eu pensasse que o ministério tivesse cedido o logar...
O Su. Paranaguá :—Por hypothese.
O Sr. Souza Franco-.T-Sira. por hypothese., se
esta fortuna podesse ter entr >da era meu pensamento
d'agora. eu ficaria cora algum sentimento de tecer
teias que possam embaraçar a ura novo ministério.
Não emba açaria um ministro velho, já senhor destas
questões; não era cora o espirito de o embaraçar
que o f'Zia ; mas um ministro novo, sabe desenvolver-se menos, foge mais aos compromettimentos iramediatos; e eu o poderia obrigar assim porqualquer
forma a se comprometler, logo que entre principalmente na lua ou no mez de mel, ou ainda no anno
<le

MasPcontinuemos.—Ministério da agricultura.—
Infelizmente este ministérioé aquelle em qno se fixa
menos casos de abertura de cicdilos; e, cousa notável I a guerra, este invento de destruição, este ministeiio que se podia dispensar, e não faria falta
alguma, porque a justiça teria na força policial
meios para punir crimes e previmr ou impedir
outros, o ministério da gueira tem grande e immensa somma de autorisçaóes para abrir ciedito, e o
que é peior a influencia militar apraz aos governos
o que facilita a guerra grandes meios no orçamento.
Assim a par da guerra que tem lista immensa de
casos em que pôde abrir créditos, a agricultura,
que na verdade não é senão um ministério protec-
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tor, ministério para desenvolver riquezas, psra proteger interesses, para felicitar os paizes... felicitar,
não iligo bem, os ministros não os felicitam; os
paizes é que se felicitara a si. Entre nós é uma infe icidade haver restricções á liberdade da instrucçáo era logar de educação livre : isto faz com que
o menino saia da escola com as lições de não fazer
nada senão o que lhe mandara, Onde a educação é
livre, acontece o contrario ; nos Estados-Unidos o
menino sae da escola já entendendo que llr é preciso trabalhar, que delle é que depende seu bemestar futuro; não succede como entre nós, em que
para dar ura passo c preciso licença. A educ cão
livre é uma grande alavanca da civilisaçào eengrandecimento dos Estados.
Eu dizia que não são os ministros que felicitam
os povos. O governo quer dizer proleccão para
solver certos embaraços; cm uma socie°Jade ha
interesses que se cruzam.; é preciso ura juiz; a este
juiz, porém, foi-se accumulando attribniçôes, de
sorte que tem irameusas no sentido de resolver
questões, de impedir violências de uns conti a outi os.
Mas. nas sociedades modernas, e á proporção que ellas
se desenvolvem, to;na-se precisa certa diiecçâo,
porisso que seus interesses tomara voos muito grandes; de sorte que, á proporção que um paiz cresce,
enriquece e civilis -se, o governo deveria se ir tornando menos necessário. Entrelanto, o contraiio se
torna indispensável, e que se vê é que, excedendo
os limites, os governos chemam tudo a si. Entre
nós o governo faz tudo, e o povo está habituado a
esperar tudo delle.
Este, porém, foi mais ura episodio; o que eu queria dizer é que a guerra tem tantos meios, ao passo
que a ■ gricultnra tem mui poucos, não pôde abrir
credito senão em duas verbas, e em logar da abertura de credito tem de recorrer ao transporto de
fundos de umas verbas par. outras, o que é de mais
peri-o que os cr.ditos, Está conhecido que com os
transportes de fundos o ministério pode muito mais;
arranja-se lá mais em segredo para gastermeiios em
certas verbas; e no fim do anno faz passar sommas
consideráveis para as verba« qne lhe apraz., Com
abertura de créditos também elle o faz; mas os créditos abertos veem ao exame das caraaras, e para
serem anprovados, exige-se dos ministros explicações. Ha, pois, mais garantia na abertura dos créditos do que nos transportes de fundos; nu s acostumamo nos a ir buscar o exemplo em Franca, e foi
d'alli que se trouxe o systema de transporte de
fundos.
Irei demonstrar agora que o ministério tem meios
para sustentar até Maio seguinte as construções coraeçadis, e o prolongamento com diieccào aos rios
das Velhas e S Francisco. Pede-se 170:000$ para a
secrelaiia de Estado e gasteu-se em 18G7 a 1868 a
quantia de 166:000$; gastou-so menos, mas mandou-se crear logares de praticantes, qne felizmente
creio ainda não se proveram os logares. Eu eonsi, ero 05 praticantes de repartição nraa perfeita inutilidade, ainda mesmo os bem escolhidos. Do que procede esta creação? Procede de que as secretarias
nao lep quem escreva; todos os seus empregados
hoje são outros tantos conselheiros ou consultores:
vae um requoriraento ao ministro; dá o seu parecer
sobre elle desde o amanuense até o director geral.
U parecer de um empregado intelligente era bastante; mas não, o empregado que devia estar fazendo
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cópias, assentos e registros está dando pareceres. I tarào realisados durante o tempo da lei, ha muito a
Pois corrija-se o abuso; tratem os empregados subal- cortar nesta verba; eu cortava 504:000$000.
ternos da escripturação que lhes compete, e deem
Ahi tinha o nobre ministro 1,181:000$, ou conta
pareceres os chefes. Menor numero de empregados redonda, 1,200:000$, e ém logar de transportal-oá
será basunte, e se poupará, digamos que só 20:000)5 pa a as outras verbas, Iransportava-os para a da
nesta verba.
construcçôes da estrada de ferro. Servia-se da voVamos á outra verba « Acquisição de plantas. » tação de 2,000:000$ para essa estrada; a província
Parece que não se deveria fazer objecção a estas des- do Kio de Janeiro empresta 480:000$, haveria porpezas, sobre a qual já disse algumas palavras em tanto 3,700:000$.
outro discurso, li' dinueiro perdido: se e^e se emO nobre ministro disse com grande desembaraço
piegasse no mel oramento da., terras, ou em ensinar- que, segundo creio, ninguém lhe censura : « Se as
se como ellas se devem adubar, bem; mas minda- cirr.umstancias exigirem, eu,não duvidarei empregar
sè vir plantas que custam muito dinheiro, chegam es- toda a renda das estradas de ferro no prolongaraonto
tragadas, e não são empregadas. E quando sao boas, dessas estradas; » ahi elle tinha mais 3,5u0;000$,
se as terras nào teem os saes necessários, de pouco total 7,200:000$. quando S. r.x. pede para um
ya emas plantas que não podem trazer em si'os prin- anno 5 a 6,000:000 Chegava Maio, com a reunião
àipios de nutrição até á sua madureza. Eu cortava dts camaras S Ex. tinha occasião de pedir mais diesta verba sem escrúpulo nenhum; deixava-se de a nheiro, sem ter gasto talvez toda a quantia de que
gastar ou ao menos se gastaria muito pouco. Ti- faltei, sem ter feito talvez alguns úesses cortes, e
rando lhe, portanto, 20:000)}, ahi já tínhamos assim estava evitado o grande m.l da parada das
40:000,t-OO.
obras. « Nào desmanchemos esses núcleos de traba«Garantia de j uros ás estradas d? ferro 1 .ISO.-OOO}.» lhadores, não percamos suas habilitações; não deiEu não desejo tomar tempo ao senado, aliás iria ver xemos estragar as machinas e os instrumentos. »
nos diversos balanços e orçamento as d fforenças Tudo isto é verdade, mas tudo isto se pôde evitar .
que tem havido; más acho que na garantia de juros, são argumentos ad fcrroiem.
com melhoramento de renda que tem tido as estiaTenho pezar de nào ter tempo para lêr a proposta
das coma sua maiorreuda, se m ie poupa: 289:00J)}, do nobre ministro, e o parecer do meu antigo amigo
e assim em logar de l.TdSEOOOg, dava-se lhe no ministério de 1848, mas não me posso furtar a
1.500:000;} Ahi estavam 289:000$ para o tr nsporte. ler estas palavras do Sr. ministro: « Mais do que
« Inspecçào das obrasquialic .s oo mü iicipio Ja nunca é preciso promover todos os melhoramentos,
Côrte.» E' uma pequena verba... de 397:000$, mas ao menos os de resultados mais extensos e peíduexaminando o desenvolvim nto desta verba emontrei raveis.» Nào quero discutir esto lopico; mas veioque grande pano d i despeza o para o serviço das me a idéa que o nobro ministro o que quer são
aguas nesta Côrte, para o qual tem o nobre ministro obras compridas e que durem : nós queremos obras
ium credito de l,00.):i)00$; portanto, podia se Cortar úteis e remuneradoras por capita s. Depois se disse;
grande parte da vi-rba; não toda, porque ha um pes- « Esta não é questão mercantil.» Nào é mercantil
soal alias excessivo. Eu cortava 197:000$, e tiuha-se no sentido que se he quer dar, mas é questão de
mais esta somina para as estradas de ferro.
algarismo, como são todas as de despezas; as quesSegue-se os esgotos da cidade; é uma sornma tões do thesouro são da credito e-debito, não podepaga, em uma nzào fixa ia, 60g por casa, mas na mos prescindir de as»im as considerar; o thesouro
14,168 casas obri^adis ao pagamento? Nos dis- nào pôde gastar com obras que nào deem esperantrictos limitados em que ha o serviço chsmaio, ças de resultado.
talvez por andthesc da salubridme publica ha
Agora duas palavras e vou terminar visto que já
14,168 casas que delle panecipem? Quem nos po- passou da hora, nào obstante que eu pudesse enderia dizer alguma cous^ a este respeito é o nobre treter o senado mais duas ou tres horas; estava dissenador pelo Ceará; eu duvido que haja tantas posto para fazel-o.
casas, suppqnho que esta verba pode deixar sobras e
O Sn. Paranagua'Apoiado.
concorrer com alguma quota; não a separo, porque
fiao sei quanto é.
O Sn. Souza Franco; —Eu vinha determinado
A verba « Terras publicis e colqnisação a fallar até ás cinco horas, e ate ás seis, se fosse
1.351:000$. » E' uma das verbas, em que eu teria pr ciso pãra poupar ao senado a medida violenta da
pezar de fazer algum corte; mas fui ver no orça- prorogação por acinte.
mento as diversas p 'rce.las e seu destino, e sabendo
O Sr. Paranagua' : — Independente da proroque o nobre ministro acabou com aj colonias do
Estado, cheguei á convicção de que nesta verba gação.
podotn-se poupar 151:000$, deixando-se, sornma
O Sr. Souza Franco: — Não lhe daria occasião
redonda, 1.200:000$. A sornma maior a despender para a prorogação. Eu trazia o parecer que dei socom as terras que se demarcam no anno, não se bre o tram-raai lateral á cachoeira de Paulo Afdespende: não se medem terras, ha um pessoal fonso, á qual chama-ei estrada de ferro de 2' ou 3*
classe. Tram-road quer dizer tri.hos servidos por
c6'mo qüe a passeio.
Ia á èatechese e civilisação de Índios. Sabe o animaes, aniraaes homens ou cavallus. Alli na alnobre ministro o que me oesagrada nesta verba? fândega, por exemplo, aquelles curtos tiilhos são
E' na explicação delia a anota para a vinda e mis- tràm-roaai servidos por homens. Os trilhos da comsionários. Eu hão Sou dos que andasse recrutando panhia Botanical Gardèn rail-road, e os da Bio dé
íãzãristas e irmãs de caridade para o Brasi'; não Janeiro Street Railway, são Iram-roads servidos por
animaes. Nào sei, Sr. presidente, como occorreu
aígo mais nãda.
Subvenção ás companhias de vapores 3,004:000$. esta idéa ao espirito Incido do Sr. Krausse, enge'Eu creio que, depois dos novos contratos, que es- nheiro de merecíraento, tanto quanto posso julgar.
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Para que se inventaram as estradas de ferro, os
rail way? Porque, empregado o f rro, tem-se uma
estrada solida, e do pouca deterioração; o carro
corre sobre o trilho, o não sobre o terreno, que preparado, o carro cone sem o estragar e d .rs ann s e
annos sem necessidade de grandes trabalhos. Se
se pensa em fazer um tram-road servido poranimaes
no interior da província das Alagoas, terão os emprezarios necessidade de muitos auimaes, necessidade de pasto p-ra elles, necessidade de lhes preparar comestíveis, capim o milho. Se o capim se
pôde plantar nas visinhanças, o milho é preciso vir
de mais longe, de estações freqüentes, porque o
animal não côrrré muitas léguas sem cançar, em
summa despezas consideráveis.
Mas, peior do que tudo isso, é que o animal trotando sobre a estrada a estraga e exige concertos
diários. Ura tram-road 1 nem ou sei como deixei
passar esta lembrança, como não disse em meu parecer, muito contra eíla. E se não di-se bastante
seria porque quando se está dando par ceres, já
com outras pastas em roda, se se fôr a escrever longos paieceres será preciso trabalhar dia e noute;
pelo que de ordinário me rostrinjo ao m as essen ial.
Eu sou dos mais decididos em favor de um i estrada lateral à Cachoeira de Pau.oAfTonso nointeresse da pequena província d s Alagôas^ e também na
de Sergi o, o da navegação do rio S. hancisco, mas
por uma empresa rica, c com capitães bastantes pan
desenvolver as riquezas daquelles dislriclos. A que
âgora se apresenta é lima em; reza que não desejo
classificar; uma empreza que quer 9 ) annos de privilegio, propriedade perpetua da estrada, garantia
de 7 % de juros e garantia qiie seria perpetua. O que
ha de melhor neste mim lo?
Quem ó que não qner
uma concessão destas, 7 0/°, P"r «"mi - Mcula *rcw
lurum, porqne a companhia não tem interesse em
fazer sacrilicirs.
Não sei se 11 os mines dos eraprezarios: um conselheiro de Estado é sempre cego para os nomes
proprios A cousa, a garantia de Jun.s e o péssimo
sy tema da Ostra 'a, o o que di cau-a á minha o iniâo contra. Eu disse que uma subvenção p -r milha
ou kilnmetro ou a participação do Estido com um
décimo das acçôes, e outros favores, se podei .a conceber. Mas meu pensamento 6 que esta empreza nà i
serve abs lulamente; precisamos do grande companhia e de condições idênticas áquellas que o nobre
ministr,. ficou para a estrada entre a B divia e o no
Madeira no Pa há. Não asseguro que ella se levara a
eíTeito. Para olla ha outras grandes vantagens: a
6St8i se p&ie dar
Lu quando citei dl^umas
que se poderiam dar, não esgotei a ma te na, porque
essas vantagens são para qualquer empreza que
tenha deformar-se o quando se apresentar será occasiâo de ver, então as vantagens precisas para que
medre uma companhia digna de occupar-se do no
S. Francisco e com capilaes qne possam crear população e riq mzas de que a companhia será a primeira
atirar fruetos.
..
...
Se entrei nesta discussão de questão sujeita ao
exame da secçào do conselho de Est-do foi porque
o nobre ministro se referiu ao meu parecer e o censurou; tinha obrigação de o defender no que íoço
Serviço ao paiz.
*
■
Acredito o nobre ministro que procuro ser justo
nas minhas apreciações sobre a estrada. Eu tenho
vergonha que de papel assignado por mim, se possa

dizer, quando publicalo, que fui parcial, ou que cedi
a considerações alheias ao direito e justiça. Não ;
posso enganar me ; mas procuro dizer a verdade,
dizer o que entendo.
Eu poderia, como disse, estender-me muito; mas
para^ que cansar o senado? E mesmo estás discussões não agradam; ha já um voto. premeditado,
e este da se ainda conhecida sua sem razão. Em
minha opinião são precisos não uma, mas duas
estradas de ferro para a província de Mims Geraes,
e procurar-lhe meios, dar-lhes boa direcção, a loptar
os progressos modernos na sua conslrucçao e não
os antigos systeraas; deixar de votar empréstimo da
quantia total por uma só vez, quando o dinheiro
tem de gastar se em oito annos, me parece sobejamente demonstrado. [Apoiados.)
Não é no interesse só de um districto, no interesse só de uma pessoa que a obra e seus sacrifícios
são exigidos.
(á/i/tfo bem! muito bem.)
{ O orador foi comprimentado por diversos senadorn.)
Ficou a discussão adiada pela hora.
Retirou se o Sr, ministro com as mesmas fotinalida les com que fôra recebido.
OaSr. presidente deu para a ordem do dia 27a :
/ parle ['.té a checado do Sr. ministro.)—2 discus.-ao da proposição da camara dos Srs. deputados
mencionada? nos pareceres da mesa n. 331 e 335
sobre
pensões.
2a dita Ias proposições da mesma camara, autorisando a concessão de cartas de naturalisação a
d versos estrangeiros, com o parecer da oominissão
de constituição sobro dispensa paru matricula aos
estudantes :
Luiz Pereira dos Santos, Avelino Pereira de Freitas, Martmho Alv.ires da Silva, Pedro de Azevedo
o Souzi Neito, Agostinho Dias dos Santos Collares,
Francisco Marques Camacho, PolMoro Olavo de
Santiago, João Baptísta Barbosa Guimarães e Henrique das Merces Jansen. cora os pareceres da comm.ssão
de instrucção publica.
2a parle (áa chegada do Sr. ministro). — Continuação da 2 discussão da proposta do credito de
3õ,000-00u$000.
Levantou-se a sessão ás 3 1/4 horas da tarde.
'S'Ca sessão.
EM 27 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
Sdmmario.—E.pedtcnte:—Officios dos ministérios
da fazenda. Império e justiça.—Redação.—Ordem
do dia-—Discussão de duas proposições da camara dos Srs. deputados sobre pensões.—Discussão do uma proposição da mesma camara sobre
naturalisaçôes. - Discussão de diversas proposições da mesma camara sobre matricul i de estudantes.—Obsarvações do Sr. Jobim.—Observações
do Sr. presidente e visconde de Itaborahy.
A s 11 horas da manhã fez-se a chamada e acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber:
visconde de Abaetó, Almeida e Albuquerque,
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Jobim, barão de Mamanguape, visconde de SapuEstá sobre a Mesa, afim de entrar na ordem do
cahy, Antào, Cirneiro de Campos, barão do Bom d;a, uma proposição que a Camara dos Srs. DepuRetiro, Teixeira de Souza, barão das Ires Barras, tados enviou ao Senado na fôrma do art. 57 da
visconde de S. Vicente, Torres Homem, Sayão Lo- Constituição.
A proposição tem a data de 21 de Septembro
bato, visconde ,de Camaragibe, Fernandes Braga,
Figueira de Mello, barão do Rio Grande, Ribeiro da de 1870, e õ seu objecto é auctorisar o Governo
Luz, Jaguaribe, Silveira da Motta, barão de Birapa- para conceder aposentadoria a Luiz José de Carvalho,
ma, Zacarias, Cunha Figueiredo, Leitão da Cunha, Inspector dos alumnos do externato do Impe ial
barão de S. Lourenco, Dias de Carvalho, ba:âo de Coilegio de Pedro II com o ordenado que lhe comCotegipe, Firmino, iXiranaguá, F. Octaviano, barão pelir.
de Mnritiba o duque de Caxias.
11.
Compareceram depois da chamada os Srs. Paranhos, visconde de itaborahy, Souza Franco, Sinimbú Requerimento, eallegações da parte.—Documentos
comprobativos das allegações.
e IMabuco.
Deixaram de comparecer com causa participada os
Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itaúna,
Paula Pessoa, barão de .Maroim, conde da Boa Vista,
No requerimento que dirigiu á Assembléa GeMendes dos Santos, Silveira Lobo, Dias Vieira, Ma- ral em 2 de Junho do corrente anno allega a parte
interessada:
íra e Fonseca.
« Que em 20 de Fevereiro do 1836 jurou bandeiDeixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, Chichono, Souza Queiroz, ra, e serviu no exercito na campanha do Rio Grande
Saraiva, visconde de Suassuna e Pompeu.
do Sul até o 1° de Julho de 1847, em que foi escuso
do serviço, por ter completado o tempo de voluntáO Sr. presidente abriu a sessão.
rio do exercito, sem nota, mas com a saúde compleLêu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha- tamente arruinada:
vendo quem sobre ellaíizesse observações foi appro« Que em 11 de Octubro de 18 i0 foi nomeado
vada.
pelo Governo Inspector de alumnos do imperial
Coilegio de Pedro II, exercendo este cargo cesde
0 Sr. Io secretario deu conta do seguinte;
entam até agora a contento, e com louvor dos seus
EXCEDIEXTE.
superiores;
Três ofücios, de 24 do corrente, do ministério da
« Que conta tamaem quinze annos de serviço
fazenda, reraettendo os autographos sanccionados policial, oneroso e gratuito, no qual tem-se disdas seguintes
resoluções da assembléa geral:
tinguido, merecendo elogios dos subdelegados, com
1 a Aat >risando hgoverno a despender a quantia quem tem servi io, como Inspector do 2.° destriçto
de 450.000^ para fazer cunhar e pôr em circulação da freguezia de Sarta Anna:
10ô,0)
) kilogrammos de moeda de nickel.
« Que está e n edade avacçada, é pae de numerosa
2a Fix urdo a despeza e orçando a receita geral família, e nam tem n.eios de subsistência. »
do Império para o exercício del871 a 1812.
Para provar as suas ali gações junta o peticiona3 ' Concedendo 20 loterias para as obras do hos- rio os seguintes documentos
pício de Pedro 11.
1.° 0 titulo de nomeação expedido pelo Ministe-*
Ura dito de 26 do corrente, do ministério do Im- rio do Império em 22 de Janeiro de 1851, pata o
pério, reraettendo o autographo sanccinnado da Legar de Inspector da 3." divisão de alumnos inresolução da assembléa geral declarando que as ternos do Coilegio de Pedro I! com o vencimento
pensões concedidas ao chefe de divisão barão da annual de qu tiocentos mil réis a contar do d:a 11
Passagem, e capitão-tenente Joaquim Antonio Cor- de Octubro do 1830, em que o pelicionario entrára
dovil Maurity o foram por decretos de 3 de Março no exercício inteiino do Logar.
ü vencimento foi augmentado posteriormente,
de 1868.
em virtude do artigo 76 do Decreto n. 2j06de24
Um dito de 26 do corrente, do ministério da jus- de Octubro de 1857, com dusentos mil téis de ordetiça, reraettendo o autographo sanccionado da reso- nado, e cento e vinte mil reis de gratificação.
lução da' assembléa geral, que approva a aposenta2.° Dous atlestados de médicos, em que se dedoria concedida ao secretario da relação de Per- clara que o peticionario soffre de hepatisaçào pulnambuco Domingos Affonso Ferreira.—Ao archivo, monar, e hepatite chro ica, moléstias estas incurácomraunicando-se á outra camara.
veis, e que o impossibilitam de exercício aturado
O Sr. 2° secretario leu o
de qualquer emprego, e muito mais do que exerce
PARECER DA MESA X. 336 DE 27 DE SEPTEMBRO DE 1870. no Imperial Coilegio de Pedro 11.
Um dos attestados é passado polo Doctor Eduardo
Expõe a matéria de umi proposição da Camara dos Augusto Pereira do Abreu, e o outro pelo Doctor
Srs. Deputados, auctorisando o Governo para con- Antonio José Moreira Guimarães.
ceder aposentadoria a Luiz José de Carvalho,
3.» A guia de escu-a do serviço militar passada
InspecLr dos alumnos do externato do Imperial no 1° de Julho de 1847.
Coilegio de Pedro II com o ordenado que lhe
Consta da guia, que o peticionario é natural do
competir.
Rio de Janeiro, que nasceu em 8 de Julho de 1820,
e que assentou praça, e jurou bandeira em 20 de
1.
do 1836 no extineto 2° batalhão de caçaObjecto do parecer. — Proposição da Cannra dos Fevereiro
dores.
^
Srs. Deputados sobre uma aposentadoria.
4.° Diversos attestados em favor do peticionario
passados pelos Reitores do Imperial Coilegio de Pe-
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dro II, pelos commandantes do extincto 2o batalhão
de caçadores, o pelos subdelegados da freguesia de
Santa Arma.
Alem destes documentos, ha um officio datado-de
30 de Julho do corrente anno, em que o actual Heitor do externato do Imperial Collegio de Pedro II, informando ao governo ácerca de um requerimento do
peticionario, diz que este empregado l m cerca de 20
annos de bons serviços no Collegio, acha-se cançado,
velho, e valetudinario.e, por precisar realmente, pedira a sua aposentadoria.
III.
Allegação, c analyse de ura precedente, aliás
exemplo.
Com relação ao objeclo da proposição da Gamara
dos Srs. Deputados, snbjeita actualmente á di liberação do Senado, ha um exemplo, que o peiicion.iiio
allega, como precedente,
e de que a .Mesa já fez
menção no § 6o do relatório n. 133 de 27 de Abril
de 1868.
Apresentando um quadro demonstrativo do numero, e impo tincia rias aposenlações, que o Poder
Executivo tinha concedido, e a Asserablóa Geral
tinha approvado' em cad i um dos annos decorridos
de 18"1 i 1867 disse a Mesa:
« Releva observar que no anno d" 1866 foi o Governo auetorisado, em virtude da Resolução n 1369
de 26 de Septembro, para conceder a Guilherme
Thompson Viegas Tourinho Rangel, Inípector dos
alumnos no externato do Imperial Ci llogio de
Pedro II, a sua aposentadoria com o ordenado cor
respondente ao erapropo que exerce.
«A importância porem desta apcsent.içào nam está
cont mplada no quadro respectivo, nem por conseqüência no resumo; porquanto das informações a
que a Mesa procedeu na occasiâ i em que se formulou o quadro resultou que aquella Resolução ainda
nam tinha sido levada a eífeito.»
O que a Mesa informou entam ao Senado eia
exactissimo, cumprindo-lhe agora accrescentar que
o Gabinete de 3 de Agosto de 1866 nunca usou da
aueturisação cjue no caso de que se trata lie fora
concedida pelo Poder Legislativo; porquanto consultartdo-se o Diário Offirial n. 95 de 20 e Abril de
1869 vê-se que o Inspoctor dos alumnos no externato
do Imperial Collegio de Pedro II Guilherme Tliompson Viegas Tourinho Rangel só veio a ser elfectivamente aposentado por Decreto de 17 de .Abril de
1869.
,
. ,
.
E' certo portanto que o exemplo existe, vendo-se
ao mesmo tempo que nestes casos a auetonsação
concedida é considerada pelo Governo como uma
faculdade, de que elle pode usar, ou deixar de usar,
como e quando lhe parecer opportuna doctnna esla,
a que a Mesa tom por vezes oílerecido algumas ob-

vação da Assembléa Geral, por conter uma mercê
pecuniária.
Assim que, nam estando a Mesa convencida de
que o exemplo allegado deva aceitar se como precedente. e regra do Parlamento, nam se acima ella a
aconselhar desde já ao Senado a sua confirmação
por meio de outro exemplo.
Pelo que pertence á questão de facto, persuade-se
a Mesa á vista dos documentos que lhe foram presentes que o peticionario nam demonstra sufficientemente a impossibilidade de continuar a exeiver o
erapiego, nem pela edado, que é de 50 anncs. nem
pelas infermidades, que aliás lhe tem permittido até agora servir o seu emprego com toda a dedi
cação, e assicuidade, como declaram os dous médicos nos attestados que lhe passaram em Abril do
nle anno. corre
A Mesa nam é favorável ao principio de aposentaria com relação a toda a especie de empregos, e
menos conrorrerá para facilit.ir a sua applicação,
augmentando-se todos os annos uma despeza que
recáe exclusivamente sobre o thesouro, sem que
os interessados concorram para ella, como em outros
Estados bem administrados, com a minima quota Aos
seus vencimentos.
IV.
Resumo, e conclusões do parecer.
A opinião da Mesaé a que flea exposta. Comtudo,
como o Senado pôde pensar diversamente, e o debate deve esclarecer a matéria, que aliás é degrande
importância, a Mesa oílerece o seguinte
PARECER.
I.0 Que a proposição da Gamara dos Srs. Deputados deve entrar em discussão:
2.° Que o parecer da Mesa seja impresso e distribuído na forma do ostylo.
Paço do Senado em 27 de Septembro de 1870.—
Visconde de Abaeté, Presidente.
— Frederico de Alo
meida^ Albuquerque,
I
Secretario.—José
Martins
da Cruz oJobim, 2o Secretario. — liarão de Marnanguepe, 4 Secretario.
Ficou sobre a mesa para entrar em discussão com
a proposição a que se refere.
Foi depois lida a seguinte
redacção;
« Emenda approvada pelo senado á proposição da
caman dos Srs. deputados approvando a pensão do
18^000 mensaes, sem prejuízo do meio soldo, concedida por decreto de 8 de Junho de 1870 a D. Gertrudes de Jesus Pontes.
Depois das palavras; «D. Gertrudes de Jesus Pontes, em vez de viuva do alferes, etc., » diga-se • mãe
do alferes, etc. »
Paço do senado, 27 de Setembro de 1870. — Visconde de Sapucahy.—Fernandes Braga.»
Posta a votos, foi approvada para ser remettida á
outra camara.

Lntrctanto, si a questão relativa a auetorisações
desta natureza se tiver de subordinar ao rigor
dos pricipios de direito, parece que a doctnna mais
sã ó que a aposentadoria de qualquer empregado publico é um acto, cuja iniciativa deve pertencer pela
ORDEM DO DIA.
Constituição ao Poder Executivo, ou se a na parto
PENSÕES.
que dispensa o empregado do exercício do emprego, j
Entraram em 2* discussão e passaram paia a 3a as
ou na que comprehende a concessão do vencimentos, j
que ó a única que deve ficar dependente da appro- | pioposições da camara dos Srs. deputados, mencio79
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nadas nos pareceres da mesa ns. 334 e 335 sobre
pensões concedidas a Joaquim Vieira de Almeida e
outros, e Augusto Carlos de Abreu.
NATURAtlSAÇÕES.
Seguiu-se em 2a discussão, com o parecer
da commissão de constituição, e passou para a 3a, a proposição da mesma camara, concedendo carta de naturalisaçâo ao subdito portuguez José Lino do Couto
Júnior e outros estrangeiros.
MATRICULA DE ESTUDANTES.
Entraram successivamente
em 2a discussão, e passaram para a 3a, as proposições da mesma camara
sobre dispensa aos estudantes Luiz Pereira dos Santos, Avelino Pereira de Freitas, Martinho Alvares da
Silva, Pedro dé Azevedo e Souza Neíto, Agostinho
Dias dos Santos Coílares, Polydoro Olavo de Santiago. João Baptista Barbosa Guimarães e Henrique
das Mercez Jansen.
O Sr. 1» secretario requereu verbalmente dispensa
do interstício para a discussão das ditas proposições,e assim se venceu.
Entrou em 2a discussão a proposição da npsma
camara, sobre dispensa ao estudante Francisco Marques Camacho.
O Ssc «Tpblm: — Nós edamos em anno de
Jubileu, mas épreciso que arripiemos carreira; Ato
não pôde continuar assim. Esses 60 ou 80 estudantes',a quem se con-ode fazer exame no flm do anno,
não trequentirara a faculdade; como não são chamados, não comparecem; e qual é o resultado ? Serem
todos reprovados; e, portanto, de que lhes serve este
favor ?
O Sr. F. Octaviano : — V. Ex. está demonstrando
que não ha perigo.
O Sr. Jobim Ha pouco concedeu-se permissão
para f ;zer exame a um que não freqüentou o curso
de pharmacia, esteve apenas como caixeiro em uma
botica! Se se fez-tão grande favor a este, preciso
que se faça a todos, e o resultado qual^ será ? Uma
relaxaçâo que não sei até que ponto irá.
Mas°emfimo anno é de jubileu, vá tudo por diante.
Cada um tem seu arbitr;o, vote como quizer.
Posta a votos não foi approvada a proposição.
O Sr, presidente disse que ia oíficiar-se ao Sr.
ministro do Império para sabsr-se o dia, hora e
logar em que Sua Magestade o Imperador se dignará de receber uma deputação do senado que tem
de pedir-lhe dia, hora e logar para o encerramento
da presente sessão legislativa.
Foram em seguida sorteados os Srs. Cunha ligueirédo, visconde de Camaragibe.pJi^imbú, barão
do Bom-Retiro, F. Octaviano, Paranaguá e barão do
Rio-Grande.
O Sr. presidente : — Tendo de continuar a discussão da proposição da camara dos Srs. deputados
que autorísa o governo a contrahir um empréstimo
de 35,000:000$,
vae-se proceder ao sorteio da deputação1,- que tem de receber o Sr. ministro da agricul'tura.
O Sr-, visconde de Itaborahy :—
Devo informar a V. Ex. e âo senado que o Sr. ministro da agricultura não compareceu hoje,' porque o
-oiónoni .íODBJuqeb .-t- " - ' i ■
" • i i o

ministério pediu hontem sua demissão; e por conseguinte me parece que se deve adiar a discussão
deste projecto ate que o novo ministério possa adduzir sua opinião a este respeito.
O Sr. presidente:—INão é preciso requerer adiamento ; o projecto não pôde ser discutido, porque
sua discussão dependia da chegada do Sr. ministro
da agricultura.
Esgotada a ordem do Mia, o Sr. presidente deu a
seguinte para 28;
3." discussão das proposições da camara dos Srs.
deputados mencionadas nós pareceres da mesa
ns. 334
e 335 sobre pensões.
3.a dita das proposições da mesma camara:
Autorisando a ooncessão de cartas de naturalisação a diversos estrangeiros.
Sobre dispensa para matricula aos estudantes;
Luiz Pereira dos Santos, Avelino Pereira de Freitas, Martinho A-vares da Silva, Pedro de Azevedo e
Souza Netto, Agostinho Dias dos Santos Coílares,
Polydoro Obvo de Santiago, João Baptista Barbosa
Guimarães e Henrique das Mercez Jansen.
Discussão do parecor da commissão de constitui-1
cão concedendo a licença pedida pelo Sr. senador
conde
da Boa Vista.
2a discussão da proposição da camara dos Srs, deputados, autorisando a concessão de licença ao secretario da escola central Antonio José Fausto Ganiga,
com o parecer da commissão de marinha e guerra.
Trabalhos de commissões.
Levantou se a sessão .ás II horas e 50 minutos da
manhã.
sessão.
EM 28 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE'.
Summario.— Parecer da commissão de fazenda.—
Ordem do dia.—Discussão de doze proposições da
camara dos Srs.'deputados: "duas sobre pensões;
uma concedendo cartas de naturalisaçào ; e nove
sobre matricula de estudantes!— Discussão de um
parecer da commissão de consiituição concedendo
licença.— Discussão de uma proposição da camara dos Srs. deputados concedendo licença.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, e acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: visconde de Abaete, Almeida e Albuquerque, Jobim,
barão de Mamanguape, Dias de Carvalho, Sayâo
Lobato, visconde de Sapucahy, Fernandes Braga,
Torres Homem, visconde de Cam u-agibe, Antâo,
Carneiro de Campos. Figueira de Mello, Cunha Figueredo, barão do Rio Grande, Jaguaribe, barão do
Bom Retiro, Paranhos, Teixeira de Souza, Firmino,
barão de Cotegipe, Ribeiro da Luz, Paransguá, barão de Pirapama, duque de Caxias^arãode S. Lourenço, barão das Três Barras, Leitão da Cunha, barão de Muritiba o F. Octaviano.
Coraparereram depois da chamada os Srs. Souza
Franco, Silveira da Motta, Sinimbú e Zacarias.
' Duxaram de coraparecor com causa participada;,
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de It iúna,
Paula Pessoa, barão do Maroim, conde da Boa Vista,
Silveira Lobo, Mendes dos Santos, Dias Vieira,
visconde de S. Vicente, Fonseca e Mafra.
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Deixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nunes Gonçalves, Ghichorro, Souza Queiroz,
Saraiva, Nabuco, Visconde de Ilaborahy, visconde
de Suassuna e Pornpeu.
O Sr. presidehto abriu a sessão.
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não havendo quem sobre cila fizesse observações, foi approvada.
Não houve expediente.
O Sr. 2o secretario leu o seguinte
PARECER DA COMMISSÃO 1IE FAZENDA.
« A commissâo de fazenda examinou a resolução
da camara dos Srs. deputados, de 21 do corrente,
que reduz a LOOOjjl por anno as prestações de 'áiOO.')#
que a Thomaz Pedreira Gereraoabo foram concedidas pelo tribunal do lhesouro, em virtude da resolução legislativa n. 702 de 26 de Agosto de 1853, para
pagar á fazenda nacional a quantia de 27:632^537,
da divida a que ficou ^brigado como fiador de José
de Cerqueira Lima e Evans & C.
Dos papeis que acompanham esta resolução vê-se
que, por equidade, já se havia concedido ao dito Gereraoabo solver a responsabilidade que tinha paracom a fazenda por meio de prestações de 3.000,5 annualmonte, que ■ sendo a sua divida maior do que a
quantia do que trata a resolução ella já se acha bastante reduzida pela pontualid°ade Jo pagamento daquellas prestações; pelo que as informações do presidente da Bahia, o repartições flscaes da mesma
província, que acompanharam o requerimento qué o
dito Goremoabo dirigiu á assembléa geral, e motivou a resolução de que se trata, são favoráveis
á pretenção do mesmo cidadão.
A commissâo de fazenda considerando que a
este respeito dão-se attendiveis motivos de equidade
á favor da pretenção, como sejam, que o peiicionario
é homem laborioso, a divida que paga piovém do
ser fiador, e tem pontualmente pago as prestações a
que se obrigara, é de parecer que a resolução da
camara entre em discussão e seja approvada.
Paço do sen do, em 27 de Setembro de 1870.—
C. Carneiro de Campos.—Bom Retiro. »
«O meu parecer é que se ouça o governo pelo ministério da fazenda.
Era supra.—B. de Souza Franco.»
Ficou sobre a mesa para entrar em discussão cora
a propôsiçâo a que se refere.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entraram successivamente orn 3» discussão e foram approvadas para sereni dirigidas á saneção im-5
perial as proposições da camara dós Srs. deputado
sobre pensões, mencionadas nos pareceres da mesa
ns. 334 e 335.
NATURALISAÇÕES.
Segiiiu-se era 3® discussão e foi approvada _para
ser dirigida á saneção imperial uma proposição dã
camara dos Srs. deputados autorisando a concessão
de cartas de naturalisação a diversos estrangeiros.
MATRICULA Dl! ESTUDANTES.
Entraram em 31 discussão e foram approvadas
para serem dirigidas á saneção imperial nove pro-
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posições da camara dos Srs. deputados sobre disr
pensas para matricula a diversos estudantes que
foram hontem approvadas em 2® discussão.
LICENÇA.
Seguiu-se em Ia discussão o passou para a 211 o
parecer da commissâo de constituição concedendo
licença ao Sr. senador conde da Boa-Vista para irá
Europa.
O Sr. 4° secretario requereu verbalmente dispensa
do interstício para a dita discussão, e assim se
■venceu.
.
,
Entrou em 2a discussão, com o parecer da commissâo de marinha e guerra, a proposição da camara
dos Srs. deputados autnrisando a concessão de
licença ao secretario da escola central Antonio José
Fausto Garriga.
Posta a votos passou para a 3a discussão.
O mesmo Sr, 4° secretario requereu verbalmente
disfensa do interstício para a dita discussão, e assim se venceu.
Esgotada a ordem do dia o Sr. presidente deu a
seguinte
para 29:
2a discussão da proposição da camara dos Srs.
deputados a que se refere õ parecer da mesa n. 336
sobre
a aposentadora de um empregado publico.
3a dita da proposição da mesma camara sobre a
licença
concedida ao secielario da escola central.
| 2a dita do "arecer da commissâo de constituição
sobie a licença pedida pelo Sr. senador conde°da
Boa-Vista.
' TRABALHOS DE COMM1SSÕES.
1 Em seguida convidou os Srs. senadores presentes
para se occuparem com trabalhos das commissões.
Levantou-se a sessão ás 11 horas e 35 minutos da
manhã.
ACTA EM 29 DE SETEMBRO DE 1870.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.
A's 11 horas da manhã fez se a chamada, e acharam-se presentes 26 Srs. senadores, a saber: visconde
de Abaeté, Almeida e Alauquerque, Jobim, barão
de Maraanguape, Dias de Carvalho, Sayão Lobato;
Antão, barão do Bom Retiro, barão de Muritiba, Paranhos, visconde do Camaragibe, Firmino, Figueira
de Mello, Ribeiro da Luz, baião do Rio Grande, Ferliandos Braga, Jaguaribe, Teixeira de Souza, Paranaguá, duque dé Caxias, visconde de Sapucaby, Leitão da Cunha, Cunha Figueiredo, barão de Cotegipe
barão de S. Lourenno e Silveira da Motta.
Compareceram depois da chamada os Srs. Zacarias, Souza Franco e Sinimbú.
Deixaram de comparecer cora capsa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Itaüna,
Paula Pessoa, barão de Mafoim, conde da Boa Vista
biUeira Lobo, Mendes dos Santos, Dias Vieira, Saraiva, Mafra e visconde de S. Vicente.
Deixaram de comparecer sem causa participada
os brs. Nunes Gonçalves, barão de Pirapama, barão
das Ires Barras, Carneiro de Campos, Souza Queiroz,
r.Uctaviano, Saraiva,Torres Homem,Nabuco, Pornpeu, visconde de Itaborahy, Ghichorro e visconde
de Suassuna.
O Sr. presidente declarou que não podia haver
(sessão por falta de quorum, mas que ia ler-se o expediente que se achava sobre a mesa.
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O Sr. 1° secretario 'leu conta do seguinte
EXPBDIEKTE.
Umofflcio de 28 do corrente, do 1° secretario da
camara dos Srs. deputados, communicando que por
offlcios dos ministérios da fazenda, justiça e Império,
datados de 24 e 26 do corrente, constara á mesma
camara terem sido sanccionadas as seguintes resoluções da assembléa geral:
Ia Autcrisando o governo a conceder isenção de
direitos de importação aos carris e accessorics necessários para o assentamento de trilhos urbanos na
cidade
de Santos.
2.a Elevando os vencimentos dooíüciai amanuense,
thesoureiro e mais empregados do supremo tribunal de justiça, e bem assim, os decretos que estabe
lecem um patrimônio era terras para Suas Altezas
Imperial, e D. Leopoldina, e seus augustos esposos.
— Inteirado.
Ofiicio de igual data, do ministério do Império
remettendo onze autographos sanccionados das re
soluções da assembléa geral; oito, approvando as
pensões concedidas a D. Tncreza Candida de Jesus,
ao major honorário Fortunato de Campos Freire, e
outros, a D. Anna Justina Ferreira Nery, a D, Christina Julia Menezes, e suas irmãs, ao conego Cândido
Affonso dos Santos Lage, ao padre Francisco Mnniz
Melm, a 1). Isabel Herculana Ferreira Gomes, e ao
soldado Joaquim José da Cost:, e outro: um, ecla
raudo a pensão concedida ao soldado Guilherme
Luiz de Quevedo e elevando outra penscão; um,
approvan Io a aposenta loria do secietário do governo
da província de Matto Grosso Felicíssimo de Almeida
Lo <zada, e um autorisando a con essão de carta di'
naturalisaçào ao portuguez Jacintho T 'eodoro Pessoa, e outros estrangeiros. — Ao archivo. communicando-se á outra camara.
O Sr. 2o secretario leu os seguintes pareceres:
Da mesa, n 337 de 29 de Setembro de 1870.
Exoõe a matéria de uma proposição da c m ira dos
Srs. deputados,approvando as pensões concedidas a
D. Ângelo Maria do Sacramento Moraes, viuvado
alferes do corpo policial de Sergipe, e tenente em
commissão Antonio José de Moraes, e outros.
Concluindo—1°, que a prcpoúçào da camara dos
Srs. deputados deve entrar cm discussão e ser approvada: 2", que o parecer da mesa seja impresso e
distribuido na forma do estylo.
DA COMMISSÃO DE ISSTRUCÇÃO PUBLICA.
« A camara dos deputados enviou ao senado a proposição datada de 10 do corrente mez, pela qual
e o' governo autorisado a mandar admittir á
defeza de theses em qualquer das faculdades de
direito do Império ao conde Antoni» Ladisláo de
Magno Roswadou Roswadouschi, afim de ser-Ihe
conferido o gráo de doutor ; e sendo a referida roposiçào enviada á commissão de instrucção pu lica,
em conform-dade do regimento, passa eüa a cumprir o seu dever.
Teve sua origem aquelle acto da outra camara em
um requerimento do pretendente, no qual se aílega
que lendo obtido os gráos de ba •harel em leltras e
sciencias pelas respectivas faculdades da academia de
Paris, e o de doutor em jurisprudência pela universidade de Nápoles; e tendo-se habilitado pelo seu
estudo particular na legislação nacional brasileira,
requer ao poder legislativo que lhe conceda autori-

sação para defender theses, d semelhança do que a
outros se tem concedido, e receber o grdo de doutor em
qualquer das faculdades de direito.
Veio o requerimento acompanhado de tres diplomas, a saber; os do bacharel em lettras e sciencias
e o de doutur em jurisprudência; e desses titules,
consta que'o pretendente e nascido em Conslantinopla, e, por conseguinte, subdito do Império da
Turquia ou do outro Estado, se a serviço delle se
achava seu pae, ao tempo do seu nascimento.
Não consta á coraraissão que o pretendente se
naturalisasse cidadão brasileiro; e ainda quando
nesta qualidade requeresse elle a graça que lhe é
concedida pela proposição da outra camara, a commissão era obrigada, pôr dever de coherencia, a
sustentar a opinião que já expoz ao senado, em seu
parecer datado de 5 de Setembro do corrente atino,
tral.ndo-se de uma bras.leiro que fôra á Europa
freqüentar academias estrangeiras, e que tam: em
requererá o ser admitudo a exame das matérias que
se ensinam em nossas faculdades de direito, para
poder ficar habilitado, como o^ formados nas mesmas faculdades.
Ora, se a respeito de um cidadão brasileiro a
commissão se expressou por este modo, e julgou
preferível a adopção de uma medida geral que
aproveitasse a todos os que se achassem em circumstincias idtnticas, porque a commissão não
admitte o monopolio da scíencia, com muito maior,
e m.iis poderosa razão deve ella propor ao senado
que em vez de adoptar medidas parciaes, como a
de que se trata, resolva elle o que julgar mais conveniente sobre a emenda offerecida pula commissão
e relaliva a este assumpto, não lhe pareoenuo de
justiça que antes de se resolver a questão geral, ou
a proposição anterior, pertencente a um brasileiro,
se discuta a particular e pesterior, pertencente
a um estrangeiro; e quando se tratar desta matéria,
o senado poderá resolver ao m srno tempo se o
favor concedido ans brasileiros deve ser extensivo aos estrangeiros, que se formarem em direito,
Releva notar que a ;.respeito dos formados om
medicina, já a "legislação-vigente providenciou, e
como as funeções destes na sociedade nada tem
com o exercício dos direitos civis e pi liticos
dos cidadãos, uma vez provada a capacidade,
a sua concurrencla nenhum inc nveniente acarreta,
antes, pode trazer vantagens, não assim a respoito
dos estrangeiros que se formam em direito, porque
esta habilitação sdeulifica, ainda quando obtida em
nossas faculdades, não lhes dá o accesso aos cargos
e funeções que estão reservadas aos cidadãos brasileiros.
Em resumo, portanto, a commissão não achando
fundamento em nossas leis para a autorisaçáo que
se pretende dar ao governo pela preposição de que
se trata, não julga conveniente que o senado adople
a referida proposição, salvo se, a exemplo do que
está admittido para os formados em medicina, se entender conveniente fazer estensiva a mesma regra
para os formados em direito, qualquer que seja a
sua nacionalidade.
Como, porém, outra pôde ser a opinião do senado, para que ella se pronuncie conforme for mais
conveniente, é a commissão de
parecer.
Que a proposição da outra camara entro na ordem
dos trabalhos.

SESSÃO EM 21 DE SEfEMlMO DE 1870
Saladas conferências, 14de Selembiode ISIO.—
J. P. Dias de Carvalho. — Z. dc tí. Vasconcellos.
« Pela proposição vinda da camara dos deputados
com data de 15 do corrente mez é o governo autoii
sadi a mandar admittir a exame de anatomia e
phisiologia, correspondentes ao 2° unno medico e 2o
pharmaceutico a Constante da Silva Jardim, passando em caso de approvação para o 3* anno
medico
A esta proposição acompanha unicamente um requerimento do pretendente, no qual diz que se
acha matriculado
no 2° anno pharmaceulico, e
também no Io medico, onde só estudr anatomia
(osteologia) por ser a única matéria que lhe falta
para ter completo o 1° anno medico, e como no
anno pbarmaccutico, que freqüenta só lhe falta o
curso de anatomia descriptiva, o qual entretanto
segue como ouvinte no curso medico, pede por isso
que, prestando os exames que lhefaitam, seja admittido á matricula do 3° anno medico, o que lhe concede a proposição.
N^m estn, nem o requerimento da paHo mencionam a faculdade em que segue seus estudos o pretendente; e como nenhum documemo se encontra que
justifique o allogado, a comraissão de instrucçào
publica também não pôde conhecer estas circurnstancias, que aliasse costumam mencionarem todas
as proposições desta natureza.
A conimis-no notando que nenhum motivo se
allega para esta dispensa nos estatutos, e sendoella
contraria a taes uisponsas sem justificado motivo,
pronuncia-se contra ella; mas competindo ao senado
resolver como julgar mais conveniente, é de
PARECER
Que a dita proposição entre na ordem dos trabaliios.
Sala das conferências em 24 de Setembro de 1870.
—J. P, Dias de Carvalho.—Z. de Góes e Vasconcellos. )>
«Foi vista pela commisaão de instrucção publica a
proposição da «amara dos deputados, datada de 15
do corrente mez, autorisando o governo o a mandar
que sejam validos para a matricula no I cnno da
faculdade dc medicina do Itio dc Janeiro os exames
preparatórios feitos na esccla central pelo alumno
José da Costa Vallim.
A esta proposição acha-se junto sómente um requerimento do pretendente pedindo a graça que lhe
e concedida.
Havendo a commissâo manifestado constantumente
a sua opinião em contrario á dispensa dos estatutos
na parte em que regulam esta matéria, não pode
opinar a favor desta proposição; mas como outra
pôde ser a intell.gencia do senado, e já a respeito
de pretenções idênticas se tem ella manifestado nesse
sentido, para que o negocio tenha sua solucção, ó a
commissâo de
parecer:
Que a proposição acima referida entre na ordem
dos trabalhos. ° *
Sala dasconferencias, em24de Setembro de 1870.
— J. P. Dias de Carvalho. — Z. de Góes e Vasoncellos. »
DA COMMISSÂO DE FAZENDA.
« A commissâo de fazenda tendo de interpôr seu
parecer sobre a proposição da camara dos Srs. de-
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putados, de 21 de Setembro de 1870, autorisando o
govern ■ para mandar pagarao juiz de direito da
corparca das Alagôas João de Carvalho Fernuides
\ieira os ordenados que lhe compitam a contar de
10 de .Maio de 1804 a 21 de Julho de ISCO, e não
encontrando entre os papeis que acompauharani a
d;ta proposição esclarecimentos sufflcientes para
formar juizo seguro sobre a justiça da pretençào,
requer que se ouça a tal respeito o governo pelo
ministério competente.
Sala da? commissões, 20 de Setembro de 1870.—
Bom Retiro.—B. de Souza Franco. »
DAS COMMISSÕES OE FAZENDA E DE LEGISLAÇÃO
«As commissões dc fazendae de legislação, tendo
examinado, de ordem do senado, a proposição da camara dos Srs deputados de 31 de Agosto de 1860,
autorisando o governo para mandar abonar a viuva
do brigadeiro Vicente José da Costa c Almeida o
meio soldo sem prejuízo, da quantia que percebe do
monte-pro, tem a honra de expor o seguinte:
A proposição de que se trata, tendo entrado em
Ia discussão era 13 de Setembro dãquelle anno, (ícoit
adiada na mesma sessão por ter sido approvado um
requerimento sclicilandu informações do governo.
Trausmittid.i e informação p; lo ministér io da fazenda, em offlcio de 25 de Maio de 1867, Continuou a 1" discussão em 28 de Maio d 1868, e na
mesma sessão foi a proposição com os papeis a ella
concenientes enviada ás commissões reunidas de
fazenda e legisjação.
Da informaçaodo ministério da fazenda consta que
além de prescripto o pi aso pa.a qualquer r eclamação
porparteda supplicante, e de ser lhe contr aria a lei
de 6 de N tvembro de 1827, que pão permitte a
a accumu.ação do me o soldo ao monte pio abonado
ás viuvas e filhos dos militares, e para o qual
conconerain estes antes e depois da independência, acha-se pendente de dec.sào do poder legisIrtivo uma duvida proposta á camara dos Srs. deputados em ofiicin de 18 de Agosto de 1864 sobre questão idêntica, como se vôdo mesmo ofUcio, impresso,
era toda a sua integra, e distribuído com o parecer da mesa n. 142 de 18 de Maio de 1868.
As commissões deixam por isso de transcrever o
dito officio attendendo a quo convém aguardar-se
a delilieração da referida camara para, se assim o
entenderem ambas as caraaras legislativas, fixar-se
uma regra geral, que se applique a todos os casos
semelhantes, e são de parecer, que a proposição da
camara dos Srs. deputados fique sobre a mesa para
ser tornada em consideração, depois de resolvida a
referida duvida. Em 27 de Setembro de 1870.
Bom Retiro. —B. de Souza Franco, n
DA COMMISSÂO DE FAZENDA.
« A coramissào de fazenda tendo encontrado na respectiva pasta duas re; resentações das assembléas
legislativas das províncias de S. Paulo e Rio-Grande
a l datada de 23 de
o.áhV
J
Janeiro de 1838
ea
e 0 de Novembro
de 1845, pedindo-se
naquella
que o imposto das loterias não soja extensivo ás loenas provinciaes, e nesta um supprimento pelo thesourq pubdeo para a amortisação do déficit da renda
provincial e coadjuvação da receita nos annos futuros, e de parecer:
Quanto á 1' representação, que deve serarchivada
porque não compete ao senado a iniciativa sobre
impostos.
:o
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Quanto á 2 , que não seja attenüda, não só em
razão do tempo decorrido, cerca de 25 annos, como
também porque nas circumstancias actuaes, e á vista
dos encargos que pesam sobre o c fte geral, não
seria conveniente tomar se a deliberação solicitada
ainda quando além daquella razão não houvesse a
circumslancia de nao ter sido acompanhada a representação de um só documento, que podesse justificar
um podido extiaordinario, como esse se deve considerar.
Sala das commissões, cm 26 de Setembro de 1850.
—Bar.iu do Bom-Retiro.—B. de Souza Franco. »
Foram igualmente lidos os seguintes
PROIECTOS.
« A assembléa geral legislativa decreta:
Art. 1.° Aos oííiciaes d» corpo da armada nacional e imperial e aos do respectivo corpo de saúde se
abonaiá o soldo constante da tabella junta.
Art 2." A contribuição para o monte-pio será de
um dia de soldo mensalmente para os offlciaes subalternos, de dia e meio para os Officiaes superiores, e
de dous dias para os offlciaes generaes; e a pensão
igual á metade deste nos casos e condições da legislação em vigor.
Art. 3.° Dep is da promulgação desta lei o governo não poderá conceder pensões senão por serviços classificados pelo poder legislativo como extraordinãri s, ou por f rimentos graves e lesões de
que resultem
incapacidade para o serviço.
Art. 4 0 Ficam revogad is todas as disposições em
contrario.
P.iço do senado, 29 de Setembro do 1850.—Barão
de Ootegipe. »
Tabella d > soldo que se deve abonar mensalmente
aos ofliciaes do corpo da armada e de saúde a que
se refere o art. Io.
Postos.
Almirante
500^000
Vice almirante .
4008000
Chefe <íe esquadra
3508000
Chefe de divisão
3008000
Capitão de mar e guerra
2508000
Capitão de fragata
2008000
Capitão-tencnte .
1508000
1° tenente
1008000
2° tenente
"508000
«A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1.° O quadro dos offlciaes da armada nacional o im eríat se comporá de
1 Almirante.
2 Vice-almirantes.
»
3 Chefes de esquadra.
6 Chefes de divisão.
12 Capitães de mar e guerra.
24 Capitães de fragata.
50 Capitães tenentes.
120 Primeiros tenentes.
200 Segundos tenentes.
Art. 2.° Nenhuma promoção se fará emquanto o
quadro actual não ficar reduzido á proporções do
artigo antecedente.
Art, 3.° Ficam revogadas quaesquer disposições
em contrario.
Paço do senado 29 de Setembro de 1850.—Borão
de Cotegipe.»

Ficaram sobre a mesa para entrar na ordem dos
trabalhos.
O Sr. presidente, deu a ordem do dia para 30.
2a discussão da proposição da camara dos Srs. deputados a que se refere o parecer da mesa n. 335
sobre pensões.
As matérias já designadas, a saber:
2a discussão da proposição da camara dos Srs.
deputados a que se refere a parecer da mesa n. 336
sobre
a aposentadoria de ura empregado publico.
3a dita da proposxão da mesma camara sobre a
licença
concedida ao secretario da escola central.
2a dita do parecer da commissão de constituição
sobre a licença pedida pele Sr. senador conde'da
Bôa Vista.
TRABALHOS DE COJ1JIISSÔES.
Em seguida convidou os Srs. senadores presentes
para se occuparem cora trabalhos das commissões.
yS' sessão.
EM 30 DE SETEMBRO DE 1850.
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETií.
Summario.—Expediente:—Offlcios do ministério do
império.—Requerimentos da commissão de'fazenda.—Discursos dos Srs, visconde deltaborahy,
visconde de S Vicente e Silveira da Motta. Ordem do dia:—Discussão de diversas proposições da camara dos Srs. deputados sobre pensões.—Discussão de duas proposições da mesma
camara: uma sobre aposentadoria e outra sobre
licença—Discussão do parecer da commissão de
constituição.
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e acharamse presentes 30Srs. senadores, a sabor; visconde de
Abaeté, Almeida e Albuquerque, Jobim, barão de
Maraanguape, CarneiiO de Campos, Paranaguá, visconde de Sapucaby, barão do Bom Retiro. Fernandes
Braga, barão das ires Barras. Ribeiro da Luz, Sayão
Lobato, Antão, Teixeira de S iuza, barão de Muritiba,
Torres Homem, Paranhos. visconde de S. Vicente,
F. Octaviano, Silveira da Motta, Figueira do Mello,
Jaguaribe, visconde de Camaiigibe, Dias de Carvalho, barão de Pirapama, barão de Cotegipe, Cunha
Figueiredo, Souza Franco, Leitão da Cunha e duque
de Caxias.
Compareceram depois da chamada os Srs. Zacarias, Sinimbú, barão de S. Lourenço e visconde de
Itaborahy.
Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Diniz, barão de Antonina, barão de Ilnúna,
Paula Pessoa, barão de Maro m, conde da Boa Vista,
Mendes dos contos. Silveira Lobo, Dias Vieira, Fonseca e Mafra.
Deixaram de comparecer sem causa participada
os Srs. Nnnes Gonçalves, Chichorro, Souza Queiroz.
Saraiva, Nabuco. Pompeu, visconde de Suassuna',
barão do Rio Grande e Firmino.
O Sr. presidente abriu a sessão.
Leram-se as actas de 28 e 29 do corrente, o,
não havendo quem sobre ellas fizesse observações,
fgram approvadas.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte expediente:
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Offlcio de 29 de Setembro, do ministério do Império, coramunicando que Sua Magestade o Imperador
receberia no mesmo dia, ás duas horas da tarde, no
pacoda cidade, a deputação do senado, que tinha de
peáir-lhe a designação do dia, hora e logar da sessão do enceiramento da presente sessão legislativa.
—Ineirado.
Cinco oflicios de igual data, do ministério do
Império, remetlendo autographos sanccionados de
resoluções da assembléi gorai relativas, doze a concessõas para matricula em diversas faculdaies aos
«studantes Francisco Frederico da llocha Vieira,
José Paranhos de Moraes, Antonio Borges do Barros, Antonio Saturnino Gomes de Freitas, Carlos
Dias Delgado de Carvalho, Joaquim Rodrigues Pereira .Milagres, Henrique do Almeida Regadas Filho,
Conslantino Machado Coelho, Matheus Chaves de
Magalh es, João Chrysoslmno Drumond Franklin,
Carlos Pereira Rego e Caetano Luiz ,Vachado de aiagaloães; doas a licenças concedidas ao I)r. José
Antonio de Figueiredo "o ao Conselheiro Loureuço
Trigo de Loureiro, lentes da faculdade de dindt1 do
Recife; outra á jubilaçào do conselheiro Manoel
Dias de Toledo, lente da faculdade de direito de
S. Paulo. — Ao archivo, commuuicando-se á outra
camara.
Sete ditos datados, um de 29 e os outros de 30 de
Setembro, partici, ando terem sidonomead: s por decret is datados de 29, presidente do conselho de ministros e ministro dts negocios estrangeiros o Sr.
visconde de S. Vicente, da fazenda o br. Francisco de Salles Torres Homem, da justiça o Sr. barão das Tns Burras, da marinha
o Sr Luiz Antonio Pereira Franco, da guerra1 o Sr. general João
Frederico Caldvvel, da agri uiltura o Sr Jeronymo
José Teixeira Júnior, o do Império o Sr. .leão" Alfredo Corrêa de Oliveira Andrade.—Inteirado.
O Sr. 2o secretario lou os seguintes
requerimentos da commissão DE FAZENDA;
«A commissão de fazenda examinou, como determina o i egirâento ao senado, a proposição da camara
dos Srs. deputados de 10 do corrente, auterisando
o governo para mandar pagar ao desendiargador
Caetano José oa Silva Santiago, a importância dos
oraenados, que lhe forem devidos, correspondentes
ao tempo decorrido da sua remoção como juiz de di
reito, da capital da ptovincia da Parahyba, ; té sua
posse e exercício na comarca de Cantagallo, da província do Rio de Janeiro, correndo a despeza pela
verba de exercícios findos.
Acompanhou a proposição um requerimento do
referido desembargador, no qual allega não ter a
interrupção quo houve no exercício eflectivo de suas
funeções sido proveniente de culpa sua, mas sim de
aclos" do governo, qne o removeu em 29 de Agosto
de 1840 da capital da província da Parahyba para a
cornai ca do Rio Formoso, em Pernambuco, e logo
a 23 de Novembro do mesmo anno para a de Palma
na província de Goyaz, e a 11 de Fevereiro de 1841
para a comarca de Cantagallo na província do Rio
de Janeiro, vindo assim a ter sofiTido três remoções,
para pontos mui distantes, uns dos outros, em diversas províncias em menos de (5 mezes. E com
quanto á vista do allegado pareça á commissão que
ha prima facia, pelo menos equidade em mandar
se pagar ao desembargador de quem sa trata, o
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tempo era quo não esteve effectivamente em exercício de seu cargo, por facto alheio de sua vontade,
com tudo não havendo um só documento que a habilite para dar um parecer com suíliciente conhecimento de causa
REQUER
Que se ouça a este respeito ogovenio, remettendose todos os papeis ao ministério respectivo, afim de
informar com o que se lhe oíferecer.
Em 28 de Setembro de 1870.—Barão do Bom Retiro.—B. de Souza Franco.—C. Carneiro de Campos. »
«A commissão de fazenda, antes de inlerpôr seu
parecer sobre a proposição da camara dos Srs. deputados, de 11 de Agosto de 18õõ, auterisando o
Moverco para adiantar aos empregados públicos as
entradas para o monte-pio dos servidores do Estado,
descontmdo-se-lhes a quinta parte desordenados
alé lodernnisarem os cofres públicos, attendendo á
natureza e importância da matéria
REQUER
Que se ouça o governo a tal respeito polo ministério
da fazen la, enviando-se-lhe para isso lambera a
emenda ofTerecida á proposú ão da camara dos Srs.
deputados em 5 de Agosto de 1857.
Saladas commissões, em 28 do Setembro de 1.870.
—Boran do Bom Rcliro.'— C. Curnei. o de Campos.
— B. de Souza Franco.
Postos a votos foram approvados.
O Sr. Cunha Figueiredo, como orador da deputação encarregada de ir pedir a Sm Magestade o
Imperador.a designação do dia, hora e logar da
sessão do encerramento da assòmbléa geral, disse
quo cumprira a sua missão, e que o mesmo
augustoo senhor se dignara do responder que seria
hoje, I de Outubro, no paço do senado, á 1 hora
da tarde.
i
.0 Sr. presidente disse quo a resposta de Sua Magestade o Imperador' era recebida cora muito especial agrado.
O Sr visconde de Stabornliy
Sr. presidente, o sanado acaba de ouvir ler as communicaçôes do governo parti, ipando a organisação
do novo mini-terio; juigo, portanto, do meu dever
declarar o motivo porque se dissolveu o gabinete a
que tive a honra do presidir.
E' sabido que o ex-ministro da justiça, o Sr. conselheiro Nebias, foi a ccmmettuto de° grave enfermidade no começo de Junho ultimo. Logo que meIhorou, S. Ex. retirou se paru fora da cidade, onde
loi convalescer, _e sabíamos que elle conlava vir reassumir as funeções de seu cargo no fim dosta sessão
legislativa. No dia 22 deste rnez, porém, recebi uma
carta em que o Sr conselheiro Nebias pedia-me que
me obtivesse demissão, ..Regando que continuavam
seus soffnmentos. Reuni nesse mesmo dia os meus
outros honrados collcgas, afim de deliberarmos o
ÍF?3 cumpria fazer em tal emergencia.
O illustrado Sr, ministro da guerra, ponderando
que uma nova recomposição 'do ministério encontrana grandes difliculdades, o muito o enfraqueceria, em vez de robustecel-o, declarou que estava
firmemente resolvido a acompanhar o Sr. conselheiro Nebias. As reflexões do illustrado Sr. barão
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de Múritiba, e a perda, que, com a sua ausência
soflreria o rainisierio, nos decidiram a pedir, tudos,
nossa exoneração, e a fazel-o emquanto estavam
reunidas as camaras legislativas.
Neste intuito, fui domingo passado ao paço de
S. Christovão, onde tive a honra de ex. ôr a Sua Magestade as nzões em que nos fundávamos. Sua Mageslade dignou-se de annuir ás nossas solicitações,
e encarrega m-me de dizer ao Sr. visconde de S. Vicente que lhe fosse faliar no dia seguinte.
Eis, Sr. presidente, o que julguei do meu dever
expor ao senado afim de explicar-lhe a ultima mudança ministerial.

ração de todas os brasileiros sem quebra de suas
opiniões conscienciosas; elle prezará sempre os serviços feitos ao Estado, a honra e os talentos onde
quer que estejam, ou pòr outra, quaesquer que sejam as idéas políticas que acompanhem esses serviços, a honr ■ e os talentos.
Tendo exposto o como nos pretendemos dirigir
sobre as lelações interiores do Estado, parece me
desnecessário referir-mo ás suas relações exteriores.
A poiitica do Brasil tem sido sempre' baseada sobre
o direito, sobre a honra, e sobre os legitimes interesses do Estado junt: mente com a aspiração de
paz, harmonia, e amizade para com ti.das as nações.
E' o que tenho de expôr ao parlamento.

O Sr vlaconde S. "Vicente {presidente do conselho); — Sr presidente, o ministério
presidido pelo illustrado Sr. visconde de Itaborahy
pediu e obteve sua demissão, como o senado já sibe;
e em conseqüência nisso, tive ordem no dia 26 para
dirigir-me ao paço de S. Christovão. Alli, o Imperador, dignou-se de encarregar-me da organisaçao de
um novo gabinete. Hesitei um pouco, porque reconheço que não possuo as habilitações que desejara
possuir; mas entendi que era do meu dever obede-er a Sua Magestade, e prestar ao meu p.iiz os
serviç, s que r m mim coubessem Fui, pois, procuior a coadjuvação dos companheiros que comigo
quizes^em prestar este serviço ao paiz em uma cornmis-iào tão honrosa corno ardua; e. em virtude ue esforços meus, tive a fortuna do conseguir a cooperação" illustrada, e em que muito confio, dos dighos
brasílei os que comigo compoera o actu.il gabinete.
Collocados nesta alta posição, assim de honra
como de responsabilidade, é do nósso dever manisfestirao parlamento con o pietendemos dirigira
administração e o governo do Estado.
E' desnecessário dizer que procuraremos observar,
• fazer obsuvar as leis, e os princípios de justiça,
porque isto é um dever de todo o governo, é a base
dos direitos individuaes, sociies e políticos do homem e do cidadão; sem esse respeito não ha liberdade pratica, nem pode haver ver iad* iro progresso:
pretendemos, portanto, cumprir a obrigação que a
este respeito resulta para nós da lei, da honra e da
consciência.
A pai da devida e discreta economia procuraremos
quanto fôr possível promover os diversos me.horamentos mie o paiz reclama para o desenvolvimento
de suas torças industriaes, que são as fontes da riqueza e do poder dos povos.
O paiz exige, sem duvida, algumas medidas e
reformas importantes: apontareraqp. entre ellas, a
que se refere ao assumpto do elemento servil, e á da
distribuição da justiça. O primeiro reclama uma solução prudente, previdente, que procure harmonisar
os diversas interesses legítimos, que esta questão
cornprehende. A boa administração da justiça éuma
divida sagrada dos governos; a reforma judiciaria,
pois, será um dos especiaes objectos que chamarão
a attenção do ministério.
Na luta das opiniões políticas ou da influencia que
mais ou menos ellas aspirara ter sobre a direcçSo
dos interesses sociaes, a moderação éutilao Estado,
é util a todos; sem ella^a verdade, muitas vezes, não
pôde ser bem reconhecida, nem oyerdadeiro interesse publico hera apreciado; o ministério procurará
quanto poder que a moderação presida a todas
as suas deliberações; ell« desejaria mesmo a coope-

O Sr. Silveira da Motta (Moftm-ntode ailençào): —St. presidente, ainda nm resto
de uso parlamentar nos dá occasiào de ouviiraos
as declaraçõos dos ministros que se retiram, e dos
que entram. E' uma necessidade, é uma condicão
esscnciil nesln governo em que vivemos, embora
muito nominalmente, que os ministros só vivam da
confiança da Corôa e do apoio do parlamento; é preciso, portanto, que nas declarações dos nobiesministios que saem e que entram saibamos, mais explicitamente do que o fizerem o nobre ex-presidente
dõ conselho, e o nnbie presidente do conselh , as
condições com que esses factos se realisaram; e preciso, senhores, ainda neste resto de uso parlamentar,
que os ministros que saem, a quem sempre me dirijo de preferencia a dirigir-me aos que entram, por
que acho mais importância para o pai;; que digam a
razão porque sahiram, 0 os que entraram, a razão
porque entraram. Aos que s ;em é preciso perguntar
e obter resposta eXj licita sobre o como eo porque
sahiram; e aos que entram é preciso saber d'oiide
elles veem e para onde vão.
Sr. presidente, a única explicação mingoada (perdôe me o meo honrado collega), a "nica explicação,
que não satisfaz ao paiz, feita pelo nobre ex-presidente do conseiho, fui que. se retirou o ministério por
que o Sr. conselheiro Nebias adoeceu, convalesceu,
tornou a adoecer, tinha de retirar-se, e o nobre exministro d gueira pretendia também retirar se;
achando S. Ex. que o ministério ficava enfraquecido
por uma recomposição de dous membros. Oa, na
verdade, os senhores querem que acreditemos isto?
Era melhor não dizerem nada, do que dizer que sahiram porque o ministério debilitava-se passando
por uma recomposição do dou; membros! Perguntarei : o ministério não tinha passado já por uma
recomposição de dous membros?
O Sr. F. Octaviano Apoiado; salta aos olhos.
O Sr. Silveira da Moita:— Pois, senhores, a
sabida do Sr. conselheiro A'Sncar, membro illustradissimo do ministério...
O Sr. F. Octaviano :— Director da caraara dos
• deputados, nesse tempo.
O Sr. Silveira da Mi tta:—. ... homem dessa
importância, não debilitou o ministério, antes o ministério fortificou-se pila entrada do Sr. Nebias?
A sabida do Sr. conselheiro Antão, e sabida solemne. por um motivo de grande alcance, não debilitou
o ministério? Digo que foi de grande alcance o motivo da sabida do Sr. conselheiro Antão, porque
S. Ex. declarou, nas suas circulares ao corpo eleitoral, que a única razão porque roubava ao ministério
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sua cooperação, era porque queria se pôr era linha
igual com os outros candid ;tos para disputar uma
cadeira no senado; por conseqüência, a sabida do
Sr. Antaoj foi uma sabida forçada pelas circumstancia' do serviço publico... nao foi porque o ministério quizesse alijar S. iix... foi poiqne S. Et.
insistiu. . Pelo menos devemos aceitar as cousas,
como nol-as dizem. Portanto, não posso acreditar, e
creio que o p iz não ha de acreditar, que o ministério
se retirasse somente porque dous membros tinham
necessidade de retirar-se, e o ministério se julgava fraco para continuar.
E' a razão porque eu ainda importuno ao senado
pedindo novas explicações; porque, Sr. presidente,
ontenjo que quem devia levantar se nesta tribuna
para pedir aos Srs. ministros que se letiram explicações mais positivas, não era eu; quem devio levan
tarso era um membro da maioria; desta maioria
que tem sustentado o ministério com tod.i a dedicição, que lhe tem dado todos os dias pruv. s de adhesào levadas ao ultimo auge; desta maioria que quiz
asphixiar a opposição por causa da questãodo credito
dr 35,000 000$, n.is ultimas horas da 3" prorogação
do parlamento; desta maior a que ulgou que a vida
do ministério i ra tao importante que merecia a
peua asph.xtar-se a opposiçio.
O Sn. vi-ícovpr db Itaborahy: — Não era interesso do ministério, era do p. iz.
O Sr, -ulveirx da Motta : — Esta maioria é que
devia pedir aos seus amigos, que se retirara do mi
niso rio, a razão porque abaednnar.uii-a á outra
dir cçíto, cujo norte eila não sab« ain 'a qoal é.
E não é s mente a maioria do senado, >r. presidente, é também a maioria da ramara... ( perdôem me a precipitação deste juizo,) é a miiuria da
cam ra que lia poucos d as, em questão propriamente de gabinete, levantou so pelo ministério,
deu lhe voto do adtiesào a mais formal, f-ao finezas
que as ma oriis fazem aos raiuisiros e pelas quaes
teom direito de exigir do g biuete, que so conserve
«m seu posto quando tem a coufiatiça de um maioria
tão numerosa, como era a da cainara dos Srs. depu ados, maioria quasi unanime.
1'oit nto, Sr. presidente, essa razão não proeide, e
para mostrar que não procede, bastava allegiremse todos ns procedentes de to los os ministérios em
nosso paiz. Os ministérios todos em nos o paiz mm .a
menemcoin os mesmos membros com que nasceram, sempre so foitalecem com algum braço novo,
ou com alguma nova perna: perdem alguma cousa
nos combates saem mutilados oas lutas, e raro é
aquelle que so vê finar sem um braço ou uma
perna postiça.
O Sr visconde de Sapucahy :—O de 23 de Março
de 1841.
O Sr. Silveira da Motta .—Agradeço ao nobre
senador pela província de Minas o ter confirmado a
minha regra com esta nnica excepção « o ministério
de 23 de Março de 1841. »
O Sr. visconde de SapüCahv : — Lembro-me
desse.
0 Sr. F. Octaviano :—Ha 29 annos I
0 Sr. Silveira da Motta :—Ha 29 annos que
houve um ministério que morreu com todos os membros com que nasceu; todos os outros teem soffrido
recomposições.

O Sr. Souza Franco : — Menos os ministérios
liberaes.
O Sr. Silveira da Motta : — Portanto, naq sei
como se pode allegar isso como motivo da rotiiada
do gabinete, porque neste caso, é evident qne o
noore visconde de Itaborahy se devia ter retirado do
gabinete quando o ísr. cimselheiro Anlão se retirou,
assim como quando se retirou também o Sr. Alencar,
e eram dous; salvo se agora se quer cundemnar estes
dous homens como duas peças inúteis que estavam
ailí.
Isso é, Sr. presidente, quanto ao motivo que deu
o Sr. ex-pns,dente do cinseiho. Eu não quero discutir outros novos, porque i.ào desejo sahir da qnestão: eu acho que o | aiz não aceita o motivo que
deu S. Ex— Não é mdiffcrente
não me faça
S. Ex. signal com os hombros. ..
ü Sr. visconde de Itaborahv Eu acho que
h.i de aceitar, porque ha de acreditar na minha palavra.
O Sr. Silveira da Víotta:—O paiz raciocina, senhores, nãi cr wm que é massa bruta; o paiz não
ha de aceitar essn motivo.
Agoia, Sr. pn sidente, vamos ás declaiações-'os
nobres ministros qne entraram. Como já disse, esta
imaipéllaçèo ou esta exigência de mais explicações
não dçvia ser feita por mim, devi. ser feita pela
maioria A maioria é q e podia perguntar aos nobres cavalheiros que compõem o novo ministério;
« De onde vier ra os venhnies e para onde vão?»
\ieram da maioria? Se vieram da maimi., eu creio
qut- não ha expl cação para uma mudança ministerial, porque então os pensamentos são os ni smos.
Os senm res sao Cnntimiad res do ministério anterior ? ,Vcc i crhy ni! Se são da maioria devem ser a
ci ntinuacâo da polnica J0 ministério passado, muito ni is, Sr. presidente, porque (refiro-me agora a» s
membros le ta casa que fazem parte do rainisierioj
dur..nte as discussões importantíssimas que sem duvida teem div dido .a causa do ministério cora a opposição, e entre si com a maioria, nestas discussões
iraportnntissirras nós não ouvimos uma só voz dos
nobres c-ivallieiros que fazem parte do ministério #
principalmente do illnstrado 8r. presidente do conselho, que ó homem acostumado a tribuna e a tomar
parte em tolos os debates importantes; nós não ouvimos de S. Ex. uma só advertência a seus amigos a
respeito da marcha errada que tivessem seguido em
sua política.
Pois, senhores, se o ministério vem da maioria e
se suas ijéas não são as mesmas do gabinete passado,
o paiz não tinha direito de saber hoje sem mysterio
nem rodeios, qual ó o ponto de política em que o
nobre presidente de conselho se diíTerença do nobre
ex-presidente do conselho? Decerto. Entretanto, o
senado e o paiz lodo sabem que durante esta sessão,
quando nas questões mais importantes, por exempto.a questão do elemento servil, o ministério hesít va, vacillava, ora conceiia, ora negava, nem uma
vez se ouviu a voz do nobre presidente do conselho
para determinar qual era o caminho Hque se devia
seguir.
Se acaso o nobre presidente do conselho, na
questão do elemento servil, tivesse tomado a para, e a dianteira ao ministério passado; se tivesse dito: « Vós andaes erndo, não queieis conceder a opposição liberal taes ou taes reformas;
SI
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vós apresentastes na caraara um projecto de reforma de justiça, e já houve de justiça e tolerância, com o
eleitoral que é insutfidente; vos apresentastes na qual o do nobre presidente do conselho parece-se
camara ura projecto de solução á questão do ele- ura pouco, porque também diz, que não ha de deixar
mento servilque não presta, que devia ter uma soiu- de reconhecer e respeitar todas as aptidões, todos
çao mais largr», se o nobre presidente do consi lho os talentos etc. sem paixão; além desta palavra abtivesse dito isso, Sr. presidente, eu linha um caso stracta de justiça, e da necessidade de dar solução
parlamentar jara explicar a ascensão do actual ga- á questão do elemento servil prudentemente e
binete; eu diria: a opinião do paiz quer lefonnas, accammodada aos imeresses legítimos (é preciso
esta aspiração é viva, quer-se a solução to elemento sempre repetir estas palavras, estas leslricçõesl
servil, solução prudente e acomodando to dos os le- ,aléra disto o novo ministério fallou-nos apenas" em
gítimos interesses, como S. Ex. disse e c mo todos reforma da administração da (ustiça, isto é, renós di-sejamos; mas o paiz quer a iniciativa do go- forma da lei de 3 do 1 ezerabro e outras leis que
verno, quer que o governo não esteja hesitando jogam com ella, de modo que tudo se reduz á justiça,
como um baixei desa.vorado já entregue ás on las ao programma de justiça e tolerância.
Mas, senhores, potque razão o nobre presidente do
como o ministério passado esteve nesta questão;
mas então,.senhores, porque o nobre presidente do conselho não se pronunciou a respeito de um ponto
conselho, homem ue tribuna, não veio a ella le- capital, que éa refotma eleitoral? Sobí-o isto nem
vantar essa bandeira que podia dar-lhe a presi- palavra.
dência do consel .o, porém, dar lhe no parlaim ntn e
Era preciso, senhores, que o nobre presi ente do
não em palacio? Aqui é que os 1 gares se con- conselho que já aqui apresentou um projecloz nho,
quistara, senh-res; uào é, nos paços imperiaes; acanhado, a respeito da reforma eleitoral, incapaz
estas são as conquistas legitimas nos governos livres; de satisfazer ás necessidades, ás aspirações legitias outras não.
mas de ura paiz qu ■ quer poder eleitoral para p^der
E i sei que as oniniões do n bre presidente do ter parlamento, e parlamento para poder ler minisconselho i.esta matéria são m is ou menos conhe- tros, o que não terá emquanto não houver verdacidis, isto é, o seu pendor indefinido para a solução deiro pai lamento, para poder ter poder moderador
desta questão; mas o nobre nresi tente do conselho cora as le-tricoõe» que a Índole do nosso systema
ó conselheiro de Estado, e o conselho de Estado tem lhe impõe, nos tranquillisasse a - ste respeito
sid i cous dtido sobre es'! qu stão; porque desde
A nossa priu iri necessidade, senhores, é a reque o ii obr-1 senador pela Bihia, o ár. Z ca rias, es
forma eleitoral; o mais são consasvagas, vãs; por
teve no mini terio, ela se aventou na fada do que quem não quer just-çi? Quom não quer a r«throm, e desde então fontn esses n-goeios paia o forma da lei de 3 de Dezembro? Ella está io senado
concelho do Estado, qm e^bonjii trabalhos, e, pois, e o nobre presidente do conselho viu que foi abanS. Ex. d v a ter alguma obra feita.
donada pelo credito dos 35,0í)0:000g000.
O que eoll jo, po. tanto, daq a, ó que o ministério
Era preciso, por anto, que o i obre presidente do
passado não ápprovou os trabalhes do aciual Sr. conselho se engijasse, se comprometesse a r ■speito
presidente do conselho; mas se S Ex. fizesse dili- da reforma eleiio al, muito mais quan lo já ha um
gencia para pôr a sua obra em caminho (no que f izia projecto apresentado fido Sr. ex-ministro do Impémuita bem séquizesse realisar uma idéa sua), tinha rio acer a deste assumpto. Era | ire riso que S. Ex.,
couqu strdo a posição em que se ■ cha, mis p .rlj- para tranquill sar a opposição -mbre este ponto, nos
men arraento, occasiâo iraportunte que perdeu.
dissesse: « o projecto do Sr. Paulino não presta,
Se S. Ex. tivesse vindo ao pa lamento e dissesse: não serve, nao corresponde ás aspiiações do p iz; s
« Estes homens estão emperrados, não querem dar peior do que o qu-' já existe. »
solução á quesião do elemenio servil; eu a dou»,
Se o nobre ministro nos quer agora embalar com
tinha procedido muito bem, porque a questão não é a espera desse projecto ,rara o emen armos aqui,
de p rti o, mus im política, visio que os p utilos ou para lhe dar an Iam nto na oainara, cteio que o
não se diíTerencwm nem inscrevem nas suas ban- nobre ministro está enganado. Aquelle projecto
deiras somente princípios abstractos políticos, mas tem o apoio prévio da camara dos Srs. deputados;
também princípios positivos, e este é um dos que foi talvez por isso que o nobre presidente do conseestá na bandeira liberal, isto é a solução da ques- lho não quiz pronunciar se aqui a respeito da retão do 'demento servil prudente e accom no lada aos forma eleitoral; quiz deixar esse principio de lado,
interesses leg timos da sociedade. Por cnn-equeucia passar por rn< io dos recifes, dos abroluos. sem tocar
perguntando aos nobres ministros que entram donde nelles. Mas era p-eciso que S. i x. nos dissesse o
vôra, suggeriram-me estas observações.
que pensa a respeito da reforma eleitoral. Acha sufMas ainda lalta uma consa que é perguntar-lhes: ficiente essa que se apresentou na camara? Acha que
Çara onde vão? O prorramma que apresmton S. Ex. se pôde estabelecer uma eleição diiecta, reformando
ó que o deve indicar. Eu não gosto de 'i-cutir pro- a eleição indirecla dos dnus* grd s, sem a reforma
gramraas -orque são vãos, elast cos, prestara se a da constituição, questão importantíssima que devia
tudo ; são chavões p ulamentares. Não quero, dividir os membros do ministério que se retirou
pais, discutir o programraa ; porém, Sr, presidente, agora? Mas nada nos disse S Ex.
peço a V. Ex. e ao senado que notem (porque o noAssinj. Sr. presidente, descnlpe-me o sfinado se
bre presidente do conselho não diz as cousas sem tive ainda esta impert nencia com os quo saem e
com os que entrara; com aquelles, porque o que fica
pensar, é preciso cuidado com elle.)
nos resíduos desta sessão é a c -nsciencia dq que o
O Sr. presidente do conselho :—E' raalicia.
paiz vae ser mystificado mais uma vez, que o minisO Sr. Silveira da Motta:—Peço a V. Ex. e ao tério retirou-se por um motivo que não é o verdasenado que notem que neste programma de justiça, deiro ; por outro que não se quer dizer. Este falcousa que pertence a todo o mundo, de promessa' seamento dá em resultado que o paiz não pódô
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julgar convenientemente das condições, da legitimidade da ascensão do ministério actual. Os ministérios não sobem legitimamente senão pela victor.a
sobre os princípios do ministério que cae; era preciso que os senhores dissessem que tinham vencido o
ministério que cahiu Emquanto não disserem francamente: «o ministério ia mal, nós é que havemos de
ir bem, nós c que gozamos da maioria da camara e
não os senhores quo aliás tivoram votações explondidas até o ultimo dia;o emquanto não disserem isto,
o paiz ha de ficar convencido de que esta organisação
ministerial não é parlamentar ; é devida á degeneração do systema representativo.
O Sn. presidente :— Passsa-se á ordem do dia.
O Sr. visconde de S. Vicente
O Sr. presidente

Peço a palavra.

Tem a palavra,

O Sr. visconde do S. 'Vicente
{presidtnte do conselho): -Tinha-me demorado um
pouco pura dar logar ao Sr. visconde de Ilaborahy,
caso S. Ex- quizesse tomara palavra, mas de modo
nenhum faltaria á corlezia que de\o ao nobre senador pela província do Goyaz.
Sr. presidente, na discussão de um progr.unma
não é possível dar todo o desenvolvimento ás idéas
import mtes, que sem duvida dei e dimanam, quando
não ha uma discussão espertai sobre ca Ia um i deilas. Procurarei, todavia, f zer al rumas convidei ações, embora resumidas; atlinentes aos lopicos do
discurso do illuslrado orador.
Não podendo seguir a ordem ^as idéas que S. Ex.
onundou, procurarei lolavia não olvidar nenhuma
dollas; mas se Vlo se der, S. Ex. terá a bondade de
indicar me qual a omissão.
Começarei, Sr. presidente, por asseverar que
nsnhuin dos membros do actual ministério fez diligenci para s íbir ao poder; nenhu delles quizconquislar este posto de tao al a responsibilida .e. A
primeira v. z que enunciei-mo, declaiei ao senado
que linha uesilido em aceitar tão giave corrmi-sào,
e que só aceitei movido pe a idea dp dever de servir
ao mou paiz. Nesta declaração esta a verdade; elli
é mesmo confo mo ao meu caracter, e creio que isto
ó claro. Se eu desej sse conquistar o poder, sem du
vida linha esta tribuna.
S. Ex. pergunta ma d'onde o ministério vem e
para onde vae. A resposta sati-factoria devia ser a
segui ile: « Eu creio que no Brasil todos os p irlidos
são fieis ás instiiuições juradas; todos querem a
ordem, a lib^rlideo o progresso.» A maneira por
quo ca Ia um procedo, suas aspirações acerca de um
ou do outro destes assura dos ó que est.ibe'ece a divisa entre os parti los. Alguns empregam a sua persevernica pnncipalmenteemdesenvolver aliberda.e
a o progresso,outns procodem com a mesma enmgia
em relação á or lem e manutençãode certos interesses
sociaes, e outros, finalmente, querem commnaj- todos
esses elementos. Est is modiíicaçô: s da opinião esta
belecem então cs matizes políticos que vemos no paiz.
Como membro que sou e continuarei a ser do partido conservador, eu desejo a ordem, a liberdade e
o progresso; desejo harraonísar estes elementos de
prosperid ida nacional, quanto elles possam ser
harmonisados. E' também aspiração do partido con
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servador o progresso, mas lento, rellectido, menos
precipitado.
Essa differença, comtudo, não é tão profunda que
torne muitos assumptos de interesse publico, inconciliáveis entre os partidos.
Creio assim ter dito donde venho e para onde vou.
S. Ex. notou que me referisse sómente á grave e
complexa questão do elemento servil e á reforma
judiciaria. Eu creio que me expressei da maneira
seguinte : « o paiz sem duvida demanda algumas
medidas e reformas muito importantes; entre ellas
especialisarei a que se refere ao elemento servil e
a uma boa administração da justiça. » Não exclui,
pois, nem a reforma eioitoral, nem a do recrutamento, nem a das municipalidades e outras de que
o poder legislativo já se tem occupado.
Citarei o que dizia um dos ministros da Ing .aterra
ao parlamento. Tenlo apresentado simiiltaneameote diversos projectos, pediu á camara dos
cominuns que ihe perdoasse esse concurso de idéas,
que iam distrahir a sttenção do parlamento, dividil-a qua ido cada ura dos assumptos demandava a
concentração de acurado estudo.
Do duas uma; na próxima futura sessão ou
podem pasmar todas ou sómente algumas das reform.is e medidas que o paiz espera.
O governo fará quanto era si couber para que
todas passem ; mas, a não ser isto possível, é natural que ptefra a reilisaçao daqueilas a que liga
m ás importância, segundo presume ser a aspiraçã»
do paiz.
Serei mais explicito : na minha opinião, e creio
que na dos meus nobies collegas, porque não podemos conferenciar, em tão pequeno praso, sobra
iodos es assumptos, a eleição direcia ó em absoluto
melhor do que a indiiecta°em relação as condições
dadas de um paiz; seja, porém, ou não seja, lenha
eu por elia ou não tenh i a maior sympa hia, ha
uma questão prejudicial a decidir, e é q ie, no meu
pensar, a constituição do Brasil não pennitte, antes
que se julgue convenieme a reforma do seu art. 90,
a eleição directa...
O Sr. Silveira da Motta:—Apoiado.
O Sr. piiksidente do conselho ;—Por'anto satisfaço a S. Ex. dizendo que, antes que se julgue conveniente realisar p re.órma desse arúgo da constituição, não podemos ter eleição dire ita.
^0 Sr. Silveira da Motta:—Nisso todos concordam.
O Sr. presidente do conselho;—Não pude tomar
apontamento de nenhum outro topico do discurso do
nobre senador, e por isso termino aqui.
ORDEM DO DIA.
PENSÕES.
Entraram em 2a discussão e passaram para 3a os
proposiçõis da camara dos Srs. deputados sobre
pensões concedidas a D. Angela Maria do Sacramento Moraes e outros, com o parecer da mesa
n.m

i!6
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APOSENTADORIA.

Seguiu-se em
discussão e foi approvada para
sor dirigida á sancção imperial uma proposição da
camara dos Srs. deputados sobre a aposentadoria ao
inspeclor dos aluranos do eiternato de Pedro II
Luiz José de Carvalho.
LICENÇAS.
Seguiu-se em 2' discussão e foi approvada, para
ser dirigida á sancção imperial, a proposição da

mesma camara sobre a licença concedida ao secretario da escola central Antonio José Fausto Garriga.
Entrou em 2* e ultima discussão, e foi approvado,
o parecer da commissão de constituição, sobre a licença pedida pelo Sr. senador conde da Boa-Vista.
Tendo-se esgotado a ordem do dia o Sr. presidente convidou os Srs. senadores presentes para s«
occuparem com os trabalhos dascommissões.
Levantou-se a sessão ao meio-dia e dez minutos.

Sessão imperial do encerramento da segunda sessão da décima
quarta legislatura da assembléa geral

BM 1® DE OUTUBRO DE 1870;
PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ.

Ao mno dia, reunidos os Srs. deputados e senadores, no paço
do senado, e aão se achando presentes os Srs. l0°e 2° secretários do senado, o Sr. presidente convidou para occuparem estes logares os
Srs. visconde de Sapucahy e Fernandes Braga. Em
seguida foram nomeidas as seguintes deputaçôes:
Para receber Sua Magestade o Imperador:
Deputados, os Srs.: Alencar Araripe, Leal de Menezes, Souza Bois, Paes do Mendonça. Barros Barreto, Pinto de Campos, Rodrigo Silva, Diogo Velho,
Henriipu s, Fausto, Cândido Mendes, Jansen do Paço,
Casado, S' bral Pinto, Dias da Rocha, Araújo Lima,
Fernandes Vieira, Simões Lopes, Junqueira, Corrêa,
Fontes, Lamego, Duque Estrada Teixeira, e Augusto
de Oliveira.
, „ .
.
. j
Sena lorcs, os Srs.: duqno dG Caxins, visconde de
Itaboiahy, barão de Cotegipe, Paranhos, visconde
do Cam.ragibe, barão do Rio-Grande, barão de
S. Lourenço, Firmino, Jaguaribe, barão de Mamanguape, Paranaguá e Sinimbü.
Para receber Sua Magestade a Imperatriz;
Deputados, os Srs. ; Paulino, Augusto Chaves,
Affonso de Carvalho e Uchôa Cavalcanti.
Senadores , os Srs.: visconde de Sapucahy o
Fernandes Braga.
A' 1 boi a da tarde, tendo-se annunciado que estavam proxiraos a chegar ao paço do senado >uas Magestades Imperiaes, o Sr. presidente convidou as
respectivas deputaçôes para irem recebel-as na forma do regimento commum.
Entrand • Sua Magestade o Imperador no salao,
foi abi recelndo pelos Srs. presidente esena mres,
os quaes reunindo-se aos membros da respectiva dcputaçao, acompanharam o mesmo augusto senhor
até o throno.

Logo que Sua Magestade o Imperador tomou assento e mandou assentarem-se os Srs. deputados •
senadores, leu a seguinte
FALIA.
Augustos e digníssimos senhores representantes
da nação.—Durante o período da presento sessão*
tranquillidade publica continuou inalterada em toda
a extensão do Império, e as nossas relações comas
potências estrangeiras mantiveran-se no mesmo estado de boa intelligencia e amizade.
Foi celebra to [ elas potências alliadas, e pelo governo provisorio da Republica do Paraguay, o aocordo preliminar de paz de 20 de Junho proximo
passado.
Agradeço-vos os meios com que habilitastes o governo para atiender ao serviço publico, assim como
o vo=so zelo, occupando-vos de importantes medidas
destinadas ao progresso do Império. Confio que os
esforços de vosso patriotismo hão de concluir na
próxima sessão taes trabalhos, e de preferencia
aquellns que a nação mais instantemente reclama, #
que, tranquillisando todos os justos interesses, satisfarão vitaes necessidades de nossa ordem social.
Augustos e dig lissiraos senhores representantes
da nação.—Regiessando a vossas províncias, esto»
certo que conlinuareis no louvável empenho dt
aconselhar a união entre todos os brasileiros, e d#
apoiar as idéas que conlribuirera para a prosperidade de nossa patria.
Está encerrada a sessão.
Terminado este acto, retiraram-se Suas Mageslades Imperiaes com o mesmo cerimonial com que
foram recebidas, e immediatamente o Sr. presidente levantou a sessão.
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DISCURSO
Proferido na sessão de 4 de Juxilio de

ISTO
\

PELO EXM. SR. SENADOR
ZACARIAS DE GOES E VASCO^iCELLOS

DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO
Sr. presidente, vou proferir ainda algumas
palavras sobre a receita do orçamento era dia
cussão, apezar de achar-me hoje um tanto iacommodado A cortezia cora que se houve o
honrado ministro, tomando logo em consideração as observações que em outra sessão fiz,
obriga-r e, embora com algum sacnttcio, a responder lhe. S. Ex. levou a mal que eu, promettendo uma conversaçâ-i. fizesse da outra
vez um discurso; mns hoje é realmente uma
conversação. Vinha até disposto a pedir um
obséquio ao nobre ministro, e era que, usando
da autoridade de presidente do conselho, mandasse distribuir nesta casa os dous relatórios
do Império e da agricultura, que, faltam; mas
neste momento recebo o relatório do ministro
do Império; e só vem a Ditar o relatório do
ministro da agricultura ; com relação a este,
rogo, pois ao nobre ministro que dê suas providencias. Estamos a 6 de Junho, um mcz depois
da ■ bTtur das camaras ; já psssou nesta casa o
orçamento da agricultura e o relatono respectivo
ainda cão foi distribuído. Isto é um abuso extraordinário.
, .
Invertendo a ordem do discurso que proteri
sabbado, vou começar pelas dócas, que é
realmente um assumpto digno da maior consideração,
Sr. presidente, fallei aqui de favores feitos a
companhia pelo nobre ministro da fazenda con
tra a lei, e o Sr. presidente do conselho respondeu-me que eu estava enganad»; que a lei o
autorisava a fazer o que fez. Vou mostrar como
o nobre ministro não tem razão.
_
Sr presidente, o art 1° da resolução n. 1716
de 13 de Outubro de 1869, § 9% estabelece o segU in
« Ao "governo fica reservado o direito de resgatar as- propriedades da companhia em qualquer tempo depois dos 10 primeiros annos de
sua conclusão. O preço do resgate será fixado
de modo que,' reduzido a apólices da divida
publica, produza uma renda equivalente a 6 % de
todo o capital efiectivamente empregado na
empreza. »
, ,, .
No contrato, porém, da concessão da doca do
Rio de Janeiro, o nobre ministro da lazenda in-
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clue sob n. 8 a seguinte clausula : «O governo
P"dcrá quando julgar conveniente rescindir este
contrato, sem outra indemnisação que não seja
a de completar, se não estiver completo, o fundo
de amortisação com apólices da divida publica,
de modo quê produza para os aecioniatas a renda
de 8 '/o de todo o capital dtsembolsado, nos termos da clausula 2' »
Assim, o nobre presidente do conselho obteve
d-, companhia concessionária que se sujeitasse
discricionariamenteásui autoridade. Quando o
nobre mini--tro quizer acabar cum o contrato pôde
fazel-o; e diz S. Ex.: « Quem pôde o mais, pôde
o menos. Se a lei autorisava a resgatar as propriedades depois de 10 annos, podendo o ministro resgatai-as quando o quizer, lucra o governo
com a clausula discricionária : ó uma vantagem
do contrato »
Não, senhores, o nobre ministro violou a lei.
A phrase «ao governo fica reservado o direito
de resgatar as propriedades da companhia em
qualquer tempo , depois dos 10 primeiros annos dé sua conclusão, implica a seguinte interpretação: que antes de 10 annos o governo
não 'pód"e resgatar; pôde resgatar depois de
10 annos, antes não. Onde está a autorisação
que, ao nobre ministro para desfazer o contrato
quando quizesse, lhe deu a lei? S. Ex. violou-a
facilitando á compunhia o favor de uma rescisão
para livral-a de qualquer embaraço emergente.
Mas, Sr. presidente, a violação*da lei ainda é
mais flagrante e o favor á companhia mais transparente na seguinte clausula. Attenda V. Ex.
{lendo-.)
« Se durante os primeiros 10 annos a renda
liquidada média da companhia for inferior a 8%,
terá ella o direito de exigir do governo imperial
a rescisão do contrato, nos termos da condição
oitava »
Ora, alei de 13 de Outubro de 1869 em nenhuma das suas disposições deu á companhia a
faculdade de, passado certo tempo, rescindir
o contrato quando realise rend- inferior a uma
determinada taxa: foi um favor de mão beijada
que o Sr. presidente do concelho fez á companhia.
A lei só falia do resgate que é permittido ao

,_
governo depois de 10 anuos da conclusão das I
obras, e não de rescis!lo concedi-da ás companhias
conéessionarias, se não tiverem a renda que
desejam.
E uma vez que a companhia dr. dóc!J. do Rio
de Janeiro tem, passados lO annos de renda in·
ferior a 8%. o direito de exig~r a rescisão. do con·
trato, . é licito dizer que o governo offereceu ã
companhia,,contra OS preceito~ da l!lJ,~.Um!l garanti& de juros, afhmçando lhe que · a lucrar
menos de 8% cessaria a em preza, recebendo e~:~ta
em apollces, quanto bastasse para tiahi em d-iante
'
perceber a renda de 8 %.
Senhores o espírito da resolução de 13 de Ou
tubro de 1869 foi l&ncàr sobre as compi'J.nhias a
'responFabilldade de seus mãos calCIÜOS: a lei
assegurou a'o governo 'a faculdade de resgatar
as obras lO annos depois de concluídas, m~s ,
não deu ·ás companhias faculdtt.de de, quando
percebessem renda menor do que a q'ue tivessem
ealculado, rescindir o contrato, para dessa data
em diante rec~berern, por meio de a polices, 8%
certos. Foi is-so um favor do nobre ministro,
uma violação da lei.
.
Mas, disse-? nobre minir,tro que a lei o autorisava a e11tabelecer no contrato as clausulas em
que~:~tão . Eu contesto e Cieio que o riobre mi·
nistro não é capaz de mostrar disposição da lei
de 13 de Outubro de l86ll que o autorisasse a
isso.
'
De8tl!. maneira, e suppondo pouca severidade
d,a parte dos governos, a companhiá tem dous ex
pedientes para não receia r perd;a. Primei• a mente,
e antes de decorridos 10 annos. pó i.e dirigir-se
ao gover.1o e obter delle a rescisão. visto como o
governo tem faculdade de,qii.t.ndo bem lhe parecer, rescindir o contrato. Em segundo logar,
quando seus livros a convencerem, dur"nte 10
annos, de que a sua renda não chega a 8%, 'tem.
a comp nhia direito perfeito de exigir d0 governo
imperial a rescisão.
·
Disse o nobre ministro que quem póda mais,
póde o menos; rnas eu nego Ri plicçaão dessa
maxima ao meu caso: não sei se o governo 'póde
mais, recindindo o contrato depois de lO aunos por meio do resgate, ou se póde menps res
citldindo quand .•, quizer. Parece que ha mais
poder ' no segundo do que no primeiro caso
Como quer, porém . que sejl\, a lei não autorisa
o nobre ministro da fazenda a assumir em rela ção ás cornp1mb,ias concessionarias essa at.titude
impcnente de rescindir contratós quando quizesse, nem com semelhante clausula é compa tive! a idéa de contrato : falta-lhe todo o vincu
lo de direito. O.mais rili8eravel predio hãp se
aluga á vontad~ do locador: segundo 0s usos e
conforme ss lei! aempre alguma garanta existe
em favor do locatário. Se a casa não é cedida gra·
·tuitll.mente, não pó de o proprietario exigil•a
quandoqueira, mas em certos .easos e dàdas determinadas condições~ O direito, poi~. que reservou se o governo de rescindir. quando quizesse
o contrato da dóca, revelia que a companhia
aceitando esta lllausula,tinha consciencia de que
recebia de graça propriedades nacionaes de gran..
de nlor
·
O honrado presidente do.conselho asseverou
que eu me enganara quando disse que se havia

já despendido na dóca cerca de8.000:000J. Se
não foram 8,000:0008, a despeza nlo anda longe
desse algarismo, e o certo é que a maior parte
<la obta estava fait.a, ta:1to que a companhia 16
tem que despender 2.000:000SOOO.
A lei' de 13 de Outubro de 1tl69, Sr. presidente,
qniz attrahir capitaes para ellsas grandes emp~
zas; não podia edtrar no pensamento do legisl&dor ~ entregar.-se Um& obra feita, OU quaai
·scabad~J,, para CUJa· conclusão apenas tomava-se
necessaria a quantia de 2,000:000B<, a uma com.
pl\nhia favoreciqa.
·
O art. l• § 3• da resolução de 13 de Outubro
de 1869 diz (lendo) :
«O praso da concessão será fixado conforme
118 difficuldades da empresa, não podendo em
c11so algum ser maior d15 90 annos; findo o praso
ficarão pertencendo ao governo todas as propried11.des .»
'Era indispe!).savel, portanto, que o governo no
cc•ntrato fixasse um praso á concessllo em
obediencia á lei.
Longe, poré.Ql, de fixar um praso á concessio,
qualquer que elle fosse, o governo deixou isso
a~1 seu alvedrio: .« Quand~ quizer, ~andarei in·
t1mar á companhia que de1xe o serviço ,.
Se o nobre presidente do conselho calcou aos
pP.s a lei, que acabo de lêr, fa~endo um contrat•
de mero favor, invocou, por outro lado, inexaota.mente, uma lei, para alterar regulamentos de
impostos.
.
. O art. \• § 9• do decreto n. 1,750 de 20 de Outubro de 1869, que manda prcrogar o orçamento,
diz (lend") : « Fica prorogado durante o praso
da presente resolução a autorisaç!o eoncedida
ao g. •ver no para alterar os regulamentos das re·
partições de fazenda, promulgados em virtude
de. lei n. 15l7 de 26 de Setembro de 186'1:»
O honrado ministro, Sr. presidente, com pasmo
meu, interpretou esse artigo, dizenP,o que, tan'to
era eerto que elle se refere a regulamentos de
impostos e não á reforma orgariica das repa,rti·
ções, effectuada por meio de decreto, que 0 sea
antecessor não havia promulgado senão regulamantos de impostos.
·
O Sa. PRESIDENTE no CONSELHO :-Durante o
exerçicio da Iet.
O SR ZACARIAS: - Exactamente; o nobre
presidente do conselho assevera que tanto maia
sl:l deve entender que o § 9 citado só se refere a
re~ulamentos de impostos, quanto é certo que
seu mtecessor: no exercício da lei sómente pro·
mulgou r egulamentos de impostos; mas isso
não é exacto
_
Admira, senhores, Cómo o nobre ministro,
para sustentar uma interpretação falsa que deu
á lei, asseverasse um facto inexacto Eu dieae
logo. em um·aparte que se acha no Jornal doCommerow: QE as reformas.da alfandega e thesouro ,,.
A reforma do thespuro que eu promulguei foi
.por um decreto, isto é com a rubrica do Impar" dor no fim do trabalho, e não por um regqlamento que só tivesse assignatur~ do ministro:
esde decreto que reorganisou o thesouro e thesourarias é o de n. 4153 de 6 de A.hril de 1868.
A refórrua das alfandegas que publiquei em 6
de Maio de 1868, tambem foi feita por decreto e
não por um regulamento. Como é, pois, que o

l

nobre ininistro affirmou que o seu ant~eessor só maio,ria que attinge a quasi d.lus terços do
.se~ado. ' um ministro não p6de decentemente.
'1
expediu regulamentos de impo'etos·' f ,
Ragulil.mento, disse S. Es.., não é a mesma Jim.a vez que tenha o apoio ' da maioria , dizer
' eóuea que. um decreto, porque tem sómente a ,,aó corpo legislativo : • Passou na lei de minha
assignatura do ministro respectivo, entretanto -et.peclálidade, urp paragra'pho, sem eu querer. •
Agora é que o ntJbre ministrq _adduz semeque o d-ecreto tem a assign~ttura do Imperãdcr.
)(ão VE)oja imflortl\ncia em t'al distincção: o regu- , lhante coarctada, porque não podendo mvocar
lamento. assignado só pelo minjstro, é precedido ; o ·~ lO que restringia, a autorisação ao 11cto de
de um decre:to que o approva, <te sorte que em . introduzir no regulamento do sello os novos e
aubstaneia o regulamento e o decreto teem a ·velhos direitos, não tem remedio senã.o recorrer
mesma força. E tanto .é assim,. que I() ni>bre mi- . 1!-0. § 9•, chamando o§ 10 uma excresçencia.
llÍ!!tro da fazenda alterou h a pouco por meio de !
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Nã'O fallei
am regulamento o decreto de 6 de Maio de 1868, 1 e:in excrescencia~
,
expedido pr seu antecessor.
O SR ZAC.A.RIAs:-Disse que era escusádo e
O re{l'ulamento do nobre ministro alterando a
reforma que fl.z nas alfande~as por um decreto .. que era cóusa ·i nutll, •o que vem a ser o mesmo
que excrescencia.
é 'd e 20 de Abril ultimo, approvado pelo decreto
Mas não admira que o nobre ministro tenha
n. 4510. Onde fica, pl1rgu.iltMei agora., a força da
argumentaçãe do nobre presidente do conselho '1 animo de declarar que deixou passar contra sua
Não está visto que foi exquisita a di:fferença v.)ntade uma dispo~ ição importante em uma lei
•ue procurou estabelec(:jr entre decreto propria•
de' fazenda, quando sabbado nas interpellações
sobre a modificação do gabinete 11e mostrou tfio
mente dito e regulamento que baixa com de',
ereto? Sem duvida que foi celebrina essa dia · enleiado, deix:tndo ao nobre ministro da mariiincçto.
nh~, prE:sidente do conselho de facto se não
Eu já disse outro dia que a fonte deste § 9° é d(J direito, a tarefa de dar explicações.
O nubre president-e do conselho nessa debate
o artigo additivo 32 da lei que ora se discute.
Diz este artigo: <I O governo fica autorisado asseverou que só sabia de uma cart>1 do Sr.
para, durante Q exercício da presente lei alter .. r Alencar pedindo sua exoneração, ignorando oa
a legislação regulamentar ula.tiva ás repartições
motivos que a fSSe passo o impelliram; entrede fazenda; " ~edacção que impugnei fazendo tanto, qué o nobre ministro da marinha 'disse
Ter 11. necessi1ade d1np1e se fizesse refaencil\ ' á que fôrt< ~1(0nerado o Sr. Alencar porque queria
lei de 1867, para que a prorog•ção s~ enten- · governar » sua pa ~ta sem ouvir os colleg&s, só
desse subordinada ãs.ba;~,; s que essa lei est>~.be
eom.a fiscalisaçãó da presidencia. do conselho.
leceu; e assim passou a 11p.torlsação do decre'to
' Disse mais o nobre presidente do eon~elho
legisla:tivo de ~O de Outubro de 1869. Portanto, que o Sr. Alencar tinl!-a-se ap1·esentado candio § 9 que proroga a aubrisaçlí.o concedida ao dato á eleiçãv· do Ceará. com assentimento de
governo para alterar os regulament!>s das re- todo o ll,linisterio ; ao passQ que o nobre minispartições de fazenda promulgados em virtude da tro da marinha declarou que. nem sabia que o
lei de 26 de Set~ mbro de 1867 a pplica-aé re- Sr. Alencar tinha 40 annoe de idade e que o
&tl'ictamente ás repartições de fazenda; e tant ' facto de queNr elle abarcar a senatoria peb
é assiin, Sr. presiJeilte, que o honrado mi-ni13tro Ceará infl.uia grandemente na exoneração do exteve no§ 10 do .citado decreto legislativv facul - ministro da justiça.
dade de refo,rmar o regulamento do sello, aflrn
Sr. presidente, a respeÜo do saldo as minhas
de· incluir nelle os novos e velhos direitos, fa·
culdade. inteiramente desnecessaria, se acaso o observa ões serão mui breves O nobre presi§ 9, autorisando a reform11 d •;s regulamentos dtmte do con, elho encurta a discussão desde
das rep11rtições, cumprehendesse nessa disposi- que declara que ao encontrar o saldo experimentou uma sorpreza tal, que nunca o s~u
ção os regulamentos de impostos, em cujo · nu.
cor.ação de brasileiro se enthusiasmou mais,
mero se acha o do sello.
O no'Qre miniatro agora diz que a faculdade de nunca se encheu de regosijo mais intenso do
alterar os regulamentos de im}Jostos está com- que com essa descoberta. Logo, se foi uma sorprehendida no § 9•, e que o paragrapho, aU:tori- preza para o nobre ministro segue se que S Ex:.
saTõldo a reform& do regul!l.mento de sello, era era um ministro que não avaliava bem as citescusado e passou na camara sem assentimento cums'taneias do paiz. era um estadista que tendo
de S. Ex. : « E~ta autor\5ação passou (é a phrase 'em suas mãos como mordomo da nação os cordo nobre ministro) sem eu querer, sem eu saber » deis da bolsa do Estado, ·niio sabia se regia as
Oh I senhores, pois um president'l do conselho . ti.nánças de um paiz ainda COIJ1. muita seiva, ou
diz lR~O 'Não acompanholl: a discussão? Não viq. se 11.0 contrario regia 'as finan'ça$:de um paiz deque 1sso era uma redundancia'? Porque não cadente e miseravel. Foi a tttfal que o nobre
ministro descobriu com sorprêza (são palavras
supprimiu o paragrapho escusado?
do S. Ex ) um sa.ldo I
Diz S. Ex. «lato acontece a qualquer ministro
O Sa. PRESIDENTE DO c msELHO : -.-Eu niio '
excepto se fôr tão poderoso co,mo o meu antecessor. » Não, senhor, o antecessor do nobre me ennunciei nestes termos.
ministro não era po.dero.so, era fraco, e por ser •
O SR. ZACJ.R.IAS : - Não disse sorpreza ? S. Ex.
fraco procurava a força na união, recorria' ao
declarou que ficou sorprendído 11-chando o saldo
trabalho para conseguir seu fim. O nobre minis- que annunciara ás camaras e ao paiz.
tro abusa dos dons da Providencia, nlio tirando
Perguntou ·m e o nobre ministro se eu contesto
proveito da unanimidade de uma camara e da ' os dados do thesouro.

E accrescentou: aO thesouro não tem respon·
claraçlio feita ~or pessoa tão qualificada como o
sabilidade nem tem culpa se os deputados e , nobre ministro da fazenda, devia encher-me de
sénadoreo:< augmentarem a des\>eza.. » Oh I se- : orgulho; mas não posso aceitar o obsequio.
nhores. isto é cl:aro, não precisava que o nobre J
Eu pensava que o nobre presidente do couaeministro dillsesse; cumpre distinguir, Sr. pre_- . lho algumss vezes tivesse feito versos, ainda
siden.tt•, os dados do thesouro, os esclarecimentos que de -pé quebradQ, por.q ue os outeiros'e valles
ctaquella .reputição e a apreciaçlio da proposta
de Coimbra s!o ins;piradores Eu estud!li eã Jl$·
que· cadá mjnistro faz no principi{) de seu: r~la- ' llls nossas academias, não fui áquella terra elu~
torio. .
' · sica das tradições poeticas, não vi as agnas nem
Sem duvld~ não combl\'to os dados do thesouro: ' as ~trêa" do Mondego, nern a fonte do$ amores
o que digo é que ·ess~ saldo não era asádo a
de Igne~ de Castro
ex.citu tam!lnhp regosijo no ani-~o · do nobre
Sr. presidente, para qu~ o annunciado saldo
ministro. Um ministro que não o füsse si\ll.ples- tivesse algum valôr, erll preciso que apreciassemente do thesouro, devia dizer : «Os dados do mos bem qual entre nós prepondera, se a
thesouro são exactos; dlio um slildo ; Dias esse
paixão do gasto ou se a paixão da economia.
saldo, 1\lem de não resistir 110 11.ugrnento de des- Saldos, em economia domestica, quando não sã11
pezas que o ameaça, significa e exprime a cr~a·
Mompanhados de verdadeira for.~a de economia,
ção de onerosos impostos, levada a effaito em não valem n&dll. . No E'!ltado é a mel!illla cousa.
Diz um habil economista, q·ue deve ser muito
1867 e em l8f>9.
· Mas; dís.se o honrado presidente d) conselho
conhecido do honrado presidente do conselho:
e:Para combate,r em 1870 o ~tnnun,eio do saldo
« A paixão do despendio nos •governos tem
ninguem era menos proprio do que o meu ante- ' ·muito maior ascendente do que a de ec0-nomia;
cessor que em 1868 apresentou um saldo de
e para quo se reprima a paixão do g&sto ou tenlul
2,000:000S.OO Mas, Sr. · presidente, não entoei :
a da e:!onomia mais força do que 11 paiiãordo
toei elogios a e~se ~saldo· porque eu sabia que
despendio, é necessaria a perspicacia de Pitt ou
dosde que não fosse possível ecbnte'r as despeza.
Peel e seu poder: não é qualquer ministro, que
em certos limites esse saldo vo11.ria como ha de
resistindo ás pretenções de despezas é capaz de
crear um s~ Ido. de receita ou defendei o. »
·voar o saldo -de lO,OOO:OOQSOOO.
Apresentado o saldo de 2.000:000S,.não desesOra, se interpretado como deve ser e,ntendido
perei da causa publica. entendia que os recursos o § lo ·da resolução de· 20 -de Outubro de 1869,
não faltariam ao Imperio. tuas não firmes g~an
o nobre ministro ··def,mde se dizendo que não
des e:>peran~as, nem na elasticidQde da renda,
teve parte nisso, que foi uma disposi~o que lhe
nem no -calculo das despezas feito pelo thesouro
escapou por não ser ministro poderoso, como
porque, senhores. o thesouro não governa a c a
pó de exigir- das c11mar~s que não decretem grlin•
verna em que, como OS'Ventos da mytholog1a,
lles despezaa'l Não póde < a superioridade 'da
existem os crsd1tos aguardando a opportundade
paixã'O da despeza sobre a ,da economia é a regra
de se lançarem sobre o thesouro : qua data porta
de quasi todos os governos; na Inglaterra o era,
e f Ó ministros poderosos logram conter as desruunt.
Podasse o thesouro aferrolhar de uma. vez
pezas em os devidos limites,
para sempre os creditas; podesse elle impedir o
Sr. presidente, o honrado Sr. presidente do
augmento das depezas que as camaras-votam; e conselho disse sabbad,o, que -pelo facto d ·) the·
então, sim, o annuucio do saldo de 10,000:0008 souro recorrer a emprestimos para fazer face a
do thesouro, teria algum valor
seus encargos, pelo facto de augmen~ar a divi.
• Mas,eQl todo caso,não é culpa do thesouro ,»
da não se segue q ~e a. prosperidade do palz niio
disse S. Ex. Bem sei que não é culpa do the- sPja c1escente, e CJtou. o ·exemplo da Inglaterra
souro •.•
que apezar do crescimento das despez.a s e doiJ
0 SR. PRESIDE:t'!TE 1)0 CONSELHO : - Quando emprestimos prosperou sempre.
E' isto ver.dade, senhores ; mas cumpre exdisse isto?
plicar o fact.o .
O Sa. ZACARIAS:- Estã nos extractos do JorTodo povo (diz M'Culloch no seu tratado sobre
nal do Commercio. Não é culpa do thesouro, nem
eu digo que seja .eulpa do thesouro. O que digo, impostos) que se envolve em u,ma guerra, por
o que não poeso lev«r a bem, é que o nobre mi· mais santa e necessaria que <:seja, deve mais
nistro escrevesse em seu relatorio, porque os tarde_ ou mais cedo experimentar o effeito da
dados do thesouro apresen_tam no orçamento destruição, ·do capital ou dos me.los de fut~
um saldo, estas palavras: «Situação lisongeira producção que a guerra traz ordinariament~
das fin~nças, elasticidade da r.enda ,. Isso foi o comsigo . E n ão h a systhema de finanças fund!l,dO ·
em principiJs sãos. que evite as neçessári~a
que chamei (do- -gpe bem me arrependo) 1dyllio,
cunsequencias da I!Uerra e illuda o publico ' a
palavra que mais-1ncommodou o nobre ministro
do que todo o tneu pcbre discurso. Note-se respeito da verdadeira situação das cous~s. » ·
Todavia, podP.m oceorrer circumstancias <que
que proferi essa palavra em outro debate que
não no actual, mas 9 nobr,e,Qlil).istro ficou com
neutralisem os effeitos das leis naturaes. A.l;;sim·.
o termo alta !11enterepo$itum, e na primeira occa- na Ingl!lterra as
·
tlii'MS, -a q~ludiam
sião disse: «Nunca tiz vert~os (por desgraça mi- A.dam Smit-h e
urne quando mostrltVllm•S6
nha); rrieu antecessor é que ás vezes fa.zlfl. discur- apprehensiv a respeito do futuro da Inglat~rra
pelo cresci.:hento de sua ai vida. -foram contra:. ,_
sos que são verdadeiras poesias. »
Esta descoberta, Sr. presidente, é que me serriadas .Q_elos grandes melhoramentos que dep0is ·
prende mais.. do que o nobre ministro foi serocco~reram. As estupendas invenções e descoprendido com o saldo que-annuneiou. Uma de•
bertas de Watt, Arkwright, Crompton, Wedg- ·

-ãwood e de ontros concorreram poderosamente .
para que as predieções desses grandes escriptoresse não realisassem; mas a regra é que a
guerra por força influe desfavo~velmente , no
estado financeiro.
·Qual é o facto notavel que occorreu no Brasil
para que os recursos da industria augnlentassem
a ponto de não inspirar teceio o excessivo
augmento de sua divida 'l Não 'vejo : red'\lz se
pura e simplesmente tudo ao calor e humidade,
porque em verdade a renda do Imperio tem
sempre ido crescendo, se bem que lentamente
e muito menos· do que a despeza.
O problema de que depende a industria agri·
cola, isto é, o supprimento de braços que vão
escasseando, nã0 está resolvido nem encarado
de face pelo govei'tl.o, e pois,senhores, tendo nóo
gasto 400.000:0008 com as depezas extráordinarias da guerra, se a divida publiça cresceu
enormemente, e a primeira industria do paiz se
acha em serias difficuldades, como se pó de dizer
que não ha motivo para appr~hensões 1
O honrado ministro asseverou que eu tinha
achado miseravel a cessação ·dos fa.vores feitos
ás companhias de vapores, e al 'egou razões para
que cessassem esses favores feitos ás companhias dizendo que a na.vegação a vapor ia sup
plantando a navegação a vella; e pois é absurdo
dar á navegaçã? a vapor favores que ainda mais
accelerem a ruma da ns.veg~ çll:o a vella.
Mas, senhores, eu não disse o que S.Ex. att'ri·
buiu-me; o que eu estrailhet foi que o honrado ministro de estrangeiros, lançando notas, e enviando-as a01:rministros das potencias com quem temos
relações. allegasse que esse passo ern. dado pelas
rnás circumstancias do thesouro. Não se,explicou com um principio a medida, mas com o
aperto, com a miseria do thesouro, e isto quando
no relatorio da fazenda ss annuncia ao paiz e
· ao estrangeiro que ha mais prosp&ridade e mais
robustez, maiot riqueza no fim da guerra, do
que antes della.

O que censurei foi a phrase do nobre minis·, '
dos :negocios eetrf\ngeiros dirigindo-se aos dip•
matas e explicando com as circumstancias
thesouro a cessação de favores ás cotnpanhf
de vapor, assiin como a phrase· do ministe1
da agricultura recusando o convite para
exposições de Cordova e de Napoles.
·
Fallou-se. outro dia aqui, senhores. de t'
empregado de fazenda de nome Horiorio. ~
vim em auxilio ao nobre ministro ponderao·
que o meio de não haver Honorios é pagar b~
os empregados e habilitar o governo com mej.
para convidar bons funccionarios a exerc
certas commissões.
· O n bre ministro, porém, pensando que ,
lhe fazia por motivo de Honorio alguma in c r
pação, obs~rvou - me: « Não fui eu ·quem o n
meou; »
Nem eu havia dito semelhante cousa: o er
pregado fôra enviado \)Or mim para GoyB
logar para onde é difflcil h~ver quem queira 1
Elle que lá tinha a família, solicitou a co1
m1ssâo e lá foi. Nada h avia então contrl\ a s1
probidade, sendo certo que viera. de Minas m
visto, não por factos contrarias á p'r.:,bidade, m
por não ter comportamento gravá com os se1
CQID.panheiros, os quaes recorreram contra el
á vias de facto, dentro da repartição.
·
O meio de ter melhores funccionarios do q1
esse de que tenho fallado, é habilit'ar o. g over1
com sufficiente quantia para chamar ao exer1
cio de'commiflsões importantes e remotas· h
· mens superiores a qualquer ex'cepção.
O nobre ministro da. fazenda iqterpretou m
o meu aparte : eu estou dispost<J a auxilill!-o
· desfalcar o seu saldo com o augmento de qua:
tia destinada ao melhoramento do serviço c
fazenda, S3 o nobre ministro continuá\' a depsitar grandes esperanças nesse saldo que alií
me parece summamente incerto.

.
,.

DISCURSO
Pro;ferido na sessão de 4

de Junho de i87'0

PELO EXM. SR. SENADOR

·ZACARIAS DE GOES E VASCONCELLOS

DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO
I

Sr. presidente, disse ~lguem que 11 uat:-Jria'
parlamentar não passa. de uma eonversn. animada; por isso, e porque hoje é licito aos ministros conversarem com a Corôa sobre seus negoeios particulares,e,depois contarem em publico a
conversa, não será. est ranho que um senador
converse com o pre•lidtmte do conselho a res'peito de negocios publicos. Assim vou ePtabelecer com o honrado se .111dor. pro:~s idente do conselho ct e ministros, uma "br.eve conversacão a
respeito -do. ártigo que se discute. .
•
Conversare\ a r -~speito · das docas, do regulamento do sello, dll t arifll das alfandegas e do
saldo . E co~eçarei, Sr. presidente, pelo saldo,
porque, em verdade, é um assumpto importantissimo. Acredito que Christovão Colombo não
experimentou maior prner, nem . transmittiu á. ·
tripolação' coost'lrnada' e aos soldadoa que o ~ar
cavam mais vivo regosijo, ao annunciar, contra
a espectativa de todos, que seu navio t ocara ás
praias do Novo Mundo, bradando: « Terra! ·
Terra I » do que o nobre ministro experimentou e tl,'ansmittiu ao Imperio e ao estrr,ngei· ..
ro, annunciando do navio, de que é piloto: «Sal do I Saldo!» Isto, depois de ter, por tant!ls vezes, S. Ex. com os seus amigos decl~rado que
a não do Estado ia sblsmar-se ; que não se
descobriam meios de fazer face ás crescentes
despezas do Estado.
0 ..Sa. SILVEIRA LOBO:-Ninguem o acreditou . .
'O Sa. ZACARIAS :-Consideremos a saldo. Se·
gundo os calculos que S. Ex. apre sent~t. em s~>u
relatorio. ha de haver no exercício de 1870-l87l
e no de 1871-18'72 um saldo de 10,000.0008000.
Admittaroos, por hypothese, a existt~ncia desse
saldo de lO.OOO:OOOl'J e apreciemos as r eflexões
que a desc9berta do mesmo 'saldo suggere ao
nobre ministro da fazenda em seu relatorío.
Diz o nobre' ministro, logo no w incipio do .
relatorio: • Assim, no fim de uma guerra despmdiosissima.ql\6 durou cinco longos annos e cai rou
tantos milhares de homens ·validos, ostenta o
Brasil maior robustez, maior riqueza, maior
prosperidade do que antes della. »
, ·.
O Sa. SILVEIRA LOBO :-VamG8 ã nova guerra.

O SR. ZACARIAS;- A asserção de S. Ex. é .e. trnnha. Sr. presidente.
Ha bem poucos nnnos· o g cverno inglez teve
·.! e sustentar. uma guerra fóra do paiz, a gusrra.
da Abyssinie.. Já então ~s flnànças inglezas offe
reciam m;n., face mnito lisongeira, e orque come çava...se 11 reduzir efféctivaroente s. divida publit'JL
pelo excesso re!ll 'da receita sobre a deepeza do
· Estado. A guer-ra durou muito pouco ·t empo; a
d<'speza foi insigniftct~.nte em relação á nossa, e,
nl!.o ob!ltante, as flnanç:~.s da Inglaterra se res entiram da gu(:rra da AbysFinia e ar~ora lá se está.
tratol.nd•l de liquidar e pagar as despezas resul·
tantes·dessa guerra d11. Atfys.,inia
A guerra, Sr. ,presidentA, é synonimo de d estruição de vidas e- de riquezas; logo é um phenomeno extraol'dinario que depois de uma guerra
despendiosissima, 1\ força,. a riqueza. a prosperi·
dade do Imperio estejaD'I em con dif,lões m!\is fa·
vorr.veis do que antes de começar a guena : o
phenomepo é prima facie inadmisslvel E que
tal não é o es t&do do paiz, Sr., presidente, encarrAgou-se p governo de demonstrar em lin·
guagem solemne a todas as pações do mundo.
A Repuhlica Arg.1ntina tra ta de reali~ar em
Cordovtt. uma exposição indust rial; o g~verno do
Brasil f(',i e não podi a deixar jle ser convidado
pelo daquelh Republic11. . V . Ex. ~abe que aresposta do nossc, governo foi que, attentas as ·cir'!
cumstaoalas financeiras do paiz , o governo
via-se obrigado a não aceitar o convite do governo arg'lmtino. E1s aqtli n documento, ~ue
vem publicado no Diario Olficial (lê) : declara
Iem 9 de Março de 1870) o ministro e s ecretario'
de Estado dos nego cios da agricultura, commercio e obras publicas, pna conhecimento dos
interessados, que o !\'OVerno imperial está. no
prnposito de auxiliar, n" traY;J.l!porte dos produc·
tos, até a cidade do Rosario, os ·expositores
brasileiros que concorrerem 11. esse certamen
indust rial , NO QUAL SENTE QUE AS ACTUAES
CIRCUMSTANCIAS FINANCEIRAS DO PAIZ LHE NÃO
PRRMITTAM TOMAR PAJ\TE DIRECTA »
Para nós, pll.ra os leitores do relatorio, as circumstancias financeiras do Impetio s!!:o hoje mais
prosperas do que eram ao começar a guerra,'

2O S:a. PREBIDJl:N'J;E no CONSELHI) dá..um aparta. ·,rial_, 'ton,siderando o actual estado fonanceiro'4o ImO S:a. ZACAI:liAB: -0 hobre presidente do con- perw, resolveu fazer cessar do 1° de Janeiro de
selho escreveu ~>s8a8 pal&vra8 np relatorio. Eu 18'70 em diant~ a isenção até agora concedida. á
cito-as de novo (lendo) :
,
.
·
:real ,e_ornpanhia de paquetes a. vapor de Sóu•
« Ostenta o Brasil no fim da guerra -maior ro- · ·~Jtl.Piion • ...do pagamento · de direito de expebustez, maior" riqu~za, maior prosperidade do
d1ente sobre o carvão importado para eonsutllO
que~'rites deJla.»_:.Pols .}l~Pl :--ostt~n..ta .llD ·-Interior · d?s -~s~os ..Pa,q ueteê, estend.endo-se esta memaior força, maior rlqueú., maior prosperidade ·d1~a ~-1gua·es Ct~mpanhia"S~neEmtes a outros
do que antes da guerra. Entretanto. manda di·
pa1zes, as quaes Ee acham ao goso do mesmo
zer ao governo argentino que sente.-=ptmctir- 9 ~T·
.
.
cumstancias fonanceiras do' patz, não poder tomar
Era, Sr. pres~dente, um pequeno,· um tenue
parte directa no certamen iu:dusttial de'Co.rtlova. r ..fp.y,or ·II:Ue I!.e. faz\a ~s mencionadas companhias,
E, Sr. presidente. se havia aon1lte a que o go- ~n:glatfll'm.,,'Lkl ·F· ça e dos l!:stados Unidos,
verno-~ão se pode.sse esquivar, era o convite da
lsentan.do.-as de pagar direitos de ex?ediente do
Repubhca Argentina. Quando fomosconvioiados
carvão Importado D'l.ra uso de .seus paquetes e
para comparecer na exposição de' Londres, não ~ -esse favor acabou a pretexto de apuro d_e nossas
faltamos; quando fomos convidados par11 a expofinanças que o relatorio,aliás,pinta em prospero ·
s~ção de Paris comparecemos, e estA'VJO,Pl~, .t<ld~t, r est11,do I_
.
.
'.
Vla,em plena guerra,nem saberíamos quan'dpsetia L (0 '> Dr6.Smotsuccedeu a respeito do imposto de
o seu termo, e que som mas teriamos de gastar.
!lncoragem, de que as ditas companhias eram
Agor& que a guerr.a está acabada . .agora que as . Isentas e a que acabam de ser sujeitas por·
de.spezas extraordinarias vão ter um termo, recu- ~ que o governo. fez ~esse s~ntido passar o anno
sar a despeza de uns30, 40,ou 50:00QS para concor p1lSsado uma d1spos1ção leg~slativa em nome doo
r.erem o.s nossos prad•1ctos á exposição de ·c or- _!l~ros do thesouro, como declarou o Sr. Cotes
dova, fot um aato mesquinho e imp.oliti~o., por - 1 g1pe em nota de '-!28 de. Jan11i'to ao ministro de
que · O :governo da Republica Argentina notsrá ~ Sua M.agestade B~ltal;lmca.
,
eom-/razão que o governo do Br11sil deixasse se :
Assu~, Sr. presidente, o m'áo estado das ftnan·
d~ c.oncorre~ áqu~l~e certamen, e 9e tom.tr parte : ç a~ leva o governo a r~tirar, favor~ a ~o-mpa.:.
d}recta na ·exposiçao, allegando motivos que .o nh1a.s que bem o mereciam em -retribUI~ de
relatorio do mmistro dafàzenddÕ Imperio das· : serv1ços· que prestavam e prestam ...
~ente~ CC!~demnJl.
·
:
O SR. SARAIVA.:_:_ E muitos. ·
O Re1 V1ctor Mattoel .co~vi.:iou tambem, por ·
·
s~a.ve'l:, o g 01Q'erno do Brasil, a concorrer á. ex . '
o .SR. ZACARIAS:
:- ... ao passo que assegura
pos1ção de Napolea ; a resposta foi identica (le) : · ás ~amaras que a r1queza: a robu.stez e a pros«0 _gc-•verno imperial' (Diario Oflicial de2l de Maio i paridade do Imperio são hoje maiores que antes
ult1mo)_conv1dado pelo de Sua Magestade o Rei · d,a guerra!
da !taba sente que as circumstancias financeiras , . A que vinha tão mesquinha econo!I\ia 'l
...do paiz lhe nlio permittam tomar parte directA
Ella só se justifica com a pobreza extrema;
n..esse certa-men industrial, etc. »
e, na verdade, a penuria 'foi allegada para --se
Ahi temos, !Dais uma vez, 0 aperto das flnandesculpar a cessação de favor .
·
.-.ç as do Impel'IO servindo de desculpa perante
Parece li).e, ,pois, que a p_a lavra do goveTno
um g:overno estrange\ro : c.onfessa-se ao governo : perante o corpo legi.i!lativo está em dissonancia
de V1ctor Manoel que ,as .nossas circumstancias com a palavra do governo perante as diversas
nações. Para com as nações é popre, tão pdbre
são. criticas e se diz ás camaras que a robustez,
a r1.queza e a prosperidade do Imperio são agora que recusou o convite da Republica Argentina,
maiOres-do que antes da guerra 1
no~sa ~lli.ada, com guem acabamos de trav11r as
' V. Ex . .faz. favo! , Sr pre.sidente, 'dq mandarmais Intimas relaÇões no Paraguay; •pobre a
. me o rela.tono de estrange1ros deste anno 'l (;E' . ponto de dizer-lhe: Não posso concorrer á vo8811o
satisfeitti). ·
·
festa industrial, ~e tão a_batido e prostrado que
'0 rehtÇJrio de estra)lgeiros traz algumas in· se seha o Imper10 depms da guerra, ·
'formações e pnblica algumas notas relativas ao 11
E, senhores, a despeza que a aceitação desse
~mposto do expe~iente d·ó carvão de pedra ' : convite po'dia acaTretar, ·Nldu:~~ia-se•a- 'Poueo, 'i!orIm.po~a~o n'O.I E.w de .Janeiro, 6 8 respeito \ qu~ não se tr-at!iva ,de uma.expos~c;ll.o ..c0 mo a
do :d1re1to ·'de aueoragem (le :) é 0 governo im·
expos1ção de P.a ns .e como a de Londres, , m$
per1al éonsideranâo que ,0 estado financeiro do . ll~mota. e necessariamente muito mais despen,P.aiz não per~itte ,a contin.u,ação deste favor !' diDsll. Admi11a a recusa, tanto mais ,·quan.to ahi
(1sençã'o de 1hreitos de ex-pediente sobre 0
estamos vendo levantar-se, sem se co'n sultar
çarvfi.o de ·pedra 'imp-ortado pana uso das com . pre.viltmente a vontade do aprpoc~~i1!lativo esse
vanh1aS de. paquetes)Jesolveu -que elle cessasse
barracão festival, de que em breve .n os occu'pare·
para tódas as compa hias do lo ·de Janeiro do . ~os, };·ando vier á discussão o projecto respe~
corrente anno em diante. ,
· · t1vo. Iqueza, prosperidade para o interior:
.' PalJé a trist-e'phrase 'do •rel&torio e id'6nt.ko é
alleg~ç, o de pobreza para o estrangeiro!
o· t'Om· da nota dirigida '8o -ministro ·hig~léz ·em
Mas .con:tinue~os a ler o :r~latorio (lendo):
data de 15 de J)ezemàro de 1869 ' ( lenílo} ·:
« Estes factos (1a.to ~. o haver saldos no exerci1
« Tenho a honra àe dirigir-me ao Sr. George
-pio de 18'70-lS71 e no Q.e !S'H-18'1,2) attestam
Buckley Mathew, :.enviado oxtraordin&rio e mios progrllssos que vamos fazendo .... »
n~stro plenipoten.ciario' de Sua Magestade Brita·
Sr. preside*e, an11zysemos detidamente essa
DICa, para comllmnicar-lhe que o 'gov·erno ·impe'asserção do relato rio do nobre ministro.

O.nobre ministro da fazenda annuncia saldQS
de 10;000:0008, e assever·a que es.tee saldos attestam o progresso que iamos fazendo. Muito con-·
fia o nobre ministro no vicio organico dos brasi~
leiros, recoJJhecido e proclamado pelo seu collega,
o nobre ministro da .marinha • falta de memot.ia.•: muito confia nessa falta de memoria, que
: lll~m çl.e' ser, na ,opinião do nobre ministro da
marinha, um' caracteristi'co dos brasileiros .em
geral, o outr'o dia asseverou S. Ex., e, pó de-se
Je:r no seu discurso, é:~propriedade especi&.l dos
~ velhos.
·
·
Pois, Sr. presidente, es&e estado da receita,
ante:cuja •e/.VIsfliaidaàe;Sa .e.xtllsia.o.nobre ministro
,.da fuzenda, n_ãp foi o1resultad.o de impostos. onetQ\!os ~lalnç.ados em liS67 .pelo ministerio anterior
~de 16 de Jullrorexagel'ados depoise.om medidas
financeiras do ministerro •actua! · ~ Não .sobe, se· g\lll,do os :cadculos1!io no b~e ~ministro da fotzend,a,
•a maia de 16,000:000S, o resultado dos -impostos
que S. Ex le'mbroli e fez adaptar .o anno pas..aado, e dos que o 3 de AgoSto propoz?
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Onde é que
se diz que se elevam a 16,000:000SOOO?
O Sa. ZACARIAS1:-Oh I Poi~:~ as i~posi çõe~ de
llij)7 nào ~ndam por mais de lO,OQ0:0008,. e as de
V.Jk. rião andam por mais de 6iOÔb:0008 nos calculas do s~u relato rio? Acaso trabalhamos de·
balde? Qs impostos que creamos não influiram
na receita?
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : -Ainda· nâo
·começaram.
o·sa. SILVEIRA. LoBo :-Vão em progressão ...
O 'la . .ZA,C,\.RIAS :.""'N~o. come,çaram, nã o! v ..Ex
. Conta com .ell,es .Jla 11,preciação Ja Ilroposta.
S'e com e:ffeito o saldo que V. Ex: annuncia
-resultasse do crescimento natural da renda, a
.saber: se, conservada~ a mesma qupta. do imposto,
o · producto da arrecadação · fosse maior, então,
sim, poderia o nobre mini.s tro da fa~enda fallar
com ,eQl.phase do progresso da r.enda.
rSe fosse assi~ , eu felicitari!l o nobre ~ini str"
:pelos saldos que annuncia; mas desde já pediro
lhe-ia q.ue supprimisse, ao menos em parte, os
impostos creados por occa-slão da . guerra, con,forme a opinião do nobte ~inistro que 1ogo
.citarei. . ·
·
Mas não ; no calculo do nobr-e ministro para
-chegar aos saldos que S. Ex. annuncia., figuram,
e nem podiam deixar .de figurar, os impo1tos
lança.(los em 1867 e em 1869.
·~ortanto , Sr. president~. dependepdo os sal•
dos de pesados impostos ha pouco te.IDpo crea ·
dos, não provam ta.es saldos progresso da industria, se não a-qgmento de im~osto!!, e ess~
augmento poderia ãar em resultado muito maior
col4eita se elevassem a quota. da imposição até
ferir o capital ou absorve!-o . .
Simplifiquemos a questão: o nobre ministro
não annuncia 'i!al,do de lO,OOO:óOOS sen!o cantando oom o recurso dos impoetos cread6s 'de 18'67
para cá. ~uppost, isso, não póde S . Ex. dizer que
o saldo maravilhoso que incttJ.ca. é ·um rt:sultR;do
do crescimento natural da renda, ~O . JHÍde affir·
mar que attesta. o progresso que vamos fazendo,
porque pode-ijle antes dizer que attestam o re•

:gres11o que íamos .f,azendo, regresso que não é
para. admirar, Sr. presidente, qu'ando em vez de
deixar expandir-se o pequeno capital qu,e tinhamos, o estragamos em nome das necessidades da.
guerra e da honra nacional, exigindo para des·
peZJ\B improductivas o recurso de que vive a 'industria.
O 8&. SA:RAIVA: ....;-Apoiado.
O Sa. ZACARIAS : -O augmento da rencta pelo
imposto ,o qu6 atte$~ é o patriotismo do povo
brasileiro, , a ,disposição em que elle está para.
sacrificar-se, em honra da dignidade nacional;
mas n.ão attesta progresso natural da renda .
· Renh?res, ó. que fez o presidente da Republica
Arge~tína em sua ul~iwa mensagem? Annunciou um saldo; mas como se explicou? Que liçi'io
de,u.ao nobre presidente do conselho do Brasilo
presi-dente da Re.p ubliça Argentina! E note
V. Ex. a disparidade da Republica para .nó.i!.
Primeiramente a 'guerra fez-se no Rio da Prata,
tirando consequentemente a Republica proveito
d~ grande parte das de;:pezas que a guerra exi·
g.Ia.

Depois desas<Jombradahamuitos annosaquella.
R.epublica do flagello da escravidl'io, tem resolvido o pro.blem~t de uma impo rtante corr~nte de
imfDigrHção p.a ra o.seu territorio, ao passo q'!le
de nosso territorio. como deterritorio empastado
foge a immigração, e ainda mais fugirá ~ agora
q 11e as companhiás transat~antic11s, <J,Ue vjnham
aqui estacionar, passam hoje rapidamente com
detrimento1manifesto do publico e muito e13pecialmente ao
commercio.
Mas qual f 1i a linç-uagem do presidente da
Republica Argentina 'f Annuncic;>u um saldJ nos
.segmntes termos (ltndo )
• A!! rendas publ!cas nacionaes attingiram em
1869 o algarismo de 12,676,680 pesos. 6 centimos
fortes, excedendo de 180,5'53 pesos, 80 centimos
fortes, á de 1868.
. ·
.
·
A não ter sido.a baixa das t11-ri(as.,e dos direi~s. de alfandega, sobre, artigos ,de m.J!iOr consu·
IllO, est" aqgmen'to seria muito, mais' avultado e
na m11sma progressão que as rendas publicas
teeQl obtido ctésde ld6S,.
·
No 1• trimestre deste anno as rendas. publicas
foram de 4,012,651 pesos, 86 ceotimos forte~•
havendo, po rtan ~o, um augmento de 11 135,426 pesos
90 centimos fortes-sobre a do período correspondente no anno anterior. Ainda que tão sati.sfac~
torio resultado podasse ser attribuido á' alteraÇão
dos direitos de alfandega, é de-· crer que uma
melhora proporcional s e faça sentir nos outros
trimestres, pois que os nossos produ ~tos silo
procurados.. e cada anno os recursos do paiz
vão -se multiplicando. Tambem deve ter contri~
buido para aquelle angmento ~maior regulari~
dade n o processo dos despach.os nas alfandigas,
a perseguição <!.o contraba_odo, o exame e revisão
das contas dos annos anteriores, em que se
acham debitadas grandes ' sommas •. sem que,
mais tarde tivessem entrado para o thesouro. •
Assim, o presidente da R epublica Argentina.,
enum ~ r..ndo as causas que podem explicar o augmento da'renda, contemRlou em primeiro logar
a alteração dos direitos da alfand'e g!l. : aqui não
se disse .Isto. Contemplou igualmente o zêlo na

n& flscalisação, na tomada das contas, etc , etc.:
nlô se extasiou unicamente ante o crescimento
da renda, devido &O progresso dà industria,
como o nobrP ministro da fazenda,
Eu, de certo, não levaria a mal ao nobre ministro que. no meio dos estragos e dos males
que a guerra ,forçosamente trouxe ao'lll!t>erio,
descobrisse provas de que·a industria dessnvolveu-F<e, cresceu um pouco; mas quizera que não
attrib:uisse a esse crescimento da industría
presumido saldo. dil 10,000:0006. porque isto é
devido a caus:ts differentes, é devido principalmente 110s impostos creádos l!ln 1867. e 1869.
Proclamar, porém, o nobre ministro da faze'nda, Sr. presidente, elasticidade da rend& do
Br~sil. ~ncarecer o progresso de>~_ta sociedade,
é cousa muito para admirar I Em 186) tratava-se nesta casa dll· subvenção · de 200:0008, ,
se não me engano, á companhia americana de
paquetes a vapor; a subvenção e r& sustentada
aqui pelo honr!l.do ministro da iustiça de e~ tão .
o Sr. conselheiro Nabuco, e o mantenedor da
condemnacão da medida era. o Sr. visconde de
Itaborahy. •. Que argumentos ,apresentou S. Ex.
para .repellir semelha'flte sqbsidlo? Um senador
nas citcumetanci&s do a.ctual Sr. presidente
do conselho, que abstem -se quanto póde de discutir, levantando-se para impugnar tão energiê, ·
mente esse subsidio. certo, não procederia de tal ·
modo senão impellido d11. convicção· profunda
de que as rendas do Imperio não supportavam
o· sRcrificio.
Elle o disse c.Iar11.mente em seu, discureo de
14 de Junho. (Lendo) : « Disse o Sr. ministro da
justiça que a consideração do es~ado finaneeiro:
não devia pesar el"' nosso_li'nimo, visto como elle
segne a opinião de lord Palmerston quando
respondia a Mr Cpbdon ; que 11 economia consiste em g11star bem e não em deixar de g-astar.
Tilmbem o e11tendo assim, Sr. presidente. Quando
temos que g11star, quando uma naçllo é. rica,
como a Inglaterra, e os impostos não entorpecem. ·
~õ fazem àefinhar as faculdades productivas d~ paiz,
não se deve considerar senão a uti11dade que :
póde reRultB.r das dospezas que se deereta; mas
qua~do se não tem que gastar, é preciso pôr de
parte ainda equellas despezas que pódem ser
, proveitosas e uteis .. . . »
· Vae· por a·hi' além; e. referindo-se 110 defieit,
accreacenta: « Podemos continuar assim 'f ·Não
as~usta ao nobre ministro da justiça esse estado de COUS!\S? .. _.,
A pl11.cidez com que os nob):e8 ministros
olham para 11.s no~s~~.s finanças .. . na~ criticce e
tenebrosas circumstcmcias em que se· acha a tmica
fonte de rendas publicas, me assusta mais que
.m uito . »
Dizia o nobre p'Tesidente do conselho, ainda r.
proposito das finanças, que o individuo que gasta
além. d<il que póde render ~eu capf.tal, acaba no
hospital. e, portanto, a nação que gasta t'lem con-.
ter-se flentro da sua receita, isto é, da re,nda
propriamente dita e nlo . de eniprestimos, essa
nação vae tambem caminho do h ospital. (Conti· ·
núaaler)
.
« Tem-se porventura· reftr.ctido bem em quP-,
:por wais rico que'seja um particular, se elle des ·
pelikie todos os annos mais do que lhe rendem
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os seus capitaes, dentro de um período mais ou
menos largo, ha de necessariamente ae&bar em
um hospitlll? Pois bem: & este resPeito acon. tece aos Estados o mesmo que aos particu·
}1\res. »
Em summa, lerei um trecho Jo discurso do
nobre presidente do conselho proferido em 1865. '
que dispensa a citRçãode qualquer outro. (Lendo):
«Na presença de uma guerra El para suppnr as
despezas della, póde-se e é ju<:tificado recorrer
aos Impostos ; os contribuintes·resignar-se-hão
s?m grandes cl&mores a essa necessidade imperiosa.. . . .
« Cumpre dizeZ. o, senhore~. o augmento de impos·
tos hn de arrancar a muita gente os poucos recursos
que lhes restam para acudir ás mais urgentes necéscidrJ.des d!J vida ; e em tal caso, estes ·impostos terão
de destrutr grande pa-rte das economias, que, conderJ.sadas, .,e conver·tem em capitaes que fomentam
e fertilizam a industria e que a fazpm crescer e
prosperar. »
_
Eram e,;sas as palavras do honrado presidente
do conselho em 1865. As despezas creceram
dep0ls extr!lordinari&mentfl, porque então não
t inha mos ainda atravessad'o o período mais. pe.rigoso da guflrra; no.'ll'os impostos se lançar!l.m
em 1867 e 1869. impostos summamente pesados
pua a população; e agora. pergunto ao nobre
ministro: esses impostos não arrancaram, Íllio
feri-ram as 1 conomias que condensadas foment>~.m a industria 'f Não são mt1tivo de decadencia 'f
Pois o nobre ministro em 1865 chorava e sgora
ri-se? Ach11v& ·em perigo a industria. se novos
·impostos :;e lançassem, e agora regosija·se coin
o e:'!tado della ?
· As ,circumstaltchs ten,ebrosas de que fallava
K. Ex., as tenebrosas circumstancias que ameaçavll.m 9. nossa unica industri& «a agricultura»,
ameaçam hoje mais do que nunca . Ella_s se
resumem na questão do elemento servil, .o .qual
quer queiram quer não, 8e encaminha · a' seu
ter mo . .E se 'I'Ssim é, ~e as circumstanrias tene. brosas em •865 são hoje t~inda mais tenebrofla.s,
como é que o nobre ministro vem diztr-nos que '
nossa r-obustez. nossa riqueza, nossa prosperidade são preRentemente maiores do que eram
antes de •!omeçar a guerra 'f
Em 1866 discutia o honrado ministro com o
ministro da marinha de. então, o Sr Silveira
Lobo. a pretexto-de economü1s nessa repartição,
e apresentou aqui a idéa de reduzir o mais possi\'el O SrrViÇO dos_arsenses pnra que se resta•
. be\ece'lse o equilibrio do orçamento.
O SR. SILVEIRA LoBo :-Opiniões de tarracha.
O SR. ZACAIUAs :-Hoje, nem o no:t:>r~ minist~o
nera seus colleg~s faliam dessa urgente necessidade; a linguagem é outrs; h a ' uma prosp!!ridacte. uma robustez, uma riqu~a que sorprende
e com que S'l nã,, contava naquelle tempo I
Dizia o Sr. visconde de. ltaborahy ao meu
arnig :~ o Sr. Silveira Lobo, em 6 de Julho del866
(Lendo):
« Peço desculpa ao nobre ministro se eu
nlgum!\ cou~a disse que -pod··1sse molestlll-o.
Não tive nem tenho intenciio de fazel·o Fallei
talvez com um pouc'l mais· de calor, porque tive
de todar em objectos que me parecem gr~tves e
importantes (finanças do Imperio), e que não po-
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dem deixM de me .comrriover e impressionar. g.uando o trabalho humano pl5e em contribuiçãQ
Sou velho, adotmtado, e espírito melancolico : os dotes da natureza; pois é sabido que o selva.
vejo as causas deste paiz á uma luz talvez muito gem, no meio dOt! dotes dll Divina Providencia,
mais lugubre do qne na realidade são 1. P_eço a p .. 6ea. uma vida rnisenvel.
Não h'l.muito tempo. Sr. presidente, aEscossia '
Deus, rogo-lhe instantemente que esta..-> m.u~bas .
previsões sejam mera illusão do meu espmto .e -&r a o p.ovo. mais atrr zado e misér>:vel, o torrão
que. o nobre m_inistr?• muitp mais ·moço, ma1s mais esteril das ilhas brhannieas, e hoje, sem
esperançoso, ma1s c~e10 de Vlda do que _e u, e por que houvesse na natureza um11. revolução, sem
isso vendo "tudo ma1s oôr d.e rosll, seJa quem que a Providencia dé11se á Escossia um novo
contemplo os negocias publico.s sob o B6U ver- dote que ella não tivesse .desde a origem, é a
Escossia um paiz modelo, graças ao de&envolvi.
dadeirc ponto de vis la . »
O SR. SILVEIRA LoBo: - Agora elle vê mais menta da instrucção e &ffi.cacit~ do trs.balho.
Logo, um estlld1sta da estofa do honrado precOr de rosa.
sidente do cousblho não devia, cq_ntra as suas
O Sa. ZACARIA.S :-Senhores, creio que o nobre antigas mánifestações, 11.pregol\r os dotes que a
presidente do conselho está mais velho do que
Providencia Divina confiou ao Brs.sil. Esses doerª : se seu espírito era melancp.Uco, deve , aind<~. tes pq_dem ser nossa condemnação1 tornar-nos o
hoje cons.ervar el:lsa condição q_ ue lhe é hagitual;
eSC!l-I'llt'o do mundo. se acaso não empregarmos
se ·O nobre ministro era então doonte. creio que o-; meios de aproveitai-os, isto é: o trabalho ..que
permanece no mesmo estado, pouc!l mais.. o~ vem a ser a varinha de condão que a Providenmenos Qual é, pois, a differença de cirumstan· cia oútorgou ao ho mem para. converter os rios,
cias que fez com que o nobre ministro, de s d i~en as montanhas, as florestas e a uberdade do solo
do-se de tudo quanto sempre expendeu como suas em rü}ueza propriamente dita .
·doutrinas cardeaes possa extaaiar-se diantedo es·
Mas, a bem do t.rabalho que palavras tem pro·
tado d11 noss11. renda, q u·a ndo o paiz está p~~;g&ndo ferido ou escripto O· nobre presidente do conse· ·
e 'h a de continuar a pagar o que deve; á custa. <Je lh<> 'l Contra a espectativa do mundo, t:!. Ex. de~
emprestimos·. fazendo pressão sP,bre capitaf:lS já clarou á camara temporaria que o governo não
quasi esgotados? Tamanha mudança é inexpli- tomava a iniciativa.d a emancipação do elemento
cavel.
servil, tieixando isso ao cuidado da camara, a
U SR. SARAIVA:~ Elles teém o direito
de g~al já. nomeou uma co ~p:~iss~Q. COJllposta em
.
fazel-as sem reparo.
bOa parte dl'! inimigos -da emancipação, para
a esse respeite algp.m trabalho.
OSR Z.t..CARIA.S :-0 DQ.Q~ ministro está, peis1 apresentar
Senhores, "ha uma grande difiiculdaae a resolaqui em contradicção. Quern analysar estes dis·.
curses e outros que o nobre ministro tem p.ro-, · ver-se : se em 1865 eram tenebrosas as circum·
l!taneias da lavoura pela falta de braços, ainda.
.nu~;~ciado, já , em opposição, já ts.mbam como
ministro. verá que é Cllm as suas phrases sen- mais tenebrosas devem ser actualmente porqu,e
a escravidão agora Il).ais dQ que em 1865 tende a
tidas~ commoventes qu~ S . .,Ex. tem obtido pór
cliquei:! ã torrente dJI. despeza , que é assim que extinguir-se.
O estado do pa.iz é gravíssimo ; não lia de \J;D.tem posft! em,b l\raço á precipitação dae q..espeziJ.s,
e agora desdiz-se. inteiramente, provoca, esti · portar a uberdade de solo. a grandeza dos rios,
mula as despezas .com o annancio de suppostos . a vastidão das s.u as bahias, nada h a de importa.r
saldos e com a elasticidade da renda...
. se o ~rabalho que os- páde fa~er fructiftcar, não
'fôr convenientemente supprido. '
·
O Sa. SILVEIRA. LoBo :-Illusurios.
Que Wllavras disse, perguntarei ainda ou
O SR. ZACA.RIAS ' - Não comprehendo essa mandou di.z er o nobre ministro, ~r seu,s coUe;.
mudança de situação em um espírito da gas, á respeito do trabalho 'l Nenhuma. O nobre
ordêm do ·do nobre visconde; dir-se-hia que os m inistro vae seguindQ a rotin~ que faz 11-ceitar
annos fl.zeram seu oflici :.; c que, sob a pressão coJllo solução de um problema o achamentQda ~.th mos.phen de lisonjas, com que os íntimos delle .
o proclamaVlm o salvador das finanças do paiz,
o b
d d
b
h
.
no re viscqn e e Ita on. Ytem para SI que,
fez um relatorio, não sp annunciando saldos,
como inculcan,1o 0 paiz mais robusto, mais chefe do partido conservador, ch11fe da administracão, com maioria n esta.casa e na 9utra com
prospero. maitJ rico d.o que a!ltes de começar a unãnimidade.. podlt desv\ar os olhos desse qua~
guerra 1
h' d
dro negro e andunciar que •ts circumstancias do
Mas, continuou o nobre ministro, c" m 0 em
pai.,: são mais prosperas; e sua robustez e riqueza
outra contradição notavel: «Os saldos attestam, maiores do que antes de comec.ar a guerr-a I
dlz S Ex., em seu relatorio, quanto valem os re~.
cursos naturaes de que ncs dotou a Muniticencit~o- 1 O SR. SILVEIRA. LoBo (ao orati<Jr): - _Não lhe
Divina » Eis aqui allegados pelo ~obre presidente , doam as mãos; uad&. ·~o bElm merec.i.d~.
do consdho os dotef! natuúes í1o Brasil ; não·
o SR. ZACARIA.S : ~O que digo aq:g.j .em relação
era esta a ~rua linguagem em .o utros tempos.
&os recursos latentes do paiz tem "!ido muitas
Senhores, todos os economistas (agora toca 3
vezes repetido pelo ncbre ministro em seus
minha vez de chol'ar) todos os eoonomistas dis"' i discursos, é sua doutrina-. e eu antes quero,
tinguem os recursos latentes de um paiz, Jf. senhores, o choro do ' nobre ministro, que era
uberdade do ·seu territorio,1' a · extensão de seus meu guia nestas :qlaterias, do que seu ris.o que
rios e a ruagni:ficencía de SUaS florestfts; todOS póde fazer ~ mal do p l~Z.
distinguem esses recurso!! nil.turaes da riqueza . , Quaes as industrias. <J,oude vem a receít& 't Que
prapriamente dita, por.que não ha riqueza senão ' vitalid~de teem ellae'tO nobre ministro encarava
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-6principalmente o que elle chamava A. industria; cias, seja prudente ir immedlatamente agitar
uniea do paiz..; encarando a lavoura devia nobr' semelhante questão.» Logo, as despezas da
a nuvem negra que a dominà, devia reparar qus guerra-propriamente ditas não cessaram, contiessa nuvem adelgaça-se ; primo : porque sup- . nuam. Allega o nobre ministro um saldo da
primiu se o trafico que alimentava•a ; secundo : quantia. apenas de lO,OOO:OOOS, e reconhece, en.
porque a mortalidade é muito maior do que os tretanto,que os ~crificios pecuniarios da guerra
nascimentos; essa nuvem vae-se attenuando, o ainda continuam. Que motivo de regosijo, póde,
mundo civilisado brama em favor de uma medi- portanto, offereeer o inculcado saldo?
da que de todo a expe~le ; portanto, a primeira,
Além disso, cumpre attender ao passivo da
a. unica industria do paiz está ameaçada. de guerra O honrado ministro avalia. em 20,000:0008
morte se não houver quem se ponha á. fren'tà e o passivo da guerra, e pede a quantia precisa
rea.lise & solução do publema da máneira. mais para satisfazer os juros da consoljdação desses
co,n veniente.
·
20,000:0008 que o thesouro está devendo. De
Estou, senhores, que o governo deve estar na. sorte que, segundo t!.B declarações do proprio
dianteir~, quand9 se trata de q_uestões de.priministro, ha um passivo que avalia ser de
meira ordem, e nãv agusrdar a miciativa. desta 20,000:0008, mas que póde sermuito maior, talou da outra. camara., como parece assentado pelo vez de 30,000:0008 ou 40,000 0008a que é imposiministerio actual. Se esta. ma teria não é d · ini- vel faze!' face sem recorrer ao ruinoso expediente
ciativa. do governo, não sei que haj11. mataria que de emprestimos e, todavia S. Ex. affirma. que ha
oseja. e porisso creio qu~ bem andou o p~esl :hoje no Imperio maior robustez, maior riqueza,
dente da Bahia., quando por sua conta e risco, maior prosperidade que antes da lfUerra e que
e muito. na esphera de suas attribuições, occu- é esperançosa. (textual) a nossv. situação :finan·
pou-se do elemento servil no seu relatorio á ceira.
assembléa provincia'l e deu a entender que tinha,
O SR. SILVEIRA LoBo: -Embaçadella.
-projectos promptos a respeito de tão grave as·
O SR· ZACARIAs :-Não me consta que a Inglasumpto, mostrando ~ssim possuir, ~orno muitas
vezes tenho desta cadeira. reconhecido, qualtda - terra deixasse jámais de pagar os juros de sua
des de estadista que passam a outros domina- divida; mas nem por isso dei'lt.ou de ser sempre
a dividA da Inglaterra o seu maior pesadollo.
dores.
Ora, a nossa divida attingiu já proporções assusO SR·. SILYEIRA LoBo : 1 Mas falta-lhe muita, tadoras, e essas proporções vão crescendo, porcausa.
que O' nobre ministro quer pagar o passivo da
O l3R· ZACARIAs :. - Nest.J. ~uestão elle viu os guerra e os 50,000:0008 de bilhetes do thesouro
signa.es do tempo e entendeu que pertencia ao . mediante emprestimos,visto como a receita não o
' governo resolvei-a. O governo; porém, abando- habilita para tanto, e, pois, não sei como o honrado m_ínistro d·a fazenda denomina esperançosa~
nou-a.
Sr. presidente, discuti ou conversei até agora e prospera a situação financeira do Imperio. O
na supposição de que o saldo é uma realidade; que ouvíamos ao nobre ministro não ha muito
agora vou examinar se o é.
tempo~ Ouviamol-o ameaçar com o hospital
O honrado ministro diz no relatorio que o sal- a.quell~ individuo que não reduzir sua despeza.
do será de 10,520:6238500 quer no exercício de aos lucros dos seus capitaes! Pois bem, o gover•
1810-18'11, quer no de l8'11-lS'72, sendo a des · no não tem capitàes, de cujas rendas viva, mas
peza de 83,570:3768491 e a receita de 94,100:0008; vive da parte da renda do povo1que, sob o nome
mas salta aos olhos que a indlspensavel condi· de imposto, passa ao thesouro nacional,,e assim
ção para que isso seja uma verdade, seria de um o governo que não subsiste de~sa parte d&renda
lado que a renda se mantivesse nesse algarismo, particular, denominada impo&te, que passa ao
se não crescesse; e p-or outro lado que 8.8 des- thesouro, o governo que não se limita á sua· re-.
pezas do Estado nãQ se estendessem além das ceita e vive de emprestimos internos ou exter·
que prevê a proposta.
nos, vae certeiro ao hospital, como asse rera o
nobre mimstro .•. .. (riso) e talvez ao hospital de
Ora, eu não. acredito que a despeza fique em
alienados ..
83.570:3768491.
O SR. StLVEIRA LoBo:- Apoiaâo!
Senhores, a -despeza da guerra cessou de todo
ou contlnúa 'lOs sacrificios que ~eq1os feito até
O SR. ZACARIAS :-Estamos por consequeneia
agora cessaram ou ainda continuam 'l Sem duem pessimo caminho ; é preciso retroceder. O
vida que continunm : quem o diz é o nobre Brasil não está em esperançosa situação ftnan·
presidtmte do conselho. S. Ex. querendo na ca- ceira, como não estaria.. o particular que Re alarma.ra dos deputados arredar a questão da. eman- ge.sse em despezàs até de luxo, de modo que
cipação que o ha de esmagar. . .. ·
tendo uma renda, supponhil.-se, de lO:OOOS,
ga10;tasse -20:000S ou 30:0008 , contando com
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :dá um aparte,
ámigos
que lhe supprissem por emprestimo
· O SR. ZACARIAS :·•- Tenha pacieneia., é modo
o que faltasse. Esse individuo acharia um d1a
de entender; o ministerio ha de ser vencido
nessa q11estão, porque o seu proprlo partido, re- fechadas as p0rtas, dos amigos, e então iria ter
, •ao suicídio, se os bilhetes de loteria não lhs
pellindo·o, se encarregará de •resolvei-a.
· vie~sem em soccorro, como n unes. vem,
«Nem (eis aqui as palavras do nobre . ministro
Aqui vem a proposito lembrar uma· asserção
da fazenda nÍ!. outra camara) nos parece anõs,
do n(>bre ministro da fazenda, proferida o anno
membros do góverno, q,ue apenas acPJ.ba.da uma passado, que soou mal a muita gente, e que não
~uerra, que exigiu e exige ainda tantos sacrifi. , me pareceu estranha. S. Ex. disse-nos :• « nestas

7materias (as fin11onças) sei tanto domo qualquer ., tiS palavraS do nobre presidente do conselho pro•
do povo.» A maxima do nobre ministro a res- · feridas no referido anno e constantes do seu -dispeito do hospital que espera 03 perdularios, é . curso do 1• de Junho (Lenao): «Esperavà o oai7.
dQ' povo, e muito sensata porque o bom senso do , ~ue já o anno passado S. Ex.. acabasse corri os
povo equivale á mais elevada sabedoria- O que ' 2% de exportação, ·porque já o anno passado o
não é do povo, o que é absurdo, é que por huer rnínisterio nos declarava que havia um excesso
um saldo presumido 'te lO,OOO:Ooog pagando-se da receita scbre a despeza, excesso que devia
a divida avultada que a~nd~t se não consolidou levar o nobre ministro da fazenda, para ser coherenté, a propor a medida a que me 'refiro Mas
por meio de novos ãmprestimos, se declare f!B·
qual não toi minha adminção,. Sr. presidante,
perançosa e lisongeira a situaçrío das B.nariças do
paiz.
·
lendo este anno o relatorio do nobre ministro,
Mas, senhores, em vista di\ conhecida aver11ão em que S Ex. ape:r:ar de nos declarar CJ.Ue a
do honrado ministro a recorrer a emprestimo es- receita do Imperio vae em grande progres>ão,
trangeiro, nl'io querendo us&,r d"J papel moeda, p!lde que se torne permanente o imposto de augpretenderá, S. Ex com emprestimos .internos mento de 2 96 sobre a exportacão!
applicar ás despeza}J improductivas da guerra as
Pois que I quando a receita a:ugmenta proultimas parcellas que condensadas devem ser- 4igiosamente, quando os cofres publicas teem
vir pará fomentar a industrie. '! Será toleravel a · um saldo de 20,000:000$, quando !L lavourl!. está
. emissão indefinível de apolices da divida publica? ameaçada dos so:ffrimentos, dos perigo3 que ha
Ou terá o nobre ministro a coragem de repetir a pouco acabei de ponderar, é nestas circumsua operação dos bonds 'l
stancias que um ministro .. . vem pedir que
Parece, senhores, que, de 1868 para cá, desco- cbntinue essse gravame que pesa sobre ôs intebriu o nobre ministro da f:~zenil.a os thesouros resses · agrícolas elo Imperlo I ' Em que paiz do
de Monte Christo, t~eso~ros de que nunca verá muQdo se presenciari.a um espectaculo destes'!
Erri que paiz se presenciaria tal espectaculo,
o fundo, na venda de apohces; de vez em quando
faz o nobre ministro a ven~a de u,ma porçã.o de . ·pergnntava em 1858 o nobre visconde de Itaboapolices a um Banco, sob a cluusulà de não fazer
rahy e eu respondo-lhe hoje • o espectaculo
nova emissão .por ~erto tempo·, co o seguindo passa-se no Brasil em 1870 e sendo presidente
assim álguns milhares de contos para despezns do conselho V. Ex."
O saldo nio é agora· de 20,000:0008, mas dá
urge:e.tes. Mas isto não póde continuar; se a
guerra está acabada, a industria exige para rea- 10,000:0008; o nobre ministro que chamava ao
nimar-se o auxilio de capltaes; mas onde achal- sl\ldo do Sr. Souza Franco «licor suporifico
os dentro do paiz? Os que ha disponíveis estão para adormecer·o senado», dá agora direito ao
no thesouro, e o thesouro em vez de restitui! os nobre senador pelo Pará a dizer-lhe igualmente,
a seus donos; para lhes d11rem destino na indus- ~ «O seu saldo deJlO,OOO':OOOH é licor suporifico para
tril!-, tem o proposito de retel-os fazendo no paiz adormecer o sen_ado e o p11iz, para alimentar a
operações de credito para consolidar a divida esperança dos que querem a todo o custo por o
ftuctuante e liquidar o passivo da guerra.·
pé no orçamento se ainda não tem nelle um
Admitto qu;:: o nobre ministro da fazenda, tàlher. »
l:le /o Sr. Souza Franco, porque annunciava
cheio. de regosijo, viesse dizer nos que contra
saldo~ devia supprimir os, 2% sobre a exp0rta- .
sua espectativa e contra a qsper.tativa de todos,
ção, o nobre ministro da fazenda, annunclando
acabada a guerra, podia-se de certo modo equilibrar a despeza com -a receita, uma vez qu.e se saldos, devia prometter a suppressão ou reduccontrahisse, para liquidar o passivo da guerra e cão de alguns impostos creados por e:ffeito dafl
consolidar a dívida fiuctuante, um e:D;~pres~imo, e Ürgencias da guerra e em nome da honra e da
comtanto que os legisladores nlio decretassem dignidade nacional.
novas despezns que podessem ficar adiadas para
E' um dos casos em que deve ser muito dolotempos melhores. ,
· . roso para o homem de E,s tado o fallar sem certa
O que estranho é que,. havendo-s«,J creado re- reserva. O nobre ministro confrontando o seu
centemente pesados impostos, e precisando se ' saldo com o do Sr. Souza Franco, cotejando as
ainda de operações de credito para avultadas suas apreciações de 1858 com as apreciacões que
despezas, se ache que é lisongeiro o estado de faço hoje, ha de confessar que se acha êm uma
nossas finanças. Nunca desesperei dos recurSO!\~ . posição difficil, tão difficil', se não m&is do que
do paiz; mas penso que a verdade exigia nma aquell& em que viu-se o anno passado, quando o
deelaração diversa da do nobre ministro da fa- honrado senador por Goyaz, com os Annaes do
zenda, dizendo se : o caso não é desesperado; senado na mio, lhe mo 'trava a contradicçio e
com o regimen conveniente o enfermo entra em incoherencia da resolução. que propoz e defenconvalescença e ha de restabelecer-se da copio- dia, pau que a lei do orçamento de 26 de Sesissima sangria q!le levou.
·
tembro de 1837 vigorasse até o fim de Junho
Sr. presidente, se o nobre ministro via côr de. . de 1870, com as exprobrações que S. Ex. em 1865·
rosa a situação financeira, se calculava ter saldos; fazia aos seus adversarios a proposito dé uma
era do seu dever prometter desde já alliviar 'o prorogaçlio de orçamento mai_s modesta e sue•
·
povo do onus d-e alguns impostos, .como opinava tentavel.
A cont'radicção de S. Ex. é formal; a Providen. S. Ex. em o anno de 1858 a proposito dos sal·.
- dos, naquella época famosa, que sustentava o cia pune o nobre ministro da fazenda como
ministro da fazenda de então, o Sr. conselheiro, talvez ainda não tenha punido outro ministro,
Souza Franco, -e que combatia eom desusada castigando assim aquelles que teem uma política.
energia o Sr. visconde de Itaborahy._ Eis aqui para si e pàra os seus e outra para os seus adver'
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sarios, com desprezo do Evangelho, que precei- tão, e resolver a queatão propoifo.ionand'<> á ma·
tua que não queira alguem para os ~>Utros o que gistra~ura meios de viver (apoipdos) e de fazer
não quizer para si. Se o nobre mlmstro é eohe- justiça.
rente, se_recorda-se . de suas censuras de 1858,
o honrado ministro no seu relatorio apresenta
elimine os 2 % sobre a exportal}ão, e trate de úma tabella que algum prestim-J deve ter, por
reduzir os impostos creados em 1867 e em 1869... que não creio que o nobre ministro quizesse
apresentai-a ioutilmente; refiro-me á. de n. 9, ern
O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Podia fazel-o.
que se confronta o que percebem os empregados
O SR. ZAcÁRIA.S:-Devia·o fazer, e se não fizer, · da secretaria de Estado dos negocios da fazenda
é contradictorio, in,coherente..
. . . com os .v encimentos dos empregados das outras
Posta de lado a incoherencra do nobre mrnrs- secrt~tarias de Estado. Para que essa tabella 't
tro no qae toca á conservação dos impostos :Não é para -diminuir os .v encimentos dos empre'depois de ant~unciar um sal.do e de d~clarar gados das secretarias qà.e os teem avantajados,
esperançosa ·a situação financerra do Brasil, tor- · ou cortar a extremidade dss per:u.as que exctldern
•nemos ás despezas e seja~nos licito dize.r que, o leito de Procusto; mas, para augmentar os ven.
com qualquer descuido do governo; as votações . eimentos dos menos ft~.vore~idos, ou estender e. _
de despeza nas duas camaras p6dem absorver o alongar as pernas curtas até se ajustarem ao
decantado f Bldo.
·
leito . A' semelhança desta, outras necessidades
Cumpre · ' que o nobre ministro da fazenda.
surgirão reclamando no orçamento novas verba~
desenvolvendo toda a sua coragem, defenda. o . de despeza ou augmento das antigas.
seu saldo contra as tendencias dissipadoras com
Já vejo que o nobre ministro da fazenda não
a mesm:'l. vigilancia com que os. hollandezes duvidará, mudando de tom, oppôr embaraço ao
preservam os seus diques contra as Innundações augmento de despezas allegando aos membros
do mar.
da óiltra camara e aos senadores o estado máo
Não se trata só de resguarda-ç o saldo dos bo~es das finanças, visbo como a primeira vez que se
d,as despezas extraordinarias da_guerra, que am•. lhe proporcionou opportunidade, S. Ex. foi aproda continuam a pesar sobre o pa1z, como o nobre veitBnd~ -!11 para declarar que as despezas da
ministro da fazenda declarou na. camara tempo· guerra continuam. Assim, é de suppôr que o
raria; é preciso tambem preserval•o das despezas nobre ministro se encarregará de m,ostrar o cont:trdinarias. Olhe o nobre presidente do conselho' trario do que disse no seu relatorio, a s&ber :
para o interior do paiz. veja, 'se bem conhece ha de a cact3 passo allegar a exiguidade dos reas circumstancias do Imperio. quantas dis~o cursos do thesouro contra as pretenções que se
sições e emendas não apparecerão no sentido· levan.tem a maiores despezss.
de augmentar as desrezas. O que ha de fazer o .
O SR, SILVEIRA LoBo ; - Logo; sem a. menor
nobre ministro a respeito d,a magistratur.a '!Como
póde h oje regatear-lhe o plio depois q~e annun- duvida nem embaraeo.
cia um saldo? Creio que não póde assim proceO SR. ZACARIAs:_:Ágora conversarei sobre o
der com relação á magistratura um paiz que fez sello, tratando dessa questão que eu não preten.uma guerrã despendiosissi.ma, disp_ensando ~ dia discutir, mas que sou obrigsdo a considerar,
auxilio de capitaes da Europa. e servmdo-se ex- . porque, tendo sido agitada pel'ó honrado sena..
cluslvamente de seus recursos para debellar o dor pelo Rio de Janeiro, que hoje não está predictador Lopez, e cujas finanças, cont~a a e,;pec- sente, 'o nobre ministro da fazenda levou muito
tati'la dp mundo, declara o nobre mm1stro da a md que eu dissesse ~o meu logar que o nobre
fazenda se·acham mais prosperas hoje do que senador tinha razão. Vou mostrar que a secrequando declarou-se a guerra.
taria do nobre ministro o fez citar um artigo de
O que se dirá deste paiz que pelo orgfi.o .à.? lei sem applicação.
nobre ministro da f3Zenda proclama a elashct-:
811. SILVEIRA LoBo : -Apoiado; apezar da
dade de sua renda, a grandeza dos recursos com luzO p:Jeridiana.
que a Providencia o dotou, se deixar morrer á
O SR. ZACARIAS: -Sr. presidentete, trata-se
mingoa, á. fome os seus magistrsdos? Co~o é
que um juiz de direito que tem 2:400$póde VIver de interpretar o§ 10 do art. 1• da'resolução de 20
nest'a Côrte 'l Como é que um desembargador de Out,ubro de H:s69 que prorogou a lei de orcacóm 4:0008 póde subsistir decente e honrada- ~ manto de 26 de Setembro de l867até 30deJunh~
do ·correnteo.
mente'!
Diz o citado parllgrapho:
E' ~ssa uma questão iQlportante e na qual até
a dignidade do paiz é interessada, para que na
• E' o governo autorisado para alterar o reInglaterra se não diga, como ainda ha pouco se gulamento do sello ultimamente publicad? para
disse, que a justiça de lá Inspira mais confiança . o fim de incluir n elle os novos e velhos dtrettos ~e
que a de cá, para que todas as sociedades que mercês pecuniarias.» O honrado senador pelo Rio
se organisam na Europa e o:fferecem eapitaes ã de Janeiro observou que S. -Ex. o Sr. prasidente
nossa pequesa e mesquinha indu:>tria não pre- do conselho não se limitotl a incluir na reforma.
firam. com razão, para deci4ir as questões.q11e do regulamento do sello os novos e valhos direioccorrerem, as justiças estrangeiras.
tos, mas fez alguma cousa mais, augmentou
Podia-se, Sr. presidente, a'llegando penuria do multas,·por exemplo. S. Ex. não fez só uma altltes.ouro d·izer até agora aos nossos magistrados teração ; no seu relatorió ã pag. 45 elle confessa _que fez tres importantes alterações sando
• esperem'!»; muis o mJnisterio que annuncil\,
depois de termintlda a luta do Pangusy, saldos uma dellas muito sensata, que foi a do art. 25
e prospe~idade, deve de frente encarar a que.s- · do reglll.amento de 1869 .

Segundo o § lO da resolução dé 20 de OU:tubrd
da 1869, que li, podia ser álterado sómeat~ ~ara
incluir os novos e velhos direitos de merCês pec ,_, niarias () regu~amento do sello; r,nas o nobr~
ministro fez outras alterações e n& reforma nilo
incluiu esses velhos e novos direitos! E não
usou o nobre mi'n:stro da autorisacão expressa
dQ ,§ 10 pelo 'seguinte motiV'o qU:e expen_de no seu
relatoriq (lendo): .
:.
. «. Posto que ah.tórisado pela já citada lei de :tO
df3 Outubro ultim,o para incl~ír ~~ reg~la~ento
do sello os velhos e novos dtrertos das 111:ércê~
p'ecu~.i~rias, pareceu:..me não c!e,v er U~I:Lr da au ·
~or'isaçã~.• ~eJ?i spbmetter ao vassn, tllust~!'-<1.0
l.U,\zo uma :.>bJecção que f~tz peso .em ineu eSP\"
rito., , e vem a ser que, mudada asstm a natureza
daq'u elles díreitos, ficavam os magi~trados sufeitos ~'paga r antes de começar a exerc'er 11eus
~mpregos. de uma só vez, a contribuição de 30 96
do vencimento de '\lm ~nno, pagamento que:
actualmente lhes é, p·ermittido fazer por pa'r tes
ig'Ufles nos primeiros doze mezes 'd,e exerclcw. »
Ora, eis aqui udí11. pro~!\ dedsiva do ac~rto
com que h.ontem 'o ho'nrlí.do senador pelo Rio
d,e ,,J:aneiro asseverou que muitas vezes ·o'!. miniétros1 s.o brecarregados de . trabalhos, receb~m
das secretarias pedidos de'autorisaçõesque fazem
passar nas camar'as sem conhecer-lhes o alcance.
Pots se era duro fazer com qu'.l os velhos e novos direitos, que: pagam os ml\~istra.dos, por .partes no correr dos primeiros 12 mezes de exercicio, fossem pagos de uma vez sobre os vencimentos de um anno antes de começarem a exer~r<os sf!us 'empregos. porque tlzestes adopt"r.o
§ ;lO que concedia semelhante autorisaç'ão'l Niio
refiectistes quando. fizestes o pedido '1
o SR. PRESIDENTE DO CONSBf.HO: -Não dei

,1869, citando umá-, -diéposil}ão de lei que para
isso lhe não d'11VII p2_der.
O Sa. PRESIDENTE; Do coNsBt.Ho ~ - Dava.

1

O SR. ZAeA.JUAS'- Penso que não.
SR. MINISTRO D:A. MARINHA:- Vamos ver.
i '
Sa ZACARIA.S:- nobre ministro da maj rinha verá, e, como é lhano na· discus~iio, aoncvrdará comigo.
'
.
Diz a resolução de 20 de Outubro de 1869,
art. 1• ,§ 9.~ {Ze; • Fie" prorogada, durante 9 praso
·dl\ presente re<;oltfção, a autorisação concedida a.·~ gov~rrno .para alterar QS regulamentos das
repartiçõe'.! de fazenda, promulgadqs e~ virtude
da lei n. 15()7 çte 26 de~etembto del867. ,.
· Quaes são os artigos da lii de 26 4e Setembro
4,e 1867, que entendiam com o sello·? Quaes aa.
disposições que eptep.di-am com a reforma d!\S
repar1ti~ões de tazenda ~ Eram inteiramente dff.
ferentes; do sello tratam os arts. 12 a. 16, dareforma \ratam o ar,t 36 § 3 e su•s bazes:
.
Ris p teor do art . 36 Q.a lei de 26 de l'etembro
de 1867 {ZendQ)~ ec F}ea o governo autorisado
para reformar a secretaria. de Estado, co~tadoria,
1
! inta.ndencia da m11.rinha, pagadoria das tro·pa!l,
l arsenaes. secr~taria de policia, repartições de
l faz~nda 1\lterando OI! qua.1ros d!i vencimentos dos
f ref\pe!ltivos emprl)gados, sob as seguintes base11, etc. »
As ~im que a lpi. d.e '1867 &utorisav.ll a r!lforma
das r ~partições de fazenda em artfgos diversos
' daquelles que eram con cern·entes ao Sf1llo e ~os
de m"il!l iJIWO•tos e. pois, determinando o art; 1•
' § 9• da resolução de 20.de Outubro de 1869 ,AJ.ue
' continuasse em vigor a &.utorisação cwncealda
pai;& a reforma dos rt>gulamentos das repar l·
ções de f&zenda, é evidente que excluía 08 !.'eg:u-·
,
: lamentos de impostos.
meu assentiwento.
Sr. presidente, tenho e:x,acto conheçimento do
'·' o··.SR. ZACARIAS: - ~· uma declara~çã~ im- espírito da disposição do § 9 do art 1• da rel!oportante essa de que o § 10 passou sem o accordo · .lução de 20 de Outubro de 1869 .. porque· a r~iz,
ao no.bre Winistro da fuenda ! Mas s~m o asseno- · a fon~ deste § 9 é o art.. 32 dos additivos da protimento ou 'com o 'assentimento do governo, o ; posta de orçamento que V; Ex. tem sobre a mt)ea
§lo contém UJUa autorisação, .Ele que o goverJlo para sererp opportunamente discutidos. Nesse
não fez uso, ao .passo que , alterou dív~rsás art. 32 se lê: c ,Orgoverno fica autorisado para;
dispoo>ições do respectivo regul&mento sem ter durante o exercício da presente 'lei . alterar a
para isso autorisaçlio no mesmo paragrapho.
· legislação regulamentar relativa ás repartições
A hermeneutica ·que·com tanto encarecimento de fazenda. •
.
hontem invocou o honrado ministro da guerra, . . V. •&t., Sr. president') sabe que o artig~>
o que nos está ·dizerido á ·vista das p~lavras do , additivo sob n. 32 era impu,gnado pela. opposjção
§lO: c O govérno fica autorisado para· alterar nQ ·ce:ebreconveni<;> que se m(lllogrou rro anno
o regulamento do 'sello para o fim de incluir ; pa&sil.do, sendo subatituido pelo art. 1 § 9 da
nelle os novos e vei.h«ls direitos • T E' •que a altef ; resolução ,.que pr9):'0gou a lei do orçamento.
ração do regulamento só podh. ·versar sobre os ! Conclue se dahi que o indic·ado § 9 d0- art. 1 da
novos e velp.os dir'eitos, Tal é a opinião do,.):J.On- . 1 resolução, de 20 de Outubro de 1(;69 tratando ~los
rado senador pelo Rio d·l Jâneir,o , que suseito:u regul~~rme.ntos dtts repartições de fazep,da, .nilo
eSSll que,stão,.; tal é tambem, ao ·que parece, ~ó 1 se referia ao dosello nem aos de mRis inu>PS.\?If·
:{louve, porta\}to, engano da secretaria Cltatido
pensamento @,o nobre ministro; porque· nt) ~
gulamento de 9.!11) 'Abril do corlj~nte anno, ~qüe o§ 9 do art. l• ·da l'esolução de 20 'de Outubro
alterou o f!.Ôieiior regulamento do sello, não de l8o9,'éngano em .que eahiu o-nol1re ministro
cita o § 10. mas 0 § 9 da re!!olução de 20 de Ou- da, fazenda por ·u riJ;''I'esto de apego ''-ás suas án
tu\Jro d~~ 1~6~ que prorogou a lei do orçamento ' trgas doutrinM. 'l'tJm seu· collega evitou &as~
de'26 de Setembro de 1867.
difflculdade, porque ten4o achado decretos .'~
1
1 reforma de repaü~~õe~·j.â sub.ihsttidos· á ap~o·
; Peço a V, Ex. a co'lleeçlo de leis de rl807. (E' I vaçâo do corpo legisl~'tivo fez nelles as altttt~
satisfeito.)
' ções que bam quiz. O ·nobre presi'dente do cdnD'ese,#ltórhar betn ':Cl~ro qu!l'o"notffe·m'Üiistro sslho, porém/ leal airrd~ ás suas éren:ças anti.a'ltcrÔU 'o i'egU1amento do . #ello I>Ublica(io eín. ghs' e louvaveiR de que,< depois de usar de úatv
i
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autorisação, O governo niio póde usar de novo .· 'l\âO COn'V'ém encarregar-se a administração
da mesmt\- autorisação 11.em e:x.presso assen.ti · , publica de serviços que podem ser bem desemmento do corpo legi~lativo, tendo e:x.ped,ido um
penhados por particulares, tenho. fá que a experegulamento para arrec11daçãó ·do ,sello, solici- riencia mostrará os beneftcos effeitos do syathetQu novt\ autorisaçl!.o para retocai-o; mas foi
ma iniciado por aquellas leis: •
mal corrce·b ida a aut:>risaçãc, porque cifrou-se
· O senado, Sr. pre<;Jidente, conhece perfeitaem dar faculdade para incluir no regulamento J;Dente a historia da autorisaqão das dócas: essa
novos e velhos direitos, autorisação de que· 11utorisação é originaria rle Pernambuco. Certos
S. Ex . não qutz servir se, e então recorreu ao''·' indivíduos tinham a pretençfio- de copstruir
art. 1• § 9 da resoluqão de 20 de Ou~ubro que dócas em Pernam·b uco, e, pois, dirigiram.se para
não tinha por objecto regulamentos de Impostos, esse fiJD aos poderes supremos do .Estado. Duas
ljlas somente r. reforma de repartições de fa- : commissões reunidas do sena!lo. am um lumi·
zen da sob certas bases.
.
. noso parecer que deram sobre o BSSumpto, incli·
Reformar repartições de fazenda, Sr. presi· . 1 nar"m se ao pent~amento de uma autorisação
dente, alten.r o quadro e vencimento dos r<s- geral conterida ao governo p~tra contratar a conpectivos empregados sob certlls bases, ê cous,
etrucção de dócae noe differentes portos d<>timrouito diversa de alterar impostes, uma vez crMt- ~erio mediante determinadas clausulas. Esse
dos P.or uma autorisllçiio do_ corpo legislativo; l
pensamento. a .que prestd toda adhesã?, P.reautoriSação que em 1867 o~tive da outr~ .c amara
valeceu e dahi re11ultou o decreto legislatiVO
e . do senado para a refo,.ma de repart1ções de
n. 1746 de 13 da Outubro de 1869. Em virtude
fazenda foi .distincta da que 'passvu pan arreca. desse decreto o governo tinha que fl.xar o capital
dação de impostos e no me!!mo ~entida devera: da em preza, .ftxar· tambem o praso da concest>ão
entender-se a autorisalj)ào que o nobre ministro que nunC3 será maior de 90 snnos. depois do
obteve na resolução de 20 de Outubro ul.timq qual as obras e o material fixo e roda.nte per·
para reformar os r~gulamentos das repartições t!meeril.o ao governo.
de fazenda.
Nos tertn,os do mesmo decreto, as emprezas
' Melhor fôra que o nobre ministro da fazenda não teem direit.o á garantia de jqro, podem dis.fize!!se es alterações que lhe parecesse conve:
tribuir dividendos sem llmitsção. devendo. poniente decretar, sem citar disposição legislativa · rém, reduzir-se 11 ~arifa das taxas logQ que os
que o autorisa.sse, contando com o apoio inde- · . lucros liquidas da em preza excedam a 12%: no
fectivel da unanimidade da outra casa e com o fim de lO anno t~ depois da conclusão da-s obras,
da maioria dest~ . I sto era mais. simples.
o e-overno tem a faculdade de resgat&r as proQuanto á alteração da tarifa das alfandegas, RTiedades da companhia, fixado .o preço de res· 1
Sr. presidente, cabem as mesmas reflexões que gate de modo •que,reduzido a ·ap<•liC'es da divida
venho· de fazer a respeito do regulàmento-do
publica, produza uma renda equivalente a 8%.
Em nenhum caso, o decreto citado concede ás
, sello: o § 9• do ut. l• da resolução de 20 de Ou·
tubrQ de 1869, não cogitou da alteração dos companhias o direito de rescindir o contrato
direitos taxados em. diversos artigos da t.arífa.
quando, dur~nte certo período de tempo, não
O art. 9 da lei qe 26 de Setembro de 1867 au- perceberem uma certa renda.
.
torisou o governo a r.e formar a tarifa das alfan~
Ora, o contrato que o nobre minis~ro da fadegas, sob bases que o mesmo artigo indica.
zenda celebrou com o Sr. José Joaquim de Lima
Esse artigo diz: «O governo fica autorisado para e Silva Sobrinho e outros a respeito d.a dóca do
reformar a tarifa das alfandegas, de baixo das ' Ri e de Janeiro, em nada ee parece .com o pensaseguintes bases:» O nobre ministro da 'fazenda,
mento do .decreto de 13 de Outubro de 1869, a
em consequencia dessa disposição, publiçou um que devia cingir· se..
·
trabalho sobre a tarifa das alfandegas. trabalho
Em primeiro logar não se attrahiram capita11s
em que logo depsis descobriu lacunas.
11.vultados á uma em preza importante. A dóca do
S. Ex. podia dJzer: rs.A tarifa das alfandegas fez- ' Rio de Janeiro, em que o governo havia despensa ; mas apresehta lacún&S e por issq peço auto- dido cerca de 8,000:000$, estava quasi acabada.~
risacão para revel-a. Q11em lh'a n6garia 'f Eu de
tanto que a cl)mpanhia concessionaria apenas
çertÕ que nio. O nobre ministro, porém, callouse obrigou. a empregar :t,OOO:OOOSOOO.
·
se e foi. catar na resolução de 20 de Outubro
A doca do Rio de J,aneiro era obra quaei finda
ultimo o § 9 do art. l• que proroga a autorisa- e o governo entrega a uma companhia valiosas '
cio para refdrmar as repartições de fazenda e não' propriedades nacionaes a troco ·da insignificante
ira ta da alteração de impost!)s, o que importa l:!Ommt~. 'de 2,000:000$000. ·
• sõphismar' a lei. ex.,1ediente improprio de um
O govento não fixou um pra'so á.· concessão,
homem de .Estado como o nobre presidentl) do como é expresso na lei ; não reserva-se o direito
conselho.
·
de resg11-tar, lo annos depois de concluida.s as
Sr. presidente, direi agora al~uinas palavras obras, as propriedades da companhia, ll!.8S ficou
sobre as dócas, notando primeiro que tudo o com a faculdade de rescindir o contrato quando
lacomsmo com que se enun~iou o honrado mi- bem lhe parecesse; tornando as!!lm tão vrecaria.
nistro quando tratou das dócas no seu rela- a cQncessão que lhe tira todo o vinculo de direito
proprio de contratos bllateraes, clausula a que
torio.
·
Diz elle a pag. 39 (lendo) «De conformidade só podia sujeitar-se a companhia pela convic.,
com os decretos ns. 1746 e 1750 de 13 e 20 de Ção de que· não arriscava capitaes, mas recebia
Outubro del869, contratei com uma companhia, as obras feitas e dando já uma renda.
Além disso, a companhia ficou com a facilidade
que se orga.nisou, o serviÇo das capatazias e da ·
dóca da alfandegada C~rte, e convencido de que de rescindir, por sua parte, d r.ontrato, sedu·

rr4nte os primeiros lO annos a renda liquida
média da smpreza fOr infer-ior a 8 •/., o qué de
algum modo equiv,ale á uma especie de garantia
de juros, que o decreto de 13 de Outubro de 1869
não permittia.
O contrato da dóca do Rio de Janeiro foi, J>ortanto, um verdadeiro mimo de festas : importou
a entrega de. proJfriedades da nação á companhia
concessionariào, &fim de colher para os associados
a renda que competia ao Estado. visto como este
havia féito ,.com os recursos do thesour.> as obras
quasi em sua totalidade.
. E os lucros que a feliz .c ompanhia esperava
auferir eram taes e tantos; que ficou estipulado
no referido contrato fllue logo que os lucros líquidos excedessem a l4 %, reverteria o excesso
ao thesouro nacional e não sei como o governo
não incluiu nas probabilidades do saldo do or1
çamento tal excesso de 14 %
Tal foi a espectativa da companhia da dóca
da COrte. se bem que provavelruente ella enganou-se no calculo.
0 SR; PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não ha tal.
O SR. ZAOARIAS: -E' verdade, porém, que o
engano não póde trazer grande damno porque
está estipulado que Pe no período de 10 annos
a companhia não auferir 8 96 tem direito de pedir rescislio do contrato, garantia que a resoluçlio de 13 de .Outubro de 1869 não perrnittia e
que, não obstante, o nobre ministro da fazenda
· assegurou, importando o mesmo que dizer á
companhia : « contae com o mínimo de 8 %, certa
de que se por algum tempo a vossa renda ficar
áquem de 8 %, podereis rescindir o contrato
sendo-vos restituído em apolices o vosso capital
de modo que tenh11.es uma renda de 8 r.. 11 Isso é
uma garantia de juros ...
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Sem duvida.
O SR. ZACARIAS: - .. . ; disfarçada, obliquamente concedida. Eu estava na COrte, sabia que
o espírito 4a praça, acolhendo a medida do
nobre presidente do conselho, foi tirar grandes
lucros com ' o emprego de um capital mínimo,
msigniflcantissimo ....
O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Melhor que comprar apolices.
·
O Sa. ZACARIAS: - ..•. porque os lucros po-

. :diam ir até 14%, e nunca abaixo de· 8 r. se não
por algum tempo-..•.
O SR. SILVEIRA DA MoTTA: -Nunca .
O SR. ZACARIAS: - ... visto como o direito de
· rescisão concedido á comptmhia no caso de não
embolsar 8 r.. equivale a uma garantia efticaz.
A companhia da dóca do Rio de Janeiro não
terá rival no Imperio; as outras que se forma-.
rem hão de despender avultadas som mas; ' a do
Rio recebeu do Estado propriedsdes em que
muito milhares de contos do thesouro haviam
sido já despendidos.
N.ão foi esse o fim do decreto legislativo de
18 de Outubro de 186\J.
O fim do decreto citado burlou-se no. que diz
respeito á COrte: a em preza da Côrte é mais feliz
do que qualquer outra, e o decreto de 13 de Outubro ultimo attendeu com i~ualdo.de ao bem
não só da Cõrte, .mas das provmcias.
Foram, pois, menoscabad0s os princípios geraes que prevaleceram na adopçil.o do decreto
legisfativo com que o nobre ministro devia conformar -se no contrato da dóca da COrte.
Não quero entrar no exame do modo cóm.o se
faz o serviço, nlio quero atacar interesses particulares : analyso somente as feições principaes,
. os delineamentos característicos da concessão;
concessão feita a cinco indivíduos, dous dos
quaes membros ·.da camara dos Srs. deputados,
concessão de lucros, de grandes lucros com uma
especie de garantia de juros não prevista em lei,
e tudo independentemente de concurrencia.
A melhor prova de que o contrato, que analyso, foi pura doação á c" mpanhia concessionaria, .é o facto de sujeitar-se ella a ser despedida
quando o governo quizer: ninguem se deixa assim despedir do que lhe custa dinheiro e trabralho. ·
Sujeitou-se a companhia a tão aspera e repugnante clausula porque,recebendo as proprie·
dad,ett do Estado, pouco iinha· que despender e
esse pouco ficava-lhe perfeit~mente garantido
com jurq de 8 r.,ou o governo rescindisse o con. trato,ou a propria companhia reclamasse a rescisão.
Estou fatigado, Sr. presidente. e reservo me
para depois dizer mais a~u:lna cousa.

DISCURSO
Proferido na ses ão de 9 de Junho de 1.870
PELO EXM. SR. SE ADOR

FRANCISCO DE NULA SILVEIRA LOBO
•
ELEIÇÃO 00 1\10 GRANDR DO NOll'fE.

Profundamente desgosto o, vor motivo de data
não roui remota, eu desejava ·te anno tolllar a menor pnrte possível nas di cu· ões do s nado; e, hoje,
dolorosamente impre sionado pelo fallecimento do
veneravel tadiSla, o cujas ex •quia houlem assistimos do eminente cidadão, que, corno fruclo de
sua 1dnga o esclarecia oxporioncia, Jegott á sua patria
a preciosa indicação da senda da liberdad' e progresso, quo unica lhe ·onvém eguir, eu stimaria
muito, Sr. pr sidento, poder ne te momento ob decer ao pendor dos meus sentimentos deixando do
occupar a tribuna.
Mas, um dever imperioso, o qu con idero o principal para o repr senlanle da nação, rn chama a
disculil' O earec r da illustre omnüs ÜO de poderes
sobre a eleição di\ província do Rio Grande do
orle.
Não sei mesmo como se pos a vôr um povo lutar,
e lutar h roi amcnlo,conlra a prepotencia de um governo, quo se propõe a arrancar-lho por todos os
meios abusivos, seus ma i · sagrados direito·, d ixar
gue pa so inrolume o re ultado de Ltma tal x:lorsão.
S ria um triste pro1·edonto, capuz do do~ul nta1· o
mais forlal ido civismo; e u não dos jo ·uncorrer,
no pouco qu
lá 1.10 mou nlcaneu, para quo m us
con idadãos d creiam rompi 'lam nto da •fficacia
dos seus direitos, que são ao mesmo tempo meios
do regeneração postos lio s u alcanc pela constituição do Estado.
Seja, porlanto, qual fôJ: o r uHado da ~r~s ·nlo.
verificação de poderes, rp qual for a d ·1 ·ao do
senado, qu espero s rá ju ta, é os ·c o _p1 usamenlo
que mo preoccupa c me faz eccupnr a tnbuna.
Diz-m n consciencia, r. prosidonl , que a causa
quo o ventila, a da eleição da província do Rio
Grnndo do orl , é a cau a da liberdldo do voto ...
O . n. SAIUIVA :-Apoiado.
O Sn. ILVEIRA Lono :-.. . é a cau a da mais palpitante urgente das n co idad s do paiz; é ainda
a do d smoronarnento da olygarclüa, qu sorv de
cauda c apot~ á autocracia, inf lizmenle, do C ito
_pósta em pratica no paiz.
Por pouco qu s' roOicta sobr o compl xo variado alcance que teem as quost.õ s eleitora •s sobre·
a diretção c d 'stinos do paiz, facilm nte se dopara
com os motivos do esforço cqm que o poder investe

co~Lra sse el monto, o un_ico quo o póuo r frear, o
umco quo póde salvar os wteros es vitaos do paiz e
sua dignidade, o o unico m que d po ilam toda
as suas c p ranças os verdadeiros amigos dos gov'rnos livr s.
Convicto , como todo
tamo , ri . qu no · ·as
inslituiçõ s le1torue não passam do risivois simulacro , dov mo oppôr os mais en rgicos protesto
aos de mandos do poder, quo a um tal stado os reduziram.
E' o que pela minha p11rte pa soa íuze:r.
Houve eleição na província do Rio-Grande do
orlo, ou apenas a r pre ntação, por parto do gov rno, do uma far~a comico-traglCa, a signaluda.
pela d ssiminaçrw do tonor, mprogo du fraudo e
efTnsã.o do . angu ?
Vou r pender a ta inLcnogaçito com o xamo
onscicncio ·o que fiz do facLos, quo me levou á
convicção de quo alli não houve I irào, nito houve
mais do qu 'Ompleta o O• tup nda Ômpt·css.io, que
o govel'Do, por meio do seu d 1'gndo, f z pos r. com
mão r roz, s br uqu lla infeliz província.
D ixnrei de parto os •1 mrnto · d elegibi ido de
do ·andidato l'al!do uo gov rno, por t•sto imposto
á provinciu, dn cuja loição uos oeeupamos, cundidalo quo ulli não na u1 nem jàmm r •sidlu, ou
soqtl r aportou, o qu a! h nenhumas r lacõ s tinha·
deixar i lamb m do pnrto, ao mono. por agora ~
alta inconveniencia poliLi a du sua colha, c tr;Larei do meios d co rç.ão o manojos mpregado p lo
d !r.g~do do g~voi'II? para levar ao cabo a ernpr za
pnnc1pal, · _nno umca ?e qu foi n arrogado.
~O_?loçaroi, Sr. pr s1dente, p lo preparativos da
rle~ç_ao, o do ntro slos occnpar-me-h i do prof renc1a com os quo te m c:tract r d m didus grrnos
sobre toda a provincia.
rim iro Ctúdado do presidenl do Hio Grnndc
do. orlo, ao chrgnr á província, foi prt•di pOr o mbau· os animes para vôt· s on, cguia 111Uiguvt1lm nlr o bom xito da ua principal mis.ão.
Comprch ndeiL logo que toda a força oi itoral da
provincia ostava da part daqu11lle qu oram
adverso· á sua admini tração, pôz rro pratica todos
o meios ao seu dispor para tornar agradavrl aos
liboracs, levando o mprcgo desses meios ao p0nto
de de go~tar a coryph us do poqu no grupo. qu r prcs nta na província o partido vrr·m lho.

Os jornaes desta Côrt nos tran mHtira~ explosões, pelas qua s ·o podo b m aqmlataro grao do menospreço c as o!Iensas que do pr sidenLe roc ber11m
sses coryphou .
.
.
.
Os a[ugos do pro 1dont~ ao pa~l1d0 liberal n.ão
tiveram a força rlo con ogwr. do. l1boraes do R1o"
Grande do Norte, quo r nunCla ~e~ a sua a.ut~no
nna a ua con cioncia c a sua dJgllldade, dcslstmdo
de t'omar part em um pleito para o qual dispunham
de todo os elemento de triumpho.
·
abe o senado, sem duvida, c mo isto aconteceu.
E' nowrio quo o abalo causado no paiz pela in spo1·ada a ccu ão do gabinete de 16 de Julho, produziu
a juncriio da dua fracçõcs do partido liberal, que
se acha·vam até nLlio em di id ncia. No 11io-Grandc
do orLe havia, do r meta dalil, . 6monl os dous
grandes partidos, l~beral
con ~vador. Alli a situação p<t sada apotava-so no parttdo con rvador
que á mesma adhcrira, ao pas o que se achava o~
oppo ição o partido liberaL
Veio o acontecimento f tal a que venho de a Iludir
c os e dou grandes partidos, qno ('Onsti tuiam aliá~
a totalidade da província, fizeram juncçüo, uniram-se. Eram cs · ntigo partido norli la e suli la:
do primc-iro ern um do principao chefe o honr~do
Sr. Dr. Amaro Bezena, o do outro o I onriido Sr.
Dr. Moreira Bra·1dão. A província niio ronb.ecia
Ollh'O partido3; dividia-se toda olla no la dua phalaul~~
. CÇitO
- .ornou'
.
. l o tnump
.
l10
mta. a JUO
e 1mposs1rc
de qualquer candidll.o quo não tivoss o apoio dos
dous partidos l'eunido., de qui\lqncr candidato impo t.o pelo gov rno; o ~u, c ~oclo .quantos tiveram
conhecimento dessa Custw, as 1m o Julgamos.
O d(m, partidos do ruo-Grande do N rt deram
um bel lo ox.omplo, digno por c rto d rr irnitaLio;
m fac.o do golpe profundo que ofl'reram as islituiçõcs, poz raro de lado a questões pe soao , os odio
inim1z dos parlicularc , e ligaram-se para combat r c dob('llar o inimigo commum.
E&ta patriotica rosolução por parto dos rio granden os do ort é tanto mai digna d lonvor o applauso, quanto a sim procederam, r pudiancJo os
all'agos do delegad do governo, quo outra cousa
não eram senão urp tenta1ncn para o 'm prego do
famo o sy tb.erna da Lraosacçõrs.
Em tae ircum tancia , Sr. pr idenl , tlm delegado d go1' roo, rru não tivesse ordens tfn·minar~Les l
para nã dosi tir da empmza em ca o algum certamente abriria mão d lla; tud o a isso o con i4ava; ti·
nha ;ómcnle por i um pequeno gmpo, alimentado '
pela osp mnça · do ahnso dos rAc1u·sos ofllcia , o,
contra si a provinciai11teira, r rresentada pelo dous:
grandes partidos nolla procxiste11t .
áo se tratava, ai 'lU disso, de uma leição qu ti-l
vossa t\e influir sobr a vida do governo ou do seu
partido; não e tT1ltava de faz r d pulado o senadores para na duas c~mara Ionunr maioria, que approvas o golpes ~o1~stado o mo(]idas atlt'Jilo.torias da,
constituição ou 111 gnos, corno a' que deram origem
o força ao aetual ~ov _rno, como a emi ·são do papel
moeda, s m auton açao, como a cobranç de impostos, em loi, o oul~as !nuita_s; Lralava-s apenas de
favon ar a pretençao mdebtla d um amigo, ou aiIlado, ou vaWio do governo.
ei bem, Sr. présidente1 da summa impor ancia
dos o vhlído, qne tem sido corl jado por todo , pa~
roce-mo que desde o primeiro ató o ultimo ctdadão

nas espheras officiac . Mas, como tudo se compensa.
ou antes, como tudo tem o u contrasto verdade é
que no fOro popular não t m olle oncont{·ado o me mo favor; a pr?va 6 não ter achado um logar na
camara tcmporana; e a prova é ainda o resultado da
emproza loitoral d que me occupo.
N~o . bsta!'tc ser ·o mo o descrevo o asp cto da
pr.ovm w, .nao obstante serom insupperavei as difficuldades, _o delegado do governo não trepidou, o
mellt>u 1.ua?s <i obra, fazcn~o da oslont.:oção em tudo
o seu prm 1pal rccmso, o r curs<· em qu mais conllava .
.Começo~ por tirdr da dua principac repartições
da prov1ucJa seu dous ch fos, o Sr. Bonilacio Pinheiro da amara, inspector da lhe curaria, e o Sr.
Dr. Jeronymo Cabral Raposo da 0\mara, <lir ctorint ri no da in. truc~ão primaria,
enviai-os a percorrei' o cenLl'O da província, já se sabe. em ommissão
oloiloral. Com as mesmas vistas, mandou lambem
quo o capllão do p rto per orressc o littoral, sobro
o qual, como ó ahido, exerce ampla juri dicção, além
da comuJi ~ão confiadíl a um outro funccionario nas
\'esporas da el i~ão pTimaria, da qual talvez fall e no
con r do m u d1 curso.
Convencido cada vrz mai~ de que com o r urso.,
cuja i'legitimidadr. ó mais difficil de provar-, e, nada
absolula1nonte cons guiria, b m dopr ssa lançóu se
o dt>legado do governo na senda dos meios violentos.
Fez marchar de Laoamcntos, fortes d 40 praras,
annadas o municiadas, para di[eronles localidaocs
da província, para ova-Cruz, P nha e lmperalriz.
t Princi p levantou lambem um d tacam nto do
4.0 prar.ns, c nomeou para commundal-o ao tenente
Manocf Ba ilio, a qnem o proprio presidente, não
hav~a muito lempo 1 d mittira, por alrabiliario, do
cru:go de sulldeleguoo de policia.
Em muita· oulras porochias a forca publica foi o
unico elemento do suppost lriumpho btido pelo
governo: em Papary, e1n ~lipibú, Coyaninha, Santa
Jhla, Sant' Anna do M.atto s, Porta-Alegro c outras,
n,ada teria obtido em a inlorv nçiio da· b:~ionetas.
Ao pa o, Sr. presidente, que o delegado do gov 1'0.0 punha assim e1'(1 alarma a proviu ia inteira
COI;Q. seu pro.priQs .recursos, ató comprall;rl.o p~Hora,
como ostcnstvamcntc comprou na capital vwte c
cinco hwri , s,ppcllava ta1nbem para o concurso dos
presidentes de outra prov10cias, pedindo ao de PeTnambu o nada monos que 250 armamentos com;pletos, e força nava l, :3,000 carLuehos ; e ao da Parahyba 100 armamentos.
Pa~a não parecer t rnerario no juizo quo venho
for}llaqdo, perguntutei i.lO nobre mini tros que se
acham pro n.tes, . o o p).'esidento do Rio Grande do
Ol,'le lhes participou havei' então na província rec ios de alguma rebcllião, ou in urrciÇílO ou de. ordeii) qualquer. (Pausa).
Tomo, r. prc idcntc, o silencio dos nobre ministros omo rospo ta negativa: na verdade, nem o
gov 1·no lcv pal'li ip:~ção do quo alli lawa sem laos
r c~io:, n m isso onstou m parte alguma do 1mperto.
rodos sos movimentos da força nnblioa, portanto, lodo o se aepnrato b llico, e sobretudo as
o tentosas roquisiço s do d legado do governo aos
pr id nte de outras províncias, satisf il«s plcnamcnl pc!o ou olloga d P rnambuco, que efTcctivamento foi em !! u soccor,ro, enviando-lhe os 3,000

cartuçhos, e os 30 fuzileiro navaos, qu tanto o
ajudaram na emproza eleilorul, rebaixados sem o
pensarerp a um papel improprio dell s, e enviandolhos em um hiate daulfandcf?a os 250armamentos podidos. os qnacs muito de plano percorreram a 1 uas
da idade; Loda esta ostentação hollico a, ftlin.- e naturalmente ao criminoso plano daco11qui la o\ iloral.
Nem vejo q11e outra expliL:açlí. se pos ·a dar a
m dülas tão violentas, t.omadas em larga escala contra uma pequena província em plena paz, ond não
existo nenhum fóco de população capaz de oa rocer
rrsisL ncia c de incutir receio ·, quo por qualqu r
fónna as aulor~sa se como cauL lo as.
Certamente, Sr. pres\denlo, ' o nobre mini troda
marinha q1,1om mais luz pódo derramar sobre este
ponto do debate, informando nos cto do tino o das
ordens que levava essa (racção da força naval a ou
cargo, enviada ao llio Grande do rorte.
do cr r me mo quo som prévio as ·on tim nto do
S: Ex. não podcsse o p1·esident cta província de P._;rnambuco d1spor da forca naval, 111bora ás snas ordens, dentro das raias da província.
S- Ex. está, sem d\lvida, inteirado do nm a quo era
destinada essa fo1·ra, r., pois, muito convinha Slla informarl)o a im como muito ronvirin. tamhom quo
nos disse~sc qual o fim quoleva~a 1~m mtvi~ do gLtOrra, 2Pualmente de tinado á provmcm do Rw-Grand
do 1"1orte.
Desdo que, Sr. presidente, o governo não pódc
asslgn~lar uml). necessidade puh.ica p la C{Ual . oxJlli!JUO todo es o mo vim oto do força c alo nnn, a
cxpllçacãn não póde ser outra . enã a eleitoral,
como !la pouco observei.
'Entretanto, senhores, quando por v ntnra se mo
podess'e contestar no emprego de ta s medidas a manifesta intervenção 'eleitoral do governo do seu
delega-lo, eu tenho JJm docum nto qu dis"sivu lodus
as duvidas.
Vou oiTure el-o á con id racito do senado, qu
verá quanta luz projecta osso do·cumento sohr a intenção qu presjdia a todas as m didus de tfne venho
de tratar, documento, quo explic , a meu ver, com
toda as guranra, quo o d!'sor~ nado interesse quo
o d legado do· governo tom, va p lo b0m xit d t
lei~,ão ao andidato valido do m smo governo, era
a ausa nnica d todo osso movim nto b llicoso.
'EJ' uma carta do presidl:lnto da provinnia, cripta
' firn\ada do seu proprio punho, da qual c vê de
modo itrccusttvel, com plena evi encia, que a sua
grande preo cnpaçúo era conquistar a el tç.ão, era
obfur nm triumpho qulllquCJ: para o candidato valfdo
ao governo, fo se por que lncios f sso.
Irei lendo-a, e aco1tlpanhando-a das rcnexoes que
me occorrerom.
:Eis acarlo.: (!end{) .) <<(l~eservndu).-Jilm. Sr. tenent.o-coroncl. Natal, 10 do Outubro de 18u9.n
Sabe o . enado cruo a el ição d que no occupar_no
teve logar a 2-1 de Outubro do anno passado. DLZ o
presid(?nl
~O Sr. Dr. Jeronymo Cabral me assegttra o seu
val1oso concur o e inter sso p lo Lriumpho d pensamento dos nosso· amigo na 1>ro.'!!ima eleição a
gue se vae proceder para preenehiment da vaga d
senador.))
'
Vê-s , r, presidente, neste 111e asscgu?"a, como
o delcgad,_o do governo personifica e on<;Ãrna em sua
pes oa o mteresso pelo JJom exilo da candidatura do
~alido do governo.
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Cumpr aqui oxponder o que é sabido nn provincia cto llio Grande do Norte, c acha-se confirmado pelo trecho da carta do pro identc, qne a ·abo
de ler. ODr. Joronymo CabnJI, ~mo filiado q1~ ra
a um dos partidos, que fizeram Jun çao, se1~Ltu ro·
pug1Hmcüt m co!locar-. e ao serviço do pr stuonl .
E Lo, porétrJ, como rnoio de o desarmttr, d o conv rtcr em sou auxiliar, abriu-Ih um spaço na
lista Lrlp\ic , o, mbora nito pa sasse lle de c~lço
ao valído do governo, tran formou-se effi ct1va·
men Ie em ag rH cio presidente.
Pro otrue o prosid nlo: << Tmnquill'isa-me e lisong/!a-nw ~ m lh,mLc concur o, que xprim não só
aquelle rewllrtdo, como a cornplt!la paz:. » Aqui
onLi11úa arevolar-se, nõ.o só o dir elo immcdiato
in leress do pro 1donle p lo r snllado da eleição, intere ·e quo é a chave do Louos os actos da o :l nsiva
in lcrvcnção c;u · pôz m pralica, como alé onde iam
suas di posiçoC's; só declarava-se tranquillo sobre a
paz da provinci11, c dcndo-lhe o campo os opposicionistas. Do ta trttnquillidnde condicJOnal do j)l'C ld_ nLc, par co-m pod r ouclnir, quo o seu prO:{JOJt de tri11mpho ·m tal qtt o o opposioni ta tni ti ·em em votar, em conlra!·ial-o, rllo eslava
eg11rança
di ·posto aló a perturbar a paz publica
individttal, C ltl aflua I pCrturb ll, e O IIIOU uiscur'SO
o pro,·ará.
« Eu lhe a~ rad eço, I ortaulo, tão gmnde {a ,- o,·,
espero podonsso mesmo p1'mJar a V. S. por a tos. ,
Ora, o pro idonL não nlh da província, não é al\i
cslnb lecido, não tinha outros meio. do agl'adecor fnôl'es e favor· s gra11d , so~undo elle propril) o~ qualificava, senão o que lhe facultava sua posição omcial. Grato e penhorado pelo concurso, p los favôrc •
eleitor<Jcs que agenciava, ell hypolhe ava logo aremtlnemçrto aos mesmos, com o · meios que lho dava
o uso, ou anle o abuso das at ~ribuições a seu
cargo.
Vao ver o senado, do trecho que passo n lllr, quo
não eram vã as prome ~as quo fnin o p1·e idrntc,
ou som outro intuito r ai quo não fo s' o d CJplar
b ncvolcncias; vac ver que o prc id nt remunerava
de frito, o grn rosamcnlo, tod o concur. o qu' lho
pr stavam puro onlmriar ven · r a sponLanea o
livro mnnifc ·tuÇ[to do voto da provin in.
(f-e~>do): "Vao satisfeitos os pedidos do que foi
portador o Dr. .l eronymo, e que de 1niln dependiam:
os n;tni só o governo gorai qs p6de p?"estar. Pique,
por •m, V. . cerw de que t01no por elles l odo o interesse. e e~pcro qu não incon·ercí o I(Ovorno em
squecin1 'nlo. >l Haverá, sonho; _s, m vi La d stas
palavrns ? ele lo pro ed r do pr stdenlo, ([110m pos:a,
em ~)Oa fo, conL sLnt _qlle o dei _gndo do governo pô:r.
em .1_ogo, _paTa conqmstar a clmção, o ntlrillltições
presldOnCIUOS d que so achava Investido? Creio quo
nã~ ó p_
ossivcl d~parar om prova de 1nter·vonçào
m.a1 ovJdcnlo o 1ncohtestavel. O pre. id nt não só
da- pres. a em soti fnz r l das a xigencias quo
lh fazem o ag ntes eleitora s do governo, om tudo
quantn delle depende, rom sla unica limitaçào,
como abalanr.a-sc até a afiançar que o governo I< ral
não ha de, pela sua parló, incon-er em falta I E' muito
as~cgurat a remun ra~ito do sot-viços oleitorars 1
enhoro~.
ncaromos om seriedade n queRtiío.
Se i. to não ó intervon ão om ial, ·o isto não ó falsear o voto do uma provincin, proclnm mos logo
com fra1Hf1J za, como o fizo,·am os agertles ofílcia s
no Hio Grande do Nor~: <<a loição não ó do povo,

· pertence ao governo I )) Este brado era por clles
levantado a cada passo; encontra-se frequentemente
nos documentos qne compulsei.. O c~mmandant~ do
destacamento da cidade do PrinCipe,dtzw.: «P trtum-pho la eleição do Sr. alles Tonos Ilemcm está na
ponta da minha espada. )) O commandante do destacamento de S. Goncalo repelia a mesma cousa por
equivalentes palavrás, e muitos outros.
Prosegue o presidente: (lendo) « Por todos os serviços que V. S. me p1•estar conto co~ o me.u etern.o
reconhecimento . )) Note o senado, sao serVIços elmraes os qne o presidente invoca e exige, o cruc d ~clara
serem prestatlos á sua. pe~soa: cllc pr~pn•) as~tm s.e
proclama o gerente prmctpal e os.tenstvo de tao cnminosa empreza. Segue-se a asstgnatura do prestdente.
A letra c assignD tm:a desta carta acha-se reconhecida pelo tabellião João Climaco da Costa Monteiro.
Não obsla nte, sendo possível qualquer falsificacão,
tive a cautela do apresontal·a a amigos desse delegado do governo, quo conheciam sua letra, e clles
me asseguraram ser do proprio punho do presidente. Eis a ra1.ão porque faço uso dell ~, e nclla
me firmo com toda a segurança.
Pnrecc- me, Sr. preside>nte, que não p6de govemo
algum intervir no pleito eleitoral por modo mitis
escandaloso. A junccão dos partidos pôz diante dv
presidente difficnlda~es in upperavcis. Elle, porém,
não reclÍa, e atira-s(' a Lodo o genero do cxce so e
escandalos, como quo ollucinado pelo falsa o fatal
idéa de rruc lhe era deshonra não poder suplanta ·a
manirestn ção da província contra o candidato valído
do governo.
Uma onlra serie de actos abusivos o medtdas altenL1torins das lei , m cdid~ s a que chamarei locaes,
foram commcttidas contra quasi todas, senão todas
as _parochias como o . enado vac ver.
Sem hyperbole p6de-se dize que o Rio Grande
do Norte foi tratado pelo governo como nunca nos
trato11 Portugal nos tempos coloniacs. Nem se reflectc nas conscquoncias do tão iníqua e at,roz politi-ca. Em verdade, o que tem a ganhar as províncias
com a união do Impcrio, quando o governo, em vantagem de qualquer feliz habitante da COrte, lhes
manda c torquir aq1úllo que ellas toem de mais procioso o sagrado, como é o direito de se fazerem
representar por pessoas de sua escolha, quo tratem
da dcfeza de seus direitos e se interessem por seu
engrandecimento?
Ao começar o mez da eleição, sem nenhum motivo quo não fosse a intimülacào do povo , o opportunid 1dc para vexar e pcrsêguir os votantes, quo
eram guardas nacionaes, como os factos o provaram,
e seria longo rcferil-os, o dei gado do governo
mandoa augmcnlar a guamição da capital com mais
cem praças da guarda nacional.
Fizeram os libel'acs no dia 3 de Outubro ttma rcun.ião política em casa do prestanto cidadão Joaquim
Jgnacio Pereira. Tamanha audacia dovio ser agorcntada, ou conlrastada por algum rasgo de intimidação, c assim aconteceu. Da parte do presidente
foi mandado prender ahi ~esmo nessa reunião um
denodado cidadão, sem ~r~mo algum, c sem motivo
legal ou plau siv~l. A rl'lsao não se cffectuou ne~so
dia, porque os outros CJdadãos reunidos reclamaram
contra sua illcgalidade.
Convinha, porém, ni:lo ro uar na ostentação da :prcpotencia, no plano da intimidação, o no d1a segumte
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Ignacio Firmo da Trindade, tal era o nome da victima, foi pela manhã effectivamentc preso e mettido
em uma immunda pnsão de recrutas e desertores, e
pela voltn da tarde mandado conduzir pelas ruas
mais publicas, para a fortaleza da barra' onde ficou
encal'r.eraclo; tudo isto sobre o falso pret~xto de falta
commettida ~omo_ guarda nacin~al, quando a verdade
é que Ignac10 Ftrmo estava 1sento dessa milícia
como pratico da barra que era, e nem sequer na rr:.
serva estava qualificado.
Quando digo, Sr. pres~dcnte, que essa prisão etrectuou-se da parte do presidente, ou com sua annuencia, não é sem fundamento ; não só tenho o testemunho de pessoas dignas de fé, que asseveram ter
ouvido ao insuspeito chefe do polícia dizer, que não
podia resolver sobre semel hante prisão, por lhe
constar ter ella partido ou do presidente ou do commandante su:perior, o qual como terá de vêr o senado era o prmcipal agente eleitoral do delegado do
governo, a prisão etrectuada pelo filho do mesmo
commandantc superior, official da guarda nacional
e empregado da secretaria do governo ; como tudo
vê-se dos requerimentos o despachos que tenho entre mãos, e não leio para não alongar demais a discussão sobre este facto ; vê-se que o presidente não
so prestou, como lhe cumpria, a reparar essa violencia e inJustiça.
Nilo fallarei em nomeações completamente illegacs, feita s na guarda nacional, como, por exemplo~
a do José Raztlio para alferes, tendo apenas lts
annos de idade, c não c tando qualificado; mas ba
um facto sobro todos, relativo á guarda nacional,
que mo tra por si só quão arredio da orbita legal
andava o presidente do Rio-Grande do Norte o seus
ag~nto , arrastados pela mais inaudita preoccupação
olctloral.
A lei da guarda nacional designa a 1• dominga de
Julho para a reunião do conselho de revista . .Na eapital d· proviucia do Rio-Grande do Norte e ·to conscllto uão funccionnra o anno passado. Sem que por
ordem pr6via houvesse sido transferido, reuniu-se,
entretanto, e fun ccionou no mez eleitoral, e com
atr(lpello do todas as formalidades legacs. Converteu-se logo, como ora de prever, em instrumento sem
rcbnço de perseguição contra os votantes liberaes;
~ ltcl'ou to.da a qna l.iGcação da guarda naciopal,
som que Ltvcssc pot' base recurso algum para elle
interposto ; excluiu da lista da reserva grande numoro de cidadãos quo nclla se achavam incluídos
por motivos atlcndivcis c notorios, só para perseguil-os por motivo leitora!, c passou para essa lista
guardas activos, srm isenção alguma, mas quo se
compt•Jmettcram a votar com o g0vcrno.
O conselho foi i Ilegal c nu!lo, não só por falta de
ordem competente quo autorisasse sua reunião·,
como porque foi presidido pelo COl'Onel Donifacio
Pinheiro da Camal'a, o Pet·rus in cu,nct.is nesta elei·
ção, que se achava em e!Toctivo exercício do cargo
do inspcctor da thcsonraria, e, portanto, materialmente tncompalibilisado para presidir, nas mesmas
horas do trabalho desta, semelhante comclho, do
qual do mais a mais fizeram parte um sogro e um
genro, nào permitindo outra cousa, 6 verdade, a extrema escassez de pessoal de que dispunha o presi·
dente em favor da sua emprcza eleitoral. P'roceden
arbitraria o nullarnonto osso conselho. porque, como
já ponderei, nenhum recurso havia procedente da
junta qualiOcadora, e olle alterou toda a qualifica-

5ção, u1Lrapa ·~ando Lodos os limites qn lhe são tra- em tempo o. c fa rdado ; como, poi s, podia o ~rosi·
dente rebaixa l-o 'I ão ' claro 411 6 o d eJO do
çados pela lm.
.
perseguir, d intimidar c provar a Lodos o:; hbcrans
Pois bem, as victima dessa ind cento macluna
que não tinham garantia na lei, foi quo d1 ·tou esta
do perseguição, cuja acção iníqua se foz imm~ di n ta
e cruelmente s ntir, recorreram logo ao pre tdento a rbitra ricdade 'I
Aq;ui. ~ tú (mo strando ) a peti ção que es~ omc~al
allegando-lhe todas as razões de nullid adc c atropello da lei que fi cam ponderadas, allegando-lhe as diriglU ao pro idento, qttoixa ndo-so da inju t1 ça evl onotorias causas de isenção do sol'l'ico aclive que ti- lencia que sofTrera, e pcdind r paração,potição quo
nham em , sPu favor, como, id ade,· enfermidades o não leio para não ahlngar domai este m u discurso,
que teve por dcs pach : « \lão tom Jogar. >>
empregos, e fazendo-lho ver a dnra e clamorosa colOutra medida, qu não foi senão um man jo leiJisão em quo se achavam co !locado. , de, ou receber em as chapas do commandanto sup rior, ou serem tora!, de tinado a an dar dr S. Jo o de Mepiblt um
violentamente arrancados do cio do suas famitias advcr a rio importante do presi.donLo, foi a bru ca
-para destacamentos no eentro da província, para o remoção pnm a c;.tpital do profc. sor ele francez do
que muitos desses ir:va)lidos e de r piLes cidadãos S. José, o Tl.ev. padre Joaquim Scvehano H.ib iro
Dantas, Carrcia o pr sid nte de all'astal-o dnlli; como
já se nchavam ffoctivamont intimados.
o conseguiu? Suprimiu a cadeira de fr·anc z do .
b s a repro ontacão: (lê)
O delegado do governo, porém, a nad:.t se moveu,
José,
não o11 tant.e haver posto em concurso a da
nenhuma providenciadeu,o do abn ivo e ignobil ma- capt lal, nomeou para es tcl o padre Joaquim cveriano.
U'?la onL~a m dida arbitraria, o som explicação
nejo sortiu todos os eflcitos desejado .
Póde- ·o, senhores, chamar eleição ao producto do pos JVCI, afora o apuros lcit orac m qu e tava o
pro idrnto, foi a decisão qu dou sobr um engontaes meios, tão immoracs e r provados ?
arado supposto ·on flicto do jurisd ic:ção onlr o juiz
Para S. José de Mepibti, ond e o partido liberal '
invcncivol, o del gado do g-w!!rno tomou medidas da municipal rto ter111o do ·. José e annoxo , Dr. Claumais violenta escandalo ·a intervenção, das qua s diano f3czona Cavalcanti, o um dos sub. tituLo deste.
O Dr. Claud iano r sidia em Papary, um uos an..
mais adiante torci de occupar-in ; , nlom d s.a ,
commeLtou ac.tos arbitrarias, ompl tam nto illogaes, n xos, onde es lava no exercício cl ua jurisdicção.
Sua pr s nça alli não c:o nvinha aos plano eloitoraos
de que passo a trata r.
T ndo mandado par:. aqn lla cidad E;) o chefe do do governo. C•Jmo arr dal-o? Em um b ll o dia um
J?Olicia 1 sem motivo lega l, o só para fln s eleiloraes,
dos substitutos officia-lhe qno assumia a jurisdi ~1io
jlous d1as depois da ·hegada dost , rebaixou do po to da vara municipal. O Dr. ClaudiatlO r spo ndon-lho,
de ca pitão para o do alferes, co m a mais injustifiomo devia, dizendo. qu nen h11m legar linha semecavel prepoLencia, uma das innuoncias, c um' grande lhante pretenção ; quo estando ell no l rmo, não
lidador do lado liberal, o r. Joaqnim Ribeiro Dunta ,
·abia a jurisdrcção aos seus snb. ti Lutos. A isto deram
e não sati sfeito c'omosla o tenta ção de força abusiva,
o nom e do ·o nnlcto do jurisdicção, afim de quo poordenou-lhe, para arredai-o do Jogar onde tinha in- d es~ ser levado iÍ deci. i1o do pre id<'nto; c os lo, eom
fluencia politica, quo se oncorporasse éÍ gnarni~ão da pa ,mo gem i, do idiu quo quem linha razão ra o
substituto, quo o Dr. Cland ano fôsse para . Jo é,
capital.
Aqui tenho a prova do que a abo de dizer, e é o isto é, sahisso do Papary cruo ora o quo <'xigiam, e o
oillcio em quo o prosid nte communicaVél osle seu d (jLtO precisava m alli os in strumentos lci torars
acto ao commandanto ·upcrior d . J os· t.1 Me- do presidente, Não será isto mnnojo eleitoral, m~
pibú: (Lê.)
nifcs ta .int r ·vcn1~ão po r pnrt.c do de! gado do go« llio Grande do 'urte.-Pnlacio do governo, 12
vPrno ?
do Outubro do 1869.-lllm. Sr.- Teooo . ido por
0 prcsidcni O I '''Oll O SCll CX(' OS~SO UO ponto de,
acto desta data privado do posto do rapil1to do bata- muito incommodad,J com os reclamo qu e lhe eram
lhão de guarda nacionacs do municip!Ode Goyani- dirigidos por parte das suas vi ctimas, mandar ~or
nha o cidadão Joaquim Hiboiro Dantas, o qual pas- um edital prohibir aos honriltl os e distinclo Dr . Cissará a exerr.er as {uncções útherente.ç ao posto de n iro de Albuqu rque, o J lTer on lirabc,1u oinalferes, do ?a talhão do ~uni cipi ~ do . Jo. 6 de gre so na s crc laria da pr sidcncia. 'Emm ste '. dons
Mepibu, ass1m o commumco a V. . para u co nh - (1! ti~ctos li ber~os, um do quaos fi)ra naqu lia procimento . Por esta occasião rcco mmen_do-lhe quo fa ca vtncla
retano do governo, ambos advogados os
quanto antes seguir para esta captlal o 1'e{endo mais as iduo procuradores dó todo aq,, lles co1;tro
alfere.~. afim de s3r rncorporado no de~ t acamento da
quem d scarregava ett tr m nd os g lprs o delegado do gov rno.
(n e l recurso l1 niLivo doguarnição. n- l stá assignado ]lOlo prcs1dcnt .
Esta arbitrariodad , nh01·os, commctLida p lo d - viam L r as victimas. Eis motivo da int rdicrão, o
legado do governo, mostr·a ató onde I vava ollo o talvez tambem o mesq uinho dos jo de molostaJ· a
seu arrojo, no proposito de impôr a candidatura do c. es dous ostimavois avalhoiros.
valfdo t.lo mesmo governo. Referir a hi . teria de te
fallm·oi, Sr. presidente, de outras mt'didn s
abuso 6 pôr em relevo o fim cleiLoral que o dictou. ol Não
itora , onJlntos indcc •ntc · man jos, r,omo fossem
O r. Ribeiro Dantas, havia algnns annos, fôra r moçõ s. do profe. sores, importando verdadeiras
nomeado alforos do batalhão do S. José onrlo resi- clemis ões, o nem mesmo na illcgal nom a ão do
di~. Po ter~orrnonto m.,u~on-se para Goy~ninha , pa~·a
omma: !lant o da fortaleza da rarTa, Leoncio Càbral,
CUJO batal !1ao obteve gmn do passagem. O bata lha o para subdelrgad o da P nha, onde ni:w rcsHlia, como
de Goyam.nha. se estava organisanrlo, e o alf ros o exige terminantemente a lei; porqno .ontão impossível mo cria terminar hoj e ; o porque o om·
Dantas f01 a!1.1 promovido ou nomeado capitão.
Tempos ~epo1 s mudou- e de novo para S. Jo ~é , e pl xo dos factos qne doixo r feridos, provam por si
ll'Ouxe gma do passag m para este município, onde só quo na província do llio ·G,rando do 1orto não foi
commandou companhia. Havia tirado o seu titulo dci'(ado ao povo nem s qu •r vi slumbro d lib('r-
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6dadP de voto; prova por si sú, quo os supposL >s voto do candidato vulído do gov •rno foram extorquido ~ ,
agoilados, ora por m io da milis dt~sco m
mnnal violcnci:, o coacl'ão, ora por· m io uo frauduloso manPjo ·.
•
ão ob tanto, passarei a xaminar o paro cr da
illustro commi ssão do pod r s, e sporo co•woncer ao
spnado > a paiz do qu , pe las ne la~ presentes ó commis. ão, m.o é po h·el, pnr mai · qu se qnoica fehar os olhos a abuso c fraudes, íurmur júizo que
Iavorav l ja á r nr lu õ do parccct qtto . c dts·
•utc
omerarri, r. presid nte, por notar quo a propria on)mis.ão rceonhrcr es~a me ma impo. sibilidad , pt>lo menos- a de juizo scgttro, de de que a ' irn
~t' r~prinw: (lendo) <• A 'Ommi~são pa sa a apre en1 1 o r sullaào do rx.nmo do proco o da eleição,
como lh'o permiti em os documento. qtte possue. »
Já vô, pois, o orado qu a commi ·ão ·onf ssa-so
vacillanlC', não e respon abilisa p la v rdade das
coH lusõos do eu parecer; npre· nta aponn um
J'O ui lado do exam dos pnp i q:u lhe . rornm pre. ntrs, onform . e t s lh' prrmrttíram. E' in contesta 1 quo a~ palarr que acabei do I r, provam com
a maior rlaPza q,rr a comlllis üo não pôde formar
juizo srguro e qnr julga incompll'tos e in ufficien11• o d !'umcnto submeLtidtJ. ao . u xam . I to,
rn minha opinião, irnpor·Ln o mesmo qn se dis. so a· ommi:;. ào qu(• o rr nltado d · u xame
não ó de ftírma alguma acPituvel, nem deve er approvado pelo cnado; poi qu , . cnhore , nos a
materin, romo Pm tndo o assumptos nj ith. a
jnlg:rm nlo, não 6 li!'ito jnl!:;ar do leve, sem segnl'allc.;a, ~em c rtrzn da verdade ju · ti~a no' julpam ·nto.
E' tal, Sr. presidente, a deficiencia de ·scs papeis
quo não se p6de rhcgtlr, pelo seu exume, ao conlJ imPnlo de qual Aja o nll!nor total dos eleitore~ da prMincia do nio Grand(' do . orle; conhrc-r- o apPnas o n1rmNo do qtr compareceram a
votar nos diiTerenll's col'egio npr ciadil e ::non.ionado. pr ln r·ommi ~ão, c qno lamu rn p lo papeis
nli.o
abo se :ào lodo. o da ptuvincia.
O parecer não é ó int:on P(]tPntr. ; cont m tambrm m ac tid õc~ . Diz a commi. são qu não nconlrou as neta da clcirõo · priDJarià das parochias
de Santa Hita, Jmporatl'i1., Patú
Porta-Alegre.
~hlrnlantn, I• rerto, c vr·sc do mo mo par'ot r·; nó.
ll)gn rcs rC'spo('tivo", que tan br!m não u unLrou á
a las das parochia do 'anL' nna u Matlds 1 o de
P:rpary, m ambas as quaos hóuv du: li ata.
Oas r.Joir< es ecundarins con f sstl a corumi são
quo faltam "as netas da organi~açiio d novo collcgio
a Sl:lb r: r pita\, ~J e pihtl, P,1pary, anguaretama,
Nuva Cruz, l.acáo, Princip , Acary e Impera!riz.
Vou provar nó enado, rom os proprios princípios
ex pcn ;hdo ~ r profcs ados pela ·ommi~ uo, que a
falta do tão grande numero dt> a ·ta d organisação
d eollcgin~ impo ibilita o roc nhcrimcnto dtt validAde da prc entC' cl ição.
'Tr'atnnJo da falLa do lu s ar!r:.s, com rclncão aos
dou ~ colle io qu se rcunimm na ca piLal, diz el)á:
(lenllo) << o nenltWll trm a omrui são a acla da
organrsação, onde poderia athar a 1 a~ão da duplicàta, pu1 (t ;ulgur á priori da ju tiça, com que
cJll'lara municipal profel'itr o prim iro. »
a vr:rdade, d de que ha drtplicatls de collegios,
{o mi 1 r que se saiba qual o facto ou factos que lhes
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d ram origem, para se poder julgnr o decidir q,ual
dos coll gio · é legitimo, qual e organisou ele onformidade com as prescrip~ões da 1 i. Com razão,
porLarlt.o, cn lPndcu a comrrti são que as aela da
organisação r.lo collegios . ão indi. pen-·nvcis para We
poder acl\11!' a mziio _t!as dup licaL~s, para so pod~r
JUlgar das pro{t'fellf:laS lega S quO CStaS dOVOill t~\'·
l ·to, p_orr'm, flUO r ti priori, quer ri piJstérim·i; não
sã~ p_r ct~as es a. a~ta.s para sr. julgar srSmcnto á
pnon, como ~ e'Cprtmlu a comm1~süo, salvo o raso
do cnlondor clla qnc julga-se cí po.~terinri quanrlo so
julga por doCilm&nLo. authonti ro , snpplclorios de
tac neta . Ma , d de que tacs docurn nto nãb
e'Ci t m, como na hypothose om qnr no · a('\lnruo ,
qnal o outro meio dC' conh cormos c decidirmo '
dm ollcgio ó legal ou não, enão a nela da ua
orgaui ação?
Este principio da necessidade da actas, cuja
exactidão ~rabo de domon lrnr, 6 de tal impot·tancia
que nullos o d vem onsideml' todos os votos dados
em coll gio nnllo nu illrgal, rmbora s jam votos de
cleiloros 1 giLimos on validos.
E' este um ouLro principio, aliás iguahnrntc curia!, tambom profcs. ndo pela comm issão, r1uo por
elle fez obra om relação ao <'ollrgio do A ·sú.
Apr ciando a~ duplicatas deste collcgio, o do A st!,
c tendo dado ~rer rcncia, emhora injuslamentl', ao
collegio pre ·idrdo pPlo Dr. Luiz Gonzaga do llrito
Guerra, d1 clurott nullo os voto dos lB !Pilotos da
parochia do s ú, r1u aliá reC'onhOCI''I . ercm rloitorr legiLimo c valido5, ômenll:' pelo facto d haverem votado no collcrrio qu cl.a dcclnron mal. órg mistldo ou nullo, , c bem que, como já disse·, som
nenhuma rnzl\o.
em duvida, 'JilO mais decidida horTH'nagem n\'io
pod ia n cornmissão J'cnder ao principio dr r[ne são
perdidos u nnllos os voLo pmstndo em rol egio illl'gal, l'!mhora por r lritorc lrgitimos.
~ta , note bem o senado,
rslcs print:ipio~, proclarrlados o art•it s pda commlssão, io<ão verdadrrtos,
como lambem os JUlgo, o . em a m no r dtmda o
sã , no cas , tio duplicata de collegio, a con~e
qucnda nec saria o incvitav l é que a tornmi s'iio
c o senado é quo n6 ' lodos no achamos con. titui·
dos na impo ·ibilidadP de proferirmo ~nalqrH r juizo dccisl\o sobr • tot lo~ os os collr~ió ·1 os de duplit:ata, cujas nelas de or(:(anisa~·ao faltam.
E sondo n ·sim, nlto é possível; em a mni abn iva
o r pr vadrt lerneriditd Ç, para tlâO usnr dr palavra
que pos a snr considerada acrirndll io. a, dei r o senado, p lo monos do :1diar os collcgl s da ilpital, de
. Jo·é d M pibú, de P<tpa ry, do rova-CJ:r,tz (oste
adiado pela commiss· o), de Macáo (l mbcm adiado)
da lrnp mlriz; collcgios stes em que houvernm
dupli ·ata •m todos, c cujas neta· do . utl organisação
faltam todas, ·omo o affirma a c n1mi~~ão, P 6
exarto.
,
E8LC. collqgios concorreram rom 203 yotos para o
r 1;1hado gnr·ol ~~~ loição, os qunos, aLé que sua Iegalldadr
vcnf11Ju , T\àO devem nem i p6tl m ser
contados.
ftolcva ponderar, Sr. prcsid nt.c, que o t.• verdade,
cornó penso, quo a falta de ob rvnncia do 'rJrcc Hos
logaos n 1 organisa~ão dos ollogios póll ' e dev\l
annullal-o ·, ir dcpc'ndontc mesmo do t r 1'tavido
nelle d.uplicata , c con equ n! m nto os voto~l nos
m ~mos 1·ec:nbidus, cumpr lambem rx luir da 1apu1·ação, por [allarcm as aclas de sua orgnnitinção, ç on.-
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forme o reconhcco :.~, commissão, os collrgios de
Cangnaretamii, do Princip e de Acary, quo deram
81 votos pura a mesma npuracão. E daqni já v~ o
senado que tomos nada menos "que 21>0 v toAinucoitavois, a sabor, no caso do não poderem ser declarodos Yt\lidos o.oficivntes.
Oaqui, já se vô, r. presid nt ', qur tendo comparecidp ell). todo os collegios da provin ·ic1, de que
resa o parecer, 431 1 ilores, cuji1 maioria vem a or
2~G, iQlpossivel ó haver eleiçi\o vulida ou ac ituvel,
qúando se apresentàm em t nnos de nfto poder m
\faler ou de não pod r m s r contados 290 voto .
Agora, so proc d rmos com jusliça m rcladiu ao
collegio do A ú, onde a commis ão lov0 11 m'conta
4'2 votos qne de1•cmos annulla.r, leremos no len hos
acima. de não póderem se1· contados 332 v-.~tos, qn
ubitão a. 353 voto , a oxd l\ir la a pura~ão, annnllando também, como d vemqs, os 23 votos de , anta
Anna de Multo ; o que reduz a votação do · candida.Cos quo a comm i são declarou eleitos, a nada
mais que a 70 votos; isto mesmo, senhor ' ni\o excluindo os votos de Touro~ c Mossor6, que, lamb m
hei de provar; não estão no aso de ser aceito·.
''J'á vê o senado qu \ ab tração fila de l11do qnanlo
dcp nd'e àa analysc que vou fazer, só p los princípios da ommissão, c pela falta do actas por clla
notq.dus, ito in timine. cond cmnadas a conclu ões
do seu par cr; pois qu , como jli pondor i, não ó
pus. ív 1 haver olcicão mcaz e váljda1 ond ' ni\o ha
maioria, jrí não digo em relação á lotahdadc do eleitor s' que dá a pró'vmcia, mas mesmo em rolarão á
rpetado do num ro dos quo compareceram a volur.
F.ntretanlo, a analyso do paro or ha de convcnc r
a~ so~ado d~ que ha .mrtilas outra. razões, pcln q\Iao •
nao e pos lVCI. acettarmos a~ couclu sõcs da commissão.
1
No collogio da capital a comm.iss)ío tleu prcfcrencia á c~eição primaria da parochia da mesma capital, fm ta na matriz pelos ag ntcs do governo, e r .~eit(luÁa que (oi feita pela oppo sic~o na igreja de
:-santo nt.onio dos iilitar s.
•
En Lenho docnmontpsJ r ntro estes nroa jmtiflra~ão com to.dos OR roqltiSll s lcgaos, os qua c~ d tle
Já olfl' r·oço ponh,o á disposi~ãodn. commi · T10, pel11s
quaes s prova ~ hub ernnl •m olo qn na matnz
não houve eleição quo lal nome mc1·cçn., o si m uma
satur.nal em quo reinou na maior o,scala a inl etvonçã.o do governo, a vibl ncia, o abuso da mr a e a
fraude. Não lerei os docurn nto n m a justincacão,
-pan\ na o cançar a at~!)nção do senado; mas oxtrac4\mi o ,qu s.e prova com a ju tif1ca ão .
A força publica c officiues armados c d armados,
cujos Mm s seria Ío11go én~Cl'ar, foram man cla.~or;
para a igr.·ja matriz 6m o fim d l.nLimidar o po,•o ,
o desernnonhílr<l m porfoilamcntc a rni ·sào. O ten'ent
L11i~ Eruygdio Pinheiro, filho .do oro mandante supenor, ~ dos oJllciaes que so apr sentaram arma~
dos, prat1cou desenvo lturas, tentando ató p•1cbar da
epp ,,a, ll\J. qu foi cçn;~ t~dq polo~ vivo· reclamos do.
v,q~aP 1~~s. Ao dar Sfil uma al4crra~ãp sobro aidontirlado
~ f) tlg) vota_ntr,, a forç.1 nrmact,q, de baiop tas call ada~.
u\'vacl~:' a 1.g( 1a o c;J.P'!lgou sobre o ppvo, rm cuja
o pfls~uo ~0'1 por os~o l?m\l.~q a o,5pad n com quo lçn
tava a ·uttlal·o o ofl')mal í[if u comJ1?anrlava.
o commandanto snpcrior, nonifarlO 'l_linh iro da
Camara sentou· se á um dos ladós t111. abec ira da
mesa., c de sua mãorrco.biam as eod,ulas os votantes,
quasí todos grlardas nac10naes seus St\bordinados.

Não me resta u menor duvirla de qu ' P to s
facto, provado co mo se acha, nnnulla irromissivolmonte nma. tal eleição.
O m smo commandanto superior ra o asses or
da mesa.
i\ mesa, por ollo <lCOn lhada. o a poinda na f I'Çil
publica, comm ttcu a· maiores arbilrari dado , rcu ando votos J. ci,laclão qualificados, admittindo
a votar qu m não r a votant , assim como deixando
que urn m smo voLante velasse duas c mais voz
A urna não o achava fc: hnda, foi aborta pelo
mcsario Joaquim Homão abra, que na m sma introduziu a mão, o PI'OI•avelm'Jnlo adula .
Em nmma, foram tnos os atr pellos ao dir ito
do cidadãos, os escanda los e as viol ncial", qno a
opposiçito para evitar IT11 ào d' sa ngu , vüt· ' obrigada a abttnd@nar o theat.1·o do tã<l gran drs tropelias, e. ir faz~· ~~1 a outra leiçao na igreja do Santo
AntOniO dos :\hlitar s, lendo rito o seu protesto
pr6viamenLo.
Cumpre notar nqui fJU a commissli o diz: «não
ochc~ {ttndant cnto nn duplica ta; porq11o os protcsln.nlo dcviMn instai' pela in erçào de u prolcst.o
na nela ; ou fazer valer sett direito pelos mews co m~
pc/entes. »
Ora, eu desejava que a illn lre commissão m iudicns c quu e ram sso meio .
Não sei Lambem como a rommi s~5 o pildc nppro1rar
a eleirã o da matriz e annrlllnr a da igreja de anto
AnLon·io do· ~lilhares, l'(llando lla proprin. diz: «quo
on lr gue o prol ' to á mesa, a maiona dos ~1 olantes
di rigiu-se ao 3° juiz de paz. . . »
O SR. llAiiÃO o ,~s TJI..ES ]),utnA s : - f.' all gação da
OULI'q parte, O JlPO O quo dir. a COffifl'lÍ S(\0 .
O Sn. Jf,vmn , Lono: - E' o que vem n purocer;
a commi ão citou o ra to; fêl-o cu.
O R. nA R- Q DAS. Tnns BAJU\AS. - A ommi sã(>
expor. ~ó me nt .
O SI\. LJ,VEHU Lono :-(tendo): « Entregu o pro~e~lo á mesa a maioria dos votantrs dlrigiu-so ao 3•
JUIZ do paz. ,
São palavras tia ·om1llissi.to. Y jo qu t'lla não
poi.lia rouhoc r nd
l(li'U a maioria; mas ssaR
for:arn as sua e11:.prcssõ s.
Enl.relanlo, é verdade qu provados, como e llio,
todos_ r, o facto s d inl rv nção official
do
~oO('~ao, todos ss s a bu os da mesa, a ol leão da.
mntnz ~~ ~o · digna deste 11 me ; acha-se. iritoiram nl VJcwda e nulla.
Na paro hia d
. Goncalo lambem não houve
rloiçlio, mns sim outra salttr;lal om tudo em lhantc
á tia igr ja matriz da apitai. '
Aqui L nho o protesto foi lo pelo partiuo lib rui, o
qua1 ponho ig~1alm nto á dispos~ção dos i\lustl:'cs
mclnbros da commissão, bom omo do senado.
Dcllo onsta rru a matriz de . Gonralo foi ccr·ada pola fur~:a. publica, o vctla.du a· enLruda aos
votantes; <ruo só de'poi de mu(tos r • Jnmos I vautou-sr o corco 1 mas 'lue a for~a pu~lica o cupou o
OQ1 tl u lls mnior
violcncias;
eontro da igreJa,
qu rri n1u a maior oacc~o; o rrne pro.ticon a mesa
toda n sorto do abusos: Todos sto altcntados o
outros, qno deixo do r'fcrir, obngaram o pilrlido
libcr.r l a abandonar a elciçãb, ap0sar da gra nde matoria em llUC o Lá naqu lla parochia. I~ •In oi içiio lam"'
bem não sei rom·o a possa o senado approvar,
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A commissüo considera validos os votos desta
duas parochlas, que constiLuom o collel?io drt eapiLúl;
apenas ()bsor,·ou ([Ue, scnllo 31 os olellor s, a votação é d •fuctiva. Da authontica qu ' fot presente á
cor.nmissão a votacão é: Torres Homem, 31 votos
(tantos era~ os sttppo ·tos eleitores), G<llv1io 5, CA icllo-llmrtco 4, e Raposo ela Camarn l. Faltam por
conseguinte 61 votos.
. _
E' notavel o m do gratuito 1~olo rua! a commt ao
jm;tifica sta falta. Diz qtto (ot engcmo sem duvt~a
na cópia, que lhe foi pros, nte, e quo-'.'~ m smo nao
acontt'ceu na rometttda a cHmara mnmClpal, como se
deprehende da apuração geral. >> Com e1l'oito, enhor s 1 Como é que a com missão pôdo aber. que
o mesmo não a nteceu na authenlica rcmettida á
camara municipal? Por d preh ndol-o da apuracão
quo esta foz. De SOI'Lc qtie a commissão doixa de CÍ'er
na authentica que teve debaixo dos olhos, para acreditar na camara municipal do ll.io-lirand e do orle.
Mo pareco por demais gratuita a illação que lira a
commi ·são .
Basta aLtender que ssa falta pócle ter uma explicação muito natural, e v rn <1 ser que o eleitores
:podiam não ter escripto em suas li tas senão o nome
ao primeiro votado, com x:eepção de algun elci.Loros que d 'ram alguns votos em outros candidatos,
ssc· qnc apparecem além dos quo obteve o candidato em que todos votaram.
Este facto tem-se dado muitas voz s, o nom aliam nte na •1 ição de Mina, queme d uassen tonesta
casa.
Gol!egio de Estremoz.-Nesto collegio nonhtmla
duvida encontrou a commissão. Mas, nem :porisso
d ixn de ~er nulla a eleição da parochia d ' Touros.
Além da ·ompr s ão por parte dos agentes do govcmo o especial monte por pnrtedo capi tiio do porto,
_pois qu n paruchia é marítima, a eleição de tu pur chia foi fmta de orpreza. rão foram onvocados,
como manda a lei, nem os eleitores e supplento ,
n ·rn mo ·mo os votantes. e stas faltas, em todo o
cu o anmulam uma eleição qualquor, ainda mo mo
das que se d vem fazer em pra o consagrados na
loi, com maioria do ~-azão uevem annullar uma leição espocwl para senador, em que nào toem os membros da ass mbléa paro hial outro meio do sa bor o
dia da sua reunião, senão o ellitacs da s~ta convocação.
Tenho oqui duas certidões, uma do escrivão do juiz
Lle paz, outra do offtcial de justiça do m srno juizo,
que provam que tal convocação o ditaes jt\mais houvorarn.
Eu os oiTer ço á consideração do senado ê da illustr eornrnissão.
A intcrvonção do capitão do porto prova-so com
uma carta do sou proprio punho. c como tal rcconh cida por tabellião, carLú por elle dir·;gida a um
seu subalterno : (lendo).
cc lllm. arnjgo Sr. Estevão AI!Ju~uerque M. Lac rda.-Natal, 20 de S~;,t.cmbro do Ul6 .-Approximando-se o dia 24 U!l Outubro futuro, ern que se
tom d proceder á eleição para senador, o convindo
Jmüto auxiliar o governo em tão melindrosa quadra,
apresso om recommendar-lhe quo empregue lodos os
meios ao se11 alcance, afim de apresentar-se nn supradiLo dia, com todos os matrr ·ttlados do seu districto, na villa de Tom·o , ao major João Antunes,
que se acha enearr gado de dirigir alli a eleição.
" Espero quo V. empregará o seu reconhecido

zelo na ex.oCLLção do c1uo ora lhe recommendo, como
tmpl'egado que é do governo.
« Sou com stima, seu amigo obri<>ndo.-Urbano
Fe·r nandcs /Jan·os. »
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Em vi La deste do(•.um~nto e dos outros que provam a falta ~o ~.:onvncaça~ dos eleitores, supplentes
e voLanLes1 ,o fóra de duvrda que os 17 votos da pal'Oclua de louros ·o devem l;amb JU subtrabit· de numero dos approvado p la commís ão, o quo reduz,
segundo a demon tração por mim feita, a 59 votos
apenas, os 4uo se a ·ham nos termos do ser contados.
Collegio de Mepibtí. ·---A comm'issão adiou a eleição deste collegio. Quer isto dizer que a intervenção
do governo, a mJ.i s descomrnunal, qual a que houve
r,n ·. José, conseguiu a final inutili ar um rollcgio,
onde em absoluf:lwtrnte impossível vencer. ·
S. José de :M:rpibú é das localidade que mais ospe·ilü au nção mereceram do delegauo do governo.
E' notavel, senhores, que o lo~ares onde o partido
liberal contava a mui deciaida maio~·ia, como
S. Josó, Papary, ova Cruz e outros, o onde, portanto, menos rec io havia de que recorres e n meios
violento , fo s em os pr feridos pelo delegado do
governo para concentração de maior numero do baioneta .
Para S. Josó dir;giu- o chefe de policia no dia 10
de Outnbro, acvmpanhado de varios officia s, entro
csLos o commandante da fortaleza da barra, L oncio
abra!, que ia servir illogalmonlc de SLtbdelegado da
l~enha. Esse de tacam •rtto ia reforçar o que já existra lá; o o chefe d policill, como jâ tive oce<l ião de
pondorn r, nã ia fazer outra cousa senão col\qLústnr
a eloicão.
AliÍ esLavo algun s dias nosso trabalho, d pois dos
quaes voHou á capital; ma ·, no dia 22, tornou de
no~o o mesmo chefe para S. José, levandv comsigo
maiS força.
O caso 6 qu · 11un ·a menos ue 80 praças acharam- e com o chofo Llo policia om . Josó no dia da
clrição.
Com toda essa ostentação do forca, com todo es e
apparato « b llico pnlicial l> exercéu o del gado do
gov ,rno a maior pressão do intimidacão ou ante do
terror, sobr o animo dos paciftcos habitantes do
S. Josó.
•
No dia da eleição mandou o ch fo de policia pôr
debaixo do cêrco a igreJa matriz.
A forç.a numerica dos liboraes era ox:traordinaria.
Tinham á sua frente o honrado illu. Lre Dr. Amaro
Bez r'ra. Não obstante todos os dcsproposito que
pre enciavam, dispozcram-se os lil>craes 11 pleitear a
eleição na espbcra da legalidade c do dtroiLo.
Com efl'cito, reuniram-se, romperam o cerco da
igreja e fontm pleitear a eleição, pre tar os seus votos ; resolvidos, porén;1, a repellir os obstaculos
qu lhes oppozesse a forç.'J do governo.
Foi do s~a mor ito ria rosolnçao, filha do mais heroico
civismo o digna dos ma i res louvoures, quo nasceu a
grotesca philippica lran.scri_pta no parecer da commissão, contra os lib raes de S. José, e contra o distincLO caracter e a elevadaintolligencia que alli dirigia os
negocias eloitoraes por parte daopposição.
Entraram em desespero por vel'Orn que os liberaes tiveram a coragem do se não deixar abater o
intimidar pela for9a do governo, commandada pessoalmentr pala pnmcira atttoridade policial da pro-
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vincia · e vingaram- l' em dirigir-lhe in uJto·, hamando~s de de ·ordeiro e aló do as~as~inos !
Ba ·tava a pre rnçn do Dr. ma1·o n zorra ntr:c
ossos brio o cidadãos, q1to mo dignam nte r p lliram a crimino a inlrrvrnrão d p;ovrrno. pnm quo
houvos a maíor garan Lia· possíve l, dr q~te nenhum
rimo, nenhuma violoncia o commctLona ontra o
diroilo de qnom quer quo fos r.
UMA voz :-A cornroissito adiou os~a leição.
O n. ILVEIM tono :.-Di r.ulo-a para que
r-onhoça como os factos pa s aram, para que se conht• a a quem ella perl ncia ; c porque é mc~1 pnncipal fim d mon lrar a todas ns lnzos, que. nao hOt.lve I -iri'io no Rio-Grande do ortr; ma s sm1 u m~1
violcntÍt !'SC<Jndolo a l'xlon.ão. por parl do gov rno, uo voto da província Illtl'ira.
, arrarei o facto
mo ellqs r alm nle o passara~ c l<•nho em apoio das m,inhas a · •n::<ios prova
pl n~ qua l a quo tonsla d uma juslificação em
fórm;; roTn todos os reqnisi tos IPg<ws. que ponho
tamhr~1 á dis po. içl\o da ill ustre r·ommissão e do senado.
.
Jo juiz d paz, Dr. Jo.ó Alcxand.I·• d ,\m0r1m
Garei11, no dia hot·:, I ga.l, t. prP~ ntou-'c P for!Uou
a mrsa, ,\ allitud dos hl rrar• fpz~ rom!l dts. ,
d ~istir a força publi~a d_a Sl~1 pr ll'l1 .aO lo~~~ dlrlhc o ingre~so na 1gr Ja. l~ntJ:anu.n. c•om cfl 1lo, ~
responderam ao romc\ o. da prun!'tra t•hamalln, alf'
qUI' áS!) hora da l:l_f~ 0 JUIZ do P.az I' a ~lesa 1'0 OIV ram adiar a elOicnn pam o d1n rgumle, 8cclarando como const<.l da ~Istifirarão qm• I •nhn CDirf'
mãos.' qne {tcal'a a conlinuac:ào d()s trabalhos para
as 10 hora .~ d·, dia seguintr.
,
o dia 25 <ls 10 hor<~ q da mnnhõ. apr sentaram-se

s votantes libo1·ac · m grande maioria pnr<l volnr.
AriHl rédTI vec.lada a t'n(JíHiü da igreJa r la força

do governo. ' ito apparcc:ia o juiz u paz. Algumas
importnnles do parlido lib r, 1 resolveram v
á ra. a do 1o juiz de paz, na qnn l ~o aehava o chefe
de policia, parn por! ir <\quell . qu omp<,r c sr,
cigualmrl)Lram a, arimd r'onttnqll~rmostrabnl~os
eleitora s. O jniz de pa:l, ou porqu' JUlga s~~ prrdtd_a
a IPid\o para o s"u partido, 011 1or lllOil\'o ma1.
nobre: qua l o de evitar pfTusão dr sa ngul', all!'nla a
posiçun del'idida do· parlirlo. rouiPndor· s, t• antr
.dos votant s da parochin n da forra publica, ou
mesmo por qualquer outro moliYo, r c·u.ou so ,
apczar das. in Lan.ci.as que .L<t_rnl! m Ih foz o hcfc do
policia, a 1r pre 1dtr n •lmçao.
.
_
Em pre ~e n c a d s a r ru•a, c do. so1t ft'cltvo nao
rornpnroc.imc~to, os libornes, nuuto. rogul~rm •ntu,
r conoram ao outro~ juizo · d1: paz tm~ncdwt~s .em
vótos, os fJ.IIU tambcrn não qutz~ra m VIr p~ 'Sldtr a
c IPiriJo. 'I h·rrílm, poi ~, liP, nu flll'lllll cl.a I ''• n•c·orl' J' ·ao juiz do paz do di. tri ·t mnis YI ·l'n bo, o de
A r(>z, qu ', annninllo no convite, ·ompnn'r u, formou
a mc,a, e pro egniu na <'IPi\ão.
.
este ostado arhavam- ·o a ('Olt~a , quando sahw
da rasa do 1• juiz do paz da paro hia und ~ ta v& o
r.h f de poliria, um rdital ronc.lntid por um omr·ial do ju~ti~a. adiando íl lri~ito ptw'a 20 de 'ovrrobro, rm nome d,t me:ma mesa, qtw houvera no d1a
anterior f1•ito o adiam~nlo de quo fu llC'i, para as 10
]!Oras do dia 25, ~as qu n5Q compar·re •r·a.
1' rgnnlo 110 senado: podia rRsa musa, s m vir ~
matriz, prorecfor por scmrlhanlo modo, ou, ao contrario, é lrgilima a orgnnisaçfto da 2a mo. a, feita na
falta do comparecimento da prim •im, c do conforn1ipo s~nas

dadP COm a lei'? f c paroc·e palpavrl a Íf!!prorcdc'nria
o illerra !idade des c (•clilal e sl'gnndo íldwm ' ~lto pa1:a
o dia
do m z se~uinl . E, poi , como ~erta posstvelrrconhc<'Pnno vnlida,c ·sa outra clei~<~o,,filha do
um adiam nto intcmpo~livo o illrgal, o f '.la ,;em
votanl s. vi. to t:o mo rslcs, confiados na Pl 1\:<W lrga lmentP fr.ita no tlevido Lrmpo, nem s<' rp1 ,. c·ompar coram?
J\ crn· ·eo, Sr. prp idcnto, <JII C o ~clt~gndo il~ rro~
vrrn :). a prim ira autoridade da pi'OVIIII'IU, appl1tndo
do co rpo r alma <I quo. tão oleiloral, ma1 chou Pm
r s~oa no dia 10 rlc N_ov mbro ~o~ nm. forl c.l '~ ta
cr.mrntQ para a p;~toclua d 1\tcpthu; nlLL R npr'~Pn
tou alli ~f' manl ,. até o dia rm <ruo HC fez C' sa
<'"'undn ri icito. Foi mais um escanua lo nunra 1·ist.o
t'~ os nosso' annar clrilora s.
Os lih ra <' . 'lll<' nenh uma razão tinhan~ para du·
vidar du l'aliclade <la primPira oleJÇão, drtxaram de
ornparecer, c·Qmo .i á di< , o o agcnlo · do governo
muito a ~c u ~a lvo levaram a fl't•ilo s~n phonta:magoria do tlia 20 d
ovrmbro. Para que o S<' JJado
fifJu C intrimtlo da vcrduclc dos fa 'los qu Vl'llhf) de
1· (o rir, ler •i alguns dopoim ntos da rospN• ti,·a justificação (U) .
Já sr. 1/l que o adiamrnlo para o dia 2.), p la 10
horas !la manhl:1, foi fei to dcp i ~ d constituída a
mo~a. qn . fun!' ionou no dia 24, ás 5 horas da tarde .
Yt'-sc fJIIO a mr•n in~tallon- c rt>gul~rnwntc, c funr·r'ionou atr os~a hora, m que adiou a clric;ão pnra o
dia Sl'~Uinl , qu . pois, r inveridic·a (O•J a S ·a narr.1C'i'i0 "'da neta da . 11pposta eleição d 20 d(• "\ovcrnbro.
V~- e provada a exi ·tencia da grande for{·:t que
mandou o govr mo para o parorhia elo qu ~os or.rnpamo~; c o fa1 lo ~ t r a mr. m~ ll'nl.1olo lmpPcllr_o
ingre ·. o aos vot.anLr~ tanto no d1a 2·l, romo no d1n
25 do OuLnbro.
('ollr(lin de l'aJlary. - E te rollrgio é formado
prlo. clritoros da villa, Qlll nmnrro flr :>t. A rommi . ~ão arlion
<·ollrg-io ele 111o~iM por falta d ba~rs
para rselarrrrr-~n c formar jmzo; n~10 v jo razão
para ni10 adinr ~ t e tamb 'm, qu . r aeha na. mc smas rir um . l an~ias. , c\ sr r pnra nao diminuir
muito a votn~i10 do ~ uppo~to . clrito ..
Pnra Papa 1) niio foi o rhrf dr p li ria ; mas, foli o
njuel;lnt<• dr ot·d ns da pn•sidrnria. Em Papur lwnvo
duplicata, como (•m . JMr. c faltam elo nwsmo mnclo
a. artas de• uma das I i<;õr primarin s, a prr ~ idida
pelo 1° jni1. d Jl!IZ João Duu1'Lc da , ilva .
('Oillrlll~SílO n m soqnrr animou-s
a prnf rir
juizo proprio sobrr n dupliralas do collrgio; diz
aprnas qun a cnmara muniripal prrf l'iu a prc~idida
prlo juiz do paz Joiw d\l Albitf(llrrqu Marílnhito, e
<111 o r<'snll_!ldo da votaçit para s r ll•vudo (1111 'lJIII<J
na apurara
Foz-s rarga d narral' o qul' diz a ;~rl:t dt• uma elas
clciçõrs primarias; mas não trndo n neta da outm
)riçno, não ~ i como p/\d dcrillir-. r pelo qur diz
.tmplr mente uma da. pari s intrr• ~~nllns, romo
pôdr arloplar umn eleição qu n m ílO nwru1s f' a IJ.IIO
foi prrsitlida pel l" juiz dr paz. Po11r a jnstiça. pc do
a oh n·ncia que' ta elci~õ.o .t•ja lambem n~inua.
Cnlle(lio dr ('ar~gum·clallla.- ~1hrr oslo rol!Pgio
não ho uvo conlnslilção; mas 11 rondrm nado p<' lo
prin ipio da fall<l dns ar tas da sua organi~11~ão.
O n. liA llÃO OMI TIU!s BA 1\1\AS ~ - i'\üo c\ t'clll~
dcmnado.
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ão 6 rondcmnauo por
mas prlo pl'inripio.
Von fazendo estas notas, quo dão em l'CSitltado a
conclusão do meu discurso .. a qual hei do formnlar
em uma emenda ao parecer.
('ollegin de Nova Cnt~. - E' rslr um dos collegios ~dinoos pela r;ommis ão. ~:'_lambem nm<t clciriio IJb ral q~tc se muliltsn, olmçao quo nom St' quer
foi disputada pelos pqncos consrrvadorcs da localidade, os quncs Lambem não fiz rnm elriçào a parte,
on duplicata. O que ho)lv · crl,l ·ova Crnz foi o que
passo a relatar.
Vendo o governo quo alli nada podia conseguir,
apr •sentou-se no 1ogar o chefe de- policia, propon.
ao, a preço de não ser perlurbnda n paz plthlicu, a
partilha da eleição. Os liberaes, vondo-se collooados
entre a espada c a p~red , arcitanun a proposta.
M-1~, hem on mal, reOecLindo posteriormen lfl, q110 a
t.a_l cot\vcnçã~ nada. linha dr. livro, o que, port mto,
ouo era obrtgatona, r!lsolvomm entre si bater a
oh<~pa ox.clu ivamcnlo sl1u. Assim o fizeram, o vent:erumcomplelnrnonte n el11ição. P.óde-sodizer taly~z
qu não procederam bom; lll as dahi tirar argumento
para invalidar a cle..i~-ão me parece qve não é licilo.
Offcrcc;o á commis.;ii.o o 110 ~en .1do os docum 'lllos
que prOI'<IIn o que acabo de r fr> r·ir·: ~ão um atlcslado do presiuentt· da camua, c 1° juiz de paz de
Nova-CI'uz, que faz certo nào Ce 1· hwido n<tquella
par•ochia outra eleição, senão a liberal ; o mais dous
all!~slados, um do 3° juiz de p<z, e outro do pro- •
fessor publico, qu a mrsma cousa a. srgumm, referindo osto ultimo'' ex:istent·ia d•J conohtt i'O alludido .
li'! na vor·datle dolor·oso o rovoltnnto, q11e ond ao
govt•rno foi im posssivt' l v .nerr, somprP do.parasso
rom um ardil qualqrrer pal'a. inutilis~r a eleição,
('Om muito rara ox.copção, e s6 em esca la, 011 antes
sob a co ndi ção do não poder· aproveitar ú•opposicão
que como demonstrei em o é a provincia in•oira.'
CfJlleJio do Assr1.~ obre este collegio ha muito
a dir.or. A rommissão comm tlcu nrnn gravo inju tira, mesmo (Í vist:t d~t acta da dttplieat~ qno lhe fot
pr~t'~onto, prrfcrindo o ollogio p~e idid l pelo ))r.
Luiz Gonzaga de Brito Gurrnt, e rPgeit.tnrlo o qu foi
prc•sidido pelo 1° juiz de paz.Toão Carlos Wandorl y.
l)cssa a.eta com>~a q11e o l " juiz qc -pw,, Wanderley,
n quern çürnpelia. orgí1J1~Sar o coll c~io, de~\gnár;l par;á
a m su q•mtro eloHot·os, qtle m~is mocos lho nareceram, o que tend o havido reclamacõe dr quo haviam
l'l< itOJ'('S mais moços, ollo não as tl ond~ rn. Con lu
Qttr contt·a isto protoslamm al~uns el iloros, o que
o rnc•smo juiz de paz n1\o aceitítra o prole:to, dock1·
rando que não os t·cc nhccia como leíloro.s, nom no
d1am (HOtnstar, o •quo d \ra lo ~ar iÍ. dltpiicata, for mada (Wlos eleitores do Campo Gran de, e outros pro cnrlontos do dl,lp\ieatos tlas dua,s outros pornthias.
W foy·ça toconhPcerqne o motivo das reclamações,
do prol sto e da duplicata ó de bem pouca 11,1ont;t.
O quo importa va quo a organisar.ào da mesa interipa
se fizo so f·om ~ssos indivíduos;· que ao juir. de paz
paroeoram ma1 s moços, ou c·om outro~ que se avrToigun s~e terem monos idade? l'aroro quo o qu so
quei'ÍI' Cti\ U)ll pretexto qualtiilCl' pura a dttplicuta.
Erl\ o Ci.\~P ~{) applic;IL' a. commissho o p~inoipio
que inv.o~ou pa,;a eondomnar <l duplicata dtt ac1pltal
na clOlcao primaria: fo::tss.t vq!er os seus direitos
SJLYE!IlA
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pelos mCios leiJaes.
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Diz- o lambem que o juiz de paz não spbmel~<'!l
essas rcclamrc~ões á decisão do collcgw como mand4t
a )oi c lho foi requerido.
'
Esta_ n·cu~a do juiz do paz encon tra j11 tiflraçü\>
na rüzao l'or elll' dada para assim pro der, a i11
~omp~tcnc1a dos roclam~~llcs; o tanto mais qmmtCt
e su bt9o, que a c · ·a ~·~un 1ao do collegio concorrerafU
o· elc•llor s. das Llupl!catus da paroch ia de A11gicos,
quo provar •t .sorrm nullos, o .da parochia da cidade
Llo Assli, CUJa nulüdtttlr a pwpria commis ·ão reconhcc u.
.o. primeiro juiz do paz estava, portanto, em seu ·
dno1l0, proc dendo conto procedeu; o nenhruua razõ.o
j~ . tifl.ca a duplicata quo a com~n! süo ap r!rova,já em
st m ·1na nulla por ser prostdtua por Juiz incompetente.
De la justa apreciação, o por força do principio
invocado prla commissiio, quo nullificou 06 votos
dos eleitorrs da paro(ihia do Assú, quo reconlwc u
validos, pelo facto d' torom votado om collogio poella reputado nullo, segue-se quo os que ~cem a ser
de feito nullos são os voto~ dos leitoros, que vor
taram no collegio presid ido pelo Dr. LtLiz Gonzuga; pois <pw,· confo•·me acabo de dPmonstrnr, é
esta o collogJO nullo, c jámnis o presidido prlo 1~
juii do paz João Carlo War~derley.
Convém ponder<H· quo entro slcs votos, os que
se nullificam por virwdo deste principio ão os
votos d.os oluitoros do Cnmpo Grauu ; porque os
dos cleiloros da pat·nchia da cidade, quo ahi Vf,l.taram, já a <"ommi~sào o rcconhccNI nullo ·; c os
votos dos leitores da tiuplicata do Angico , que
em tal collogio Lambem votaram, nullos são pr.l' s
razões qu pa · o a expcnder.
a parorhiu de An~icos duas eleiçõ s so fizpram
na matriz, uma pros.idida pelo l" juiz de paz Alcxandr Avelino da Costa Martin s, outra pl'lo 2• juiz
de paz toonart.l Fran eiseo Pereira J>inlo. A comV~issii.o deu.,proforencia áquella por. lhe parecer est11
otandesi-Wo(J,, em rav.ão d' terem comparecido áquclla
todos o eloitor se supp iPntes, o a esta um el 'ÍLGr
somonte, ncnh!lm ttpplrnto.
,
A unica illacão que dosso rarlo podia a commi 'i'í.o
loJiramenl tirar era que a quasi tolalidarle dos
clcllorcs, o muitos upplontes, acompanh~vam o 1o
juiz de paz, que, nole o senado, era tamb m o dologa,do do t:~olioia em exercício, o, po11tanto, o ng<'nta
local do govccno para vencor a ('loicão, c.1so fosro
impossivol o tri11mpho, conformr fJC o plano gqal
do govr1·no no lli o-Grar1do do Nort .
Mas, do 'SO f, r lo nito · tirito coneluir pela nullidado da ui içiio prosididu polo ZO juiz dP paz.
Li as actas do ambas as eleições. , la da ol·ição
pre idida pelo 2° juiz do paz está declarado, quo á
T1ora lega!, ás O da manl1ã, não tendo cvmparocido o
l• juiz do paz (delcgt~do uo policia .em exercido),.
nr m os el itoros, <;xcrpto um , o supplon tos, o 2" JUiz
de paz t01111íra assento, organisára a me a, na fórma
presrrip1a ~l'la ki, o funcrionava sta, qc•.ando foi
in'vadida a 1g r ii pela forca armada, ele. Na arta da
outra eJoi~ão, QrCSJ<iida pelo delegado de policia, 1•
j11iz do pnz, vefn declarado quo o~tP, ás 10 hora~,
uma hora depoi~ da hora !rga!, compareceu na matríz, e organisára mesa, etc:
So i.9~o ó a~siru, St) O,!ita ,~,.~sc~ção d~ ~('ta I;' goita(lll pela com rnissõ.o o l{, polo IOODO$, ató rerlo
poT\tO cor;~ firmada pela propria acla da (}utra, olni!ií\o;
se a, quesli\Q (lo tempo é tu,do entro estai d!Ã~ cl i-
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s; e a~ outrJ · asserçõe · relativas a vio}eucias c
·oacyão não o tão do fôrma alguma ilididas, em que
Sfl funda a. commissão pnra cje ·prezar n eleição feita
pol) 2.• jtli~ do paz? Não vejo ntziío alp;nm,n.
· Pot'I1'HJio em vi tu ffil' rno da netas, o o! itore
d• ~ ngicos upprovuilos pel/1. commi ·s~o , ão i naccj~
lJr '' , ao mono emfltta)lto novos 'csrlill'l'<'i mentes
llth> UO$ habilitarem par\l fOl'Jll(li'OlO ' j ltlZO di f{Ol'OUte.
l'ermHta o '<mudo, q•to ainQD. insi la p lu annullllçào do collogio prPf•rido pela commis õ.o, o vali·
tlac.ão do por eHa regeilatlo, corno lenho prontdo ser
4.o. rigoro I) ju ~iça.
tem muito a1capcc, &e nhorcs, cst.a <Jlteslõ.o; nlio
aó . o oxduem da apuração da comrnL~são lodo os
rotos dados no collogio n.ullo, pre ·idido pelo lk Luiz
Gonzaga, como salvam- o os voto> validos, quo foram dl)dos no IQgi limo collegio, o presidido pelo
1• juiz de paz Wanderl ey, q11ando não o d1• Angif'o ,
rn to lo o ca o os da parochia do \ ú, cuju I ü,:ão
a commi são declarou roghlnr e valida.
E11 disse, r. prcs dente, quo as rr l ::uuaeõ c~ c o
prole ·to por parLc dos cl itures qwl o l.• juiz do paz
d clarott ineompotcnles, 11il0 pa'isa ra•n do pr texto
pam a duplirata. Tenho uqni do('um ntos, 'JliC offor ço ao sen1do, p lo· quars se prova qttOa p.no·
chta d Campo Grande não rernottou j;lmai • ú1·amara
nllmi ipal nem o livro, n •m as acta · dn sna olcicão.
'õo !rio todos, por·quc tornar-mr-ia por dtmpi s' nfadonho; mas nõ.o po ·so dt>ixar tio lt·r o qth' ·c cgue (lê).
Dos te facto, o q11c se eoncluo? Não ·, que havi~
um plano d' antemão combinado pam corn e·so
eloilor·os do Campo Grand e f,tzor-. o a tal <lnplirata?
l\1e parece quo sim.
Acommissão, ao occupar-sodc. to p:trochia, concltle
a arte do eu parecer relativa ao collogio do A:s ú,
p los s ~ uintes termos. (L~.)
?ra, Ó fa~~o d ~ figtu·ar m ~a nmni~o prrsiclida
PO·? _Dr. Lutz Go~zaga, oro tnat?r num ro, Ploitores
legtlln\os, propostçàO ta q11o Já prçn•ci ter muito
pouco de voridica, não m certamente razão pam a
p~cfor ncia dada a e te rotlogio, vi tu como o nu moro
de Iaos el ci~ore , qui\odo rnc·mo verdad eira l'ossr a
&SS('I'Ção, não cnten,Jia rqm a lcgí\lidMte da organisarào do collrgio . São outros os factos o tio outra
oraem, qU ~evcrn influir ohro a ar·rilf\C~O OU I'O~Ci
CÍ\0 da~ durlica las; são cortam nto o~ q"pc occ n·elll
êq1n relação r inflaencia imrn •dia ta , o!Jrc a prgonisacão da me q, e mano lr<~ de fun cc iorHu o eollt•gio.
lá v& o enad c~m quanl~ r,tz~o oxclui tambom
da 11pnração, no c~meço do m'ert ctiscnrso, a voln<;,j"10
do collo~10 do A sú, qu a çornmis ào approvou.
Cpllcgi'> de Sanl'Anna de Ma/lo s.- o. ~c ollogio houv tamb~ru Jupl.icata.
c mmi ão nceitott
a do 1° juiz. de paz,'dcclarando a(in ~ l !filO a oi it;ito
primnria desta frogu o~ia foi regular. Eis-nqui o inr.o~tvl'n.i nto de ná vir(:lm a · i\Uthontrra da . eloic;õo ·
pr!marta . E~l'l collogio 6 form1do d uma s6 pnrochta, a d~ \I'IO dorivtt seu 110rnc. e honi'O duplicaLa
do coliQ.'§to ó porqtHl a honvo tamb rn do clcicito prim;~r~a .
rnmtnissiio as~~ Llltlou '! l)ual dns dÍlfs c.orl'ell regul(lr•? A vrnlad é q110 nr t L paro<' hta não
ho11vr rlri~iio ...
O , Ll. HAnio 01s TttBS R\URI'l': - Qtlal ó?
.O SJt. l(,VEllll T,o uo:- !')ant'Anua de Mattos.
lltgo ~Ill_ oa_clt;~l.orc d collcgi.o proferido pola
comlllls'ao nau suo eleitores; porqt1o om Sant.'Auna
o

dt• Mallos só houve uma cleiriH) primaria, c foi a que
dt•u Qs leitores do rol!Pgio, 'qn a cu mrni ~. iio I'Pgeitou. Te11hÓ pura pr,ovar a verd<~<ln d" la ruinha as~
serção docnmPnlos 'luo ponho it di~ po ~irilo do ·cIludo, c sõ.'o urna cortulilo do secreta no da !'amara, l'
um attr s l~d'> do pro~ id ntc da m • ma cam.ura. . _
Niio tendo <lS n~ nlos do governo fmto ri tçao
prirnilria, nii.o poi.ll'ram vôr com bon s olhos funucion!lr o uniC'o ('O IIo;.;io leg itimo, o não phantasticu, do
Sanl'Anna do Mutto . Dahi i.leriva-s u de onl m
rneneion ada na3 a elas de ·te coll ogio, no · lrrmos
que pa soa l~r, lran.-H-ripto:J no p:m•N•r da I'OrtHnis'ãO : (.lendo) « fJllO rwgantlo-sc cu priclwsamr nlc o
l• juiz dr píiz a romparocrr pa ra or·gani.ari\0 !lo col.
icg io, tomou <1S onto o srgunuo, c pro t'g~ rin a olciçlto na matriz aló a in stallarão. Já lavrada a acta,
l'oi ci<'Oillii10tlido O CO rpo aa igreja com arnus por
ordem do governo da pl\)l"ill i'ÜI, como deC'l li t\JU o
11bdelcgado dn polida 1\fanocl llibr iro de Paiva, c
por . to o por :>ou pac A 11tonio Ribeiro d(' Paivn, que
publ\t:il ml'nto apresc r~turam rcvolvers, l'ncõ •s c .pu~
nhaos,r(ls ' rno negoctttut Laurcntino l\1inm·v ino l•ornundcs de Sou~a. do 11jo ospocll1cull foi lPstt•mtrrJha ·
ocntlnr o Hcvm. vi!.!;ario da f>oguC'zin Joiw 'fhf'oto ,Jio i.le Souza 'i lva, qu por vrzrs il'Htnlou sttí\S
mzr , ex:clarnando o pcdrndo que attcnde~: 111 quo
a hava-se oxp slo o Snntissimo S<lcraJJrcnto, c não
era p rmittido qu ao pc\ do altar· SP fizc s~o pra ça !11'
,H' m t!;, ao <]lt ··om turl o o fu1 or n•batiam nito slÍ
os t rcs já rnr r;cionad , como tambcrn o capitão
IJ ,•rrnon ·~ildo Pinhdrll de· \'asco n..cllos, tcnonirco ron rl Luiz 1\nton'io I• n eira ' oulo l' .l oito Frí\ncisro Uchàa Costa, cuj s de ·ord ir s, no int11i1o de
assass inarom os rloilorcs pre cnt os pnra u Sl'U bel
praz r Ogul'l\rr m legal a farca que di1.em haver fr ito.
empunh tnrlo as armas, ari·ojarnrn -se. a pt•notrar o
eonsi lorio, o q1tC nlto co n sc~ úirarn, o pela aeornmodaçt\0, quo 11 ambos por nlt.uno offrrocctt o mesmo
llevm. vigario, ct<' ir· o coll gio continnm spns trabn lh o- na cmnal'l\ munici pu!, aqui vinha hoj e proso~uil o . ))
Tonh aqtti atL ~ tado do vigario Jofto Th otonio,
que confir·rna toda la uarrução. E' urn ·1 tal !'it'i)to,
n qu rnerr.rrn r r approvudu p In commis~ào! Acr<'dito quo o s nado ni1o püd d<>ixar do por dl' lado
nrna s mclhanle votnçito. E, sr I) x:clnir·IIJOs, çomo
dPvrrno~, o numr1·o dos votns aceitnvois pasMa st•r
1111111 diminuta frar~ilo.
C 1llcgio de ilfacá'l. - E te collcgio roi ndiado pela
cornmi ssáo. ão caroço, pol'isso, l~r os dortun nlos
qnr possuo. Oll o r~·o s6rn nlo que não veio ucm uLn<t
só da s adas JH'ÍJHiU'ias.
Collegio du ~idade do Principc. --.!S~hr~ csto
:Jifcgt o a qu tao unir·a tomada m considl'r·acno
~eln ÇOlnm,i~sito, r I'Ciat(va a dOil.~ VOtO , qu os pfoitorcs do Serra- ogm um rmam hav r dado ao Ih'.
J\maro ~rzc r.ra, e lcrrrn sido snbtrnhido. pelo collegiO. Os·> elortor ·~ dr• Serra- rg~a fizeram um pro(p rto, por todo
llcs assign<)do, n•clamando coqtra.
esse N',IO fraudulento.
Diz a (·ommis ão qnt' não d;l imporlancia a , la
rcc.lt\mnç~o, qu r a consid<'re prol.(>~ to ·onlt·a in·pyulnridqde ro(\1, (<Í a palavra de quo nst~), fllll'l' 11 oucan; 1.:01110 rotmtaçá do voto; Pt)l'(!ll~, se é pruiO!'lO~
dtwta t.er s tdo í\pros f\(atlo logo dr•pors da apumr~o •
o (\ntes d s quaimarcrn as <'tluln , para sr1 pÓdor
roctiflcur; R ó retmtaçito, será mai · um r CLU'Sl)
itutdmis ·ivol na tactica eleitoral.
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Pódo ser rptc a commi são trnha raú10 ;. ma . PÓmente em rolaçilo á falta do prov~s suinlltcntrs. Fadlitando-. r, púde trazer wcnnvc~ICnt.cs o ptP•·edcnt~.
Quanto a m1m, a 1hfficuldad u Psl.il n~• dc>cobtt·
monto da vrrdndc; quar~quPt' pro,·as nno 1.\a tnm;
ma~, se provas convinecntcs ~() e\.lubircm, eu n~o
vrjo raz~u para que a roparu~ao n ·~ l o assumpto nao
soja tüo dovida e tão completa eomo em qualqu r
outro.
novo dl'clarar, Sr. presid.rntc, quo o cnso vot:tonte
mo pnrrc·l' nm ponro o ·prcwl, attonta •t . trnal'l.dade
o prt'"Cvt•rança com q~o trem pro ·ttrudo ttrar· ~ ll!flpO
osso farto, s que se dtzem lr,ado.· em sçu · dtr~tlos .
ãn foi só o prol sto quo fizeram; ossos clcttores
trn tnram por meio ~e n~n prurcsso. provar a framlc
de IJtU' ~c qurLxam. e nao c·on~cgutram es n pr·ova,
não c JHÍdo a llrmar, qu' foi por rll~ não <•xistir.
Yne vôr· o ·cuado o fa lo e~tupendo, a que e a
juridif'a r legal tentativa deu logilr; o derlaro que é
lliH' ossr fru·to, o não pela influencia qnasi nenhuma,
d'J~~rs dou~ l'oto. , no rcsnllatlo da oloi~ão, rruc jnlgo
dovrt· domor:n-mc obro o~ l o ponto. Vai' •. t'r o cnado, que thaumatttr(/''·~ Plrilor,Jes, o do outros genPros, lambem os ha do lado do govrrno.
O.o; plritor·r-; dr Serra ~egrn formularam sun quei-xa, c a lo1•ar·nm n despacho do jniz municipal Dr· ManoPl .In,,·. FPrn ndes, na cidade do l'rincipe .• E te,
•qmprindo ou tlcver, in . tauron o proce. so, e mandou pror(•dor ás mlimQ.<;Õ s legncs. ~lnis do que a
lri~J ma i~ do que n ju tira puhhrn, podrm na riLiade
do 'rincipc os ;Jgenles eloiloracs do govprno.
E' incri\1·\ o criminoso arrojo c nudncia com qu
pror·Pdrram.· Trnho muitos docum nlos, quo provam
plonanleiiiO até• onde levaram. odr.sacnto, o dr ~rezo
o a afrr·onta ao que ha tl.P 111ars sngmdo na · sor·todadcs C"ivili,adas, a juslica. Não tenho tempo, pon'm,
pura !UI-os; lPrei sóm • ntc o oiTlcio tio juiz muntci]JUl dirigido tl prcsideueia da provincin. (IA)
" 111m. o Exm .• r. - Em ·urnpl'imrnto tl.o meu
d<'I'Pl' le1 o no conhccimPnt de V. Ex. um fncto quo
so dru hont m :10 do Ovl'lnbro, no~ta l'idaJ , na
aurliPnl·ia puhliC<l rrno então fazia ua rn~a da cnmara
mnnil'ipal. l'tlj facto foi o e~u i nt . Achnnrlo-me
proredrndo ao inqurrito d!' tr i<'rnnnhns Jfforecidas
pl'ln r·idl\!tiio Antonio ·oarrs do 1\far·cdo rm uma dentmcin pP!o mesmo intontadn prlo rimo dl' fnl,idadc
('ontra o~ profcs~orosManOt'l Pinho.; ro dn Cum~ão de
~lo ria, Hnphael Archnnjo ~lar·ia lln Fon 't'l'<l, o o colloelor· dn rondas dPst rnunicipio ~lanool Sovorinno
d~ Bl'ito fui 'Orprondido de ver•asnln da nndirncia
1
inroritinNKU
encher so dP urn11 grantlr• !)'lllllidiio do
povo, o!Js••n·anclo na frente o corono ll\fan ocl ll:lptisla. Prr'Pira, od Pl<'gndo do polir·HI Sall'iano .\1aptista
ctr• raujo, o subdcl.3gado Franeisrtl Horgos dr Mello. o r·ommantlanto do de,tac·nmcnt•l nP ·tne idndo
.Manoel ll •silio do Araujo, o vigar·io drsk'\ frPgtwzia
ManoPI Paulino de Souza, r muitos oul.ros pal't'lilt'
P amigo~ da,; autoridades suprar!itns, constando-mo
rn sPgnida qnr ar[u<•lln · nutoridn 'os r pC'ssons para
nlli linltnm vindo acompanhando os nccusados, e
todos acompanhados ~~~ for~n pnhlira at·mada c
cornpctmlrmonte mrmtctadn, hom como que esta
fôra postnd11 pola sdi tns autoridades nrr !Hll'ln da antc!'iala rln nmlicncia, onde, fonnatln em dna" flloiras, o
do hnionrtu ralatla, rorria a totioH os advorsarios
polilil' O~ rins dita~ autoridadn qu ontr,lVam, e faZI'!Hlo prisões.

" Ignorando o qnr significava arpwlk apparato. o
e t.ranhantlo ti1o inesperado proerdimt'nto daqucllas
autoridndrs qur a~~irn se aprt•sent.aYarn srm rPqniir·ão minha. !' srm que o origis~e o SPrviro publico,
co~tsrio do ([11(' me ar·hava nlli m obsorva'ncia lÍ !oi,
pros1•gui nr s trabalho do inrp1crito das tcslrmnnhas,
durnnto os quacs o!J~ rvoi sempre muita ant:ir.dadr o
rxnltarncnto no animo das referidas autoridades, onvindo frorrncnt s vrzPS tocrue ele cornotajunto da rasa
daaur\i('n ia, do modo qur as vezes o somda rr.esma
llll' imprrlia rk ouvit• o ditn da tPstrrmmh~ IJU
dopunha ; Pm visla de tudo i~so, c do modo drsuonho~o
com qn os ar·r·usatlos tratavam o arto, Ponvrnr·i-mé
dP I[HI' ltnvin rntrr eslpo; o nqnellns nutoridndt"' algum
pl;:no a •xr•cutar, e d 1ntrmão eomhinado r·nlrc si,
ro.. (' o!lo qual fos ·r.
'' Conl'luido o ult.imo inqucrito, sPndo osto tlad~
aos accnsados pat'a QS igna,-rm, foi ra gado o di\ idiúo rrn poqut•nas piirlicultts, tudo feito pelo professor Pinh •iro o co llector ~cvrriano, os quars rom]Jendo em altas vozc:, batendtJ sobro a me. a, tom
d sobediunt:ia formal, dissrram qne rasgavam quantos se tirassem, que não íaziam ·conta d.e proct•s.o;
«a opposieão U!Jlli ni'ío in,·ha, r. Soarn , trwa a cor·
neta, Chl'~!l, chega a forç:a,» no l!ll foram immrdianll'ulcsali~feitoq P"lo commandantc do dostacHmPnto
o ;1utoridadcs polieiao . can~anrlo este acto grand.o
alarma. Em seguida dirigiram se os arrusndos a
mim, e mr nzoram fortes incrrparõrs com amea~n
dora . palavras.
cc J'(!l'illllo tào t'\tr.10rdiuario ncont•cinwnto, r•ondjuvado pOias pi'Opri<Js autoridade· do qnem sónwnte
dovia r~prrar garantia no rxPrcirio de mru Pmprego, t' ufw um s<•mdhanto oxcessn. dcttvr-mo de
rmpt'<'gor qualquer nreio qno a lei mo farultaYtt;
tendo 1·omo crr·tn, rtuc e ousasso !:Inçar mau dclle
o r ~ultado srria peior, lnl era o furor o dPsohodirnria do~ tH'(~nsndo~, qup nem a palavra " onlem >>
emprcgnda por nllirno pelo coronel Baptis111 ~)l'reira
c seu p lil o major Jo~í· Baptista (los Sttntos, foi
atlrndiua pelos rdoridos eccu~ados. J ulgn conveniente declartll' nind.r n \ . Ex. que acaho do SPr informaúo do quo o collcctor Scvorinno, di~p<~mnrlo a
pouco winuto . uma pi~tola de dou ca11o · pPranto o
publico du ·ta cidauP, der la rara que ,1g~jm o fazin
para intrirau ao mr:smo pnbl!co de snu intc·n~iio ua
audicncia dP honL('Ill, >cndo urn dos tir·oH para mim
o o outro pura o nrlvogudo do d t.unciantc Dr.
·nartholnmon LL•opolrlino Dantas. Donde s v(l que
cll a~~isl.ilt á unrlirncia armado 2 e isto corrobora
rrruis o fael.o do ·trr ollr mandado t:cmpcrnr o fuzil !1:1
rlita pi~tola ílll( s da rcfor;da audirncta, como 6 publi'·o P 11otot·io. Sinto profundam1·nlj' ll'r occosiüo de
cxpr)r a V. E'l:. fados drst<l ortlrm. rynr por st mostram com vidoncin n nlleração rJUO soffrc n tranqnilli<lado publica noslo termo. onde o potlor judieiario
tem sido tlosrpsprilado, r o rae cndo Citdn 'cz mai~.
!'Oill f.1cto
dr•stn ordl'm r outros srruclhanlrs. A'
V. Ex. me dirijn prdindo providrncia ·, r sp('J'O
que ~ejam dadas no sPnttdo de triumph1r aJoi e ~o
r!'fn ""nidos os . cus lratu:grr sor . Pt•ço ju~tiça
intrimntlo a V. Ex. quo a ordPm publica deste Jogar
JH'Ccssi la rm rnuiLO da nttenção d V. Ex., n quem
oll't•r ro s documentos juntos comprohntorios do
fado Ôxposto. Deus guin·de a 'v. Ex. ---Cidadr tio
PrincipP 1• dP DPzPmbro do 1869.---Tllm. P Exm.
~r. llr. i)cdro de Barros Cavalranli de Albuqucrqne,
presidon Ic d ~1.11 provinda.
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(( (Assignado): O juiz municipal, Jlfanocl José Fernandes >>
Tal · o lastimo o r. Lado a quo o actual gov rno
retluziu a província do .Rio-G rando do t 'orlo. Aulorisou dosmnndos nnnca vistos, collor.011-sc óa dopondcn ·ia d gent capaz do att ntados ta s ; e essa
gente ' ntcnd hoje que o lá acima da I •i c de tudo.
E' horrh•cl o o tado de anarchia 'm que so acha a
provincia.
Ora, me par co quo quem {• apaz do aUentados
taes, nada lada subtrahinJo dou · votoc; do olritor s
eus ndvcrsarios.
· Da cl icão da pa•·ochia ('lllinent mt>nlr liberal da
cidade cto' Ptincip , nào mo ol'cuparoi dt tidamcnte.
Foi umtt I achanul, como qualqnrr outrn, em que os
manejos ignobcis, o o de ·pnlor andaram d mãos
d das com a · amea~as e violl'n<'ias por pal'lc das autoridaJ s policiao e da for~tt publira, dcsnatm•a ndo
a cleir.üo o produzindo a m is torriv I oarào e
extorsi:io do voto.
•
Rcf rirei ap nas algttn · trechos d nma r prcscntaç\'ío ou prole tu f ito pelo muito digno c n~nito
distincto tenente-cor nol José Hernanlc, d ,\tcdcrro ,
Dt>pois dr. alludir ás mrJid·1 s arbitrut'ins, cuja I'Cnha foz, tomadlls pelo pro iJcnte da província,
para impor a candidatnra do Sr. Sallo Torres Homem, e d descrever os amoa~ndoro o violentos
preparativos locae para a torrar o p vo, entre te·
t r o . ubd •I gado Francisl'o llorgPs de ~I llo pt\)curado comprar arma. na (('ira de l1 de Ottlubro,
declaran!lo publicamente que rrnm para fazer n eleição, visto não 1:hogarem as rpt tinha a policia, c ma i.
quo nnori(l muito ~angue ~o os libcr:ws dispu! a. sem
a oloiçõo, refcr o digno l! ncnlo coronl'l lodo o
alropcllo das di po içõt·~ da lei, om qu foi feita a
suppost,t eleição, neg:mdo-so-lhr a palavra para a
mais justas reclamaçõe ·, o dizendo-Ih um tal Haphaol, qno rccoohrcia qtH' o direito stava da parto
da opposirão, mas qu a ntzuo era ~tta omo ag nt
do governo, ao quo acet·<'~ctmtou o vigal'io \lanoel
Paulino li Souza, <·.om arr gan!'ia a m:1is ridicul1,
·enão brutal impropria rio H ca t·actrr· sacerdotal.
que a eleiç-ão era do goremo, e para isso Iinhan< cí
snu disposiçüo a (orca quealli .~c_ acltfl•va, QIW vjt~i,.;

de pn..: nao tinha que dctr attençr.w as reclamaçoes
da opposição.

llcft>l' o mo mo rlislinclo ciriatlito a prisào do HyJosô de 1\faria, polo facto d se ter roeu ado
a rrrcbcr·· a chapa do governo; rrfol'O qu' lodos a
chapas e;am ntreguc no acto da votaç o, ~ _ca b ccira da mesa, pelos inspoclores de quart 1rao, e
pelo subdolcgaclo Borgos do ~l cl!o { mosmo que foz
o commandante s11p rio•· na rapilal, o qu · so fez em
muita parto; o plano ra o m smo); r fere, flnalmento, muito abusbs da m sa, o muitos actos do
coacçã praticado~ pelos ag nle do govct'llo, quo
long m lt>v,wium c o quiz :·o rPlalar todos.
cst doêumcnto nmà ousam' chamou a altcnção, orno pmva do prosolyli ·mo que tem f ito o
actual ministerio, o foi a 10sposla qu o juiz de paz
prc~id nt da mesa deu ao lt nont -coronel Medeiros,
quando este lhe fez vêr o t'scandalo qtul stava
commotlendo em r cebor votos de gente não qualificada. Oi~·e ojuir. de paz: (lendo~ ( ( O que querem;
estou aqtu rvindo primeiramente a minha familia,
d poi ao amigo . »
~ino

a v rdado c.. o juiz dr paz ' flrl int rprcte c
b:crrador do programma pratic·o tio actual gabi·
n to; ~ó por i ·so dov' m reccr-lh mui lo.
. .
Foi nr~ta I ic-ao, qu' tomando as porta d 1grPJll
r· m a fo1·ra pnl.1ic:r, pará que rwlla não mais cnt,l'ns · 11'\ os lib raPs, r1n da m s1na haviam sido PX:pollidos, disso o Sitrg nto quo cornlllundava a fol'ça,
pu ;hando da spada, quo trazia ao lado: ((o triumpl10
da loirão do 'r. alies Torres llom m rsltí na ponta
da minl1a espada. ,
Collegio de A cary.commi . ão o aceitou, e
li o nào impugno.
Vamos ao ,. llt>gio da Tm pPrat.riz.
ada mo
surpr ndo e 1110 mar a vilha mais, r. prcsicl nl ',
do qur o quo a i Ilustre r mmts ·ão c. crcven a rr ·peito dcsto rnllegio. O ·ollcgio do lm p ratriz . ompõe- r dn parochias da cidacc do nr' ·mo nome,
Pa Lú Porta-A lq~rc. •
· .ll.ouve d~1plk~lla d ol}cgio: ''m fo~ pr sidido por
\ltltno (alras ~Ir! n ) de f orros BanI •tra, na matriz·
ontro •por Antonio do Sutlza t\Jartirrs, na l'I\Sa dá
camara. As actas da organi arão do dou. coll <•ios
<.1 clara-o :1 commis ilo, nào 1(10 foram pr('scnfos~
'
• no v io tambrm nem uma . ó acta da · clei1'ÕPS
primarias das tr·c parochia , quo coll. titurm o ·col1 gio. · Enlretant.o a ommissão pr for o ollPgio
pr idido ;JOr Hand.eira . ·Ora, nüo v jo t·azão
al.,.uma que autoris cmcllranto prcferrncia, visto
ramo não 6 po sivol quo o s lja b fa lo dr srr con. rrador o collcgio pr ferido. E não v jo razão, ~e
nhore. , ainda ITIP. mo ab. tra hindo de tudo IJUant•
houve nc~ tc ·oll gio .
Existem somcnt 11 a<;ta da votarõo das dupli(·atas, orrl quo a fé do um partido é isoladamonlo
l'ontraposta á fó do outro partido, . em mais ou tro
algtun ftttJdam nto, rm que pod ·~
repousar n
pro r •rPncia da ommis~ào; e so do xante all nto
da~ act:ls algum s co! h , 6 indirecto,
ontml'io <Í
pmf r •ncia dada p/ la rommi~ ·.ã0.
J.u p ço a V. F.x.. r prcsJdentc, o favor do mo
mandar dar as llt'tas da eleição.
0, n. l'RE"IOR'i'l'R:-Mandci lluscai' nu SCl'l'l'laria;
V. b:-. pódc . ontar-.r.
O ~rt. SII.Vl>ln \ Louo (depois de receber a~ aclf7.q c
de a.ç (olhcar): -Niio dnparo d 1norn n lo com as
nelas d rrno t·nr ro : ma , ou as li com toda a att n~ào, o tomei notá d qu vou r ferir.
pp 11 para
a mem?ria da illu tr commis ão, c p ç ·lho o favor
~o rN tificar quulqucr engano, m qtt' ('li porwntur·a
111 ·orra.
E',iniz do di~cit . da roman·a da lmpPratriz nm
mai{I slrado .mtnl li'Cwn poeta, Jtonrado r probo, u
• r. Or. J surr10 d' ouza ~l arlins, rnt'n contcmporan o. em Olinda, onde já então gor.ava d gmndo
concniiO polu ua sisudez e mornlidadr, (apoiadr,s)
cnn ·cito, qnc, me arürm,tm amig s meu~.• l' trm
<'on o lidado na carr ira jttdiciaria, o na Yida !'i vil.
(A prJiados).
Poi b m. E s honrado c imp~~rcial mngistmd,,

tr•vo 1lous diplomas do oleilor, um dado pcln lado
hboml, ou p lo lodo cons<'rvador. \Tas m qual dos
col l gio. voLon dlo? Jloa.~t> a actn do ollt'gio \"rderitlo p la commi · üo, t' vêr- e-ho seu nom ai h l, nrado entre os (lo. rlcitorrs que d ixaram dr comparoter; mas, lf'la-s a acta do antro rollt'l·no. o regeilodo p la commissão, o vllr- e-ha sou nnmr figurar
ont o~ cl itor s quo ompar r.cram.
#

-Uào é presumível, Sr. presidente, quo tão circumspccto mugi tr:u.lo c·onr.orressu a dat· o seu voto em
um collogio qua ·i cl,Jnde~tino, no dizer da acta do
collcgio qne a eommts. i\ o appro,·ou.; ·em duvida preferia vot:u n c•oll<'gLO legal. Dalu lambem so deve
in f •rir que se este ·ollegio. o l<'gnl, fttnccionOLt na
ca. a da camara, fui por motivo valioso e proccdont .
A neta rcspt•r· tiva diz quP n igre ja matriz (; lava cercada de forc·a armada, vedando a ntralla do- cidadãos.
·
E como não cr r neste motivo, quando tmta ·se de
umn eleicão ou onqni ·ta d c lei~ão, f i ta pelo govomo, CITI toda a provincia.t até nu capital, a puder
de baioneta de sabr<' ? 1 ~ lava, som duvida, como
diz a actu, a igreja cor atla do força armada, como
foi errada a casa da camarada cap)lal, até por oceasiào da apu ração final. govemo não tinha outro
elomC'nto, nrm outro meio de lrilllnpllo,. onão a força
bruta o abuso ignobil do ua attrilJuieõo .
Diz a commis ·ão, qtto a preso oca da fôrça armada
ua igrcija, não está provada . .'cllÍ duvida, tem razão
a c.omrnissão ; alh náo cslavrb (o rça a?·mada; ma
im, uma horda de assa ino. , a que figurou na
horroro a cata trop '1o que ten ho de relaiar.
Lrun nto, r. prcsidonlP, que a rornmi são, tendo
uma neta contra outra ucta, s m ma i' lJaso alguma,
m uma 6 anlhentica das elcir.õcs pl'irnara , de
qualquer das p,1rochias. em d·u·· a itenção ao facto
rru declinei, 'o julgas o habilita la para diz 1': (( rug i to lodos o. lP · Yolos, P approvu todos aqu lles
outros.))
E, lamento ainda mai s, . r. pr'sitl en to, porq.uo os
vott'~, qu elia assir~ valída, '11_1 ~wor dos ·and ulalos
do gov rno, silo Jtlho. de el u:o s onsangnentadas.
oro quo I'OI'I'O U a jorro o g nuro.Js sangue do~ patriotas rio-grandense·.
E' p r domai e trJnhavel, senhor ·,é por d mai
Iam ntavel, qur a illnslro commissão pas n c de
lar~o por IarloJ horroro o, , ostrondosarn nlc notono m todo o paiz, que..: candali~arnm nltameoto
r encheram do borrar a todo o corarão bra ilcíro ,
quae s os que tiv ram logar m • Pol'la-.\legr~,
crn nchar uma p~lavra do c tigml\ • d eondcmnacão
coro que os f11lmma e I

bem armados, da parti• do govcmo, coneontraram-so
na matriz, onde não mai livl'rarn ingro·so os opposil'ionislas. lanlivPram-sc no templo nc,:sa aUiludo
b li icosa, o ao me ·mo tempo mystcriosa, S('lll quu
nada r!'sp\rasso tlu quo cstcwam fazendo.
Os opposicionislas, uns suppunhnrn quo so c tava
fabricando loiçüo imaginaria ou acta · fal as, ou~ro q~10 tudo aq\ullo niw linha por fim mais do que
unpod1r qur os u,rpltlln~s fosse.m O'l:pcdi1lo · aos oloitores, qut• hav1am ~1do l'lr1tos, por scwm da
oppo. icão.
Nc·s:'\s conjectnn~> P:lal't~m, quanllo, rompendo
com o panico geral, b1 nPmPrilo c prestimoso ·idadüo Jo ~ Mnrcolino de J ssa, rcsolvctt ir pes oalm nt' informar-se do fJU' sr o lava fazendo na igreja, para o quo comidou algun amigos, que o acompanharam.
L;i chegados, \larcolino dirigiu li! palt1 vra ao I'Ommandan,le do destucamonto, que o veio c ·pcmr á eno
lmda da maLriz, porguntautl o quo havia ai li. Estrospondondo-lho mal, o dando-lho ns costas, jJarcolino fez-lhe vôr, IJlH' llc commandnnto ti a for~a á
sua di po ·irão, Pstavam alli paro garantir o direito
do todo·, nÍi.o só de gmcrni las, como de oppo icio·
nisla .
E'l:aC rbauo o ~ h•agPru o feroz commaudanle,
talv z mais om a audar:ta do rompar l'imento de
~larcolino, rio quo com P ta ua jn~ta ' s n ·ata llondcmção. tomou lo~o posiçao tão hostil, que obrtg.oc
Mareolioo a segurar-lho nos braço·; o quando il ·sun
estava orn ·aminho d Lravar-sc os~a o·p•cio rio luta
ntre ambos, o malvado comm,mtlante abaixou-·e
de r pente, vi ivrlmontc pam dar lognr aos solldados
true alli ~o a•·hav:~m a dosr chur m a retina·, como
s ·m perda d tempo dosfochararn obre o infeliz
amigo do povo, o a nrr mcs~ar-lhc golp s de baiorwtas, quo
fizeram cahir morto, t1aspassat.lo do
bala · baiun tadns.
E ta manobrn do rommaotlantc, quo d' l'I'P 11to so
ahaixon. a rapidez com quo o· ·o ldadus attrnram
arommétteram a victima, hem ('Omo a attitud t rrival qn dn ha muito tinham tomado, po1. na oncioncia tlo povo da l.wnlidadc, que tudo foi o r sullado do um plano do anl mã combinado.
Estes liros o golpes foram fatars a muitos outros
(H a um apal'le. ~
cid~dàos opposirionista. , que sa hiram ferido , , c frccn par chias do collt•gi da Jmporatriz a oppotivamont mataram ao pacifico ('Ídadão ni -arto Jo 6
siciw ó invl'ncivel. Foram po1· isso r.ohortas do d s- da Silva.
amPnlo da forca publica. O governo não admillia
1 ilO I. nho docu1nenlos para provar c·ada uma das
quo em parte algÚma o~ liberaos triumr hns om; não cirrumsta1wia~, qu m foram a ·ognrada o qu~
recuava ante o moi o , quacsquor qur fossem lles,
d ixo ror ri das; mns tenho um üoc·umonl? qn . hoL
dr dar ganho do ca11 a ao candidato ~ u pr tegido.
do ler, e qn prova oxhuborantcmentc a •x1 ·t nem do
Em l>orla-Alogro a auloridud s o a força publka,
faclo.
ao approxi1mr-s • a eleição, assumiram posição ame1Al{·m do '}lU'. quen1 ha quo não saiba dos hono~-adora, lizPr m mil violoncia , prendera m c,idndão
r s da I orta-A logro 'I O· jornacs não blÍ os relatatmportanl' , t· aLtenarum o ma i possível o povo, ram estigmati aram r·omad vidavchcmenci~. cJmo
tudo no intuito do aras .n· das urnas os seus contra- já tlrram noticia ela in~luurarão do pro1·o. so 110 a~
rio , e de ronquistar a dci~ão.
snssinos, c aló j{t publicaram, se bem mo re<~ordo, o
A opp ição 1 confiat!a na !'ua grande for~a numo- de pacho da pronuncia m que in or·cram.
nca, o no dirmlo que ttnha por s1, d tudo zombou,
Pordoo-mL1 a illu ·tro commissão, julgo digna da
e do fact pl iteou a rlci~ão.
maior c·ensm·:~ a approvaeão dos rlcitorcs du paroCorrem o proc sso el itorul nos primeiros dias chia ontlo taos acont cimentos se deram, foitad lovo
como foi possivrl, rnns a upposiçlio votando sompro srrn uma 6 das auth nticas, som ba e, s m studo,
alé rptc na or a ·ião da apura~ão onh ccu-so quo,
m oxam • al~um.
apczar do todos os c f rços
ttrn ta dos d s agentes
(TI'ocam-se apa1·tcs entre o r, 1'isconde rle Sad gov rno, tinhnm o lib rac lrittmphado.
pucahy, e o m·ador.)
1 es e dia a· cousas mudaram d figttra, tornanomos juizes, sim, c ó poris o m1' m~ quo o .odo-se o seu a pacto ID!Ülo mais arrcgaclo. foda a
força publica armada c municiada, pai anos tam mos, quo cen uro um tal julgamento. omo , alem
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disso, mnndatarios politico ·, nr.urregados da mi são do fl sca lisar n execnr.ão das I •is; o qttanuo es,os
altentados se dão no paiz, ó obrigar-ão do todos nós
indagar quem foram os · us autores, qual
o motivo do onde se originaram, afim de os tigmatisannos o providenciarmos como cottbcr 0111 110 su ·
attribuirõcs. Trmos obl'iga çãq do slar ao fa ct do
tudo isso, não nos podemos arastrllar na ig11oran- ·
cia ou inscienci a dos m ·mo ; nem do outro modo
co rres pontleromos ás vi ·t s daquollos a qurm tontos
a honr.t do repn' ·entat· nos ta ca lt.
:\ lten lados Laos, o todns as por ·oguições IT~am os
quo o!Trcm no os concidadãos,nüo dovom aqui pas·
sar desap rrobido ; ó c ·to um dos print'lpat• · dcv,tes
dos r pre •ntantes da nacão. (Apoiados.)
Não temo · aqui quo cuidar do nós ; somos procurauoros !t· iHtr re ·ses alheio ·. b qu cous,\ p •ior
para no ·o C?nsntui nto ·, do <[ll' so!Tr rem p c rs~
guiçüo, ox.termuno e mono P.or quererem u. ar do dtreitos '.Jil lho silo J'CCOI1 itCCillOS. o. garn nLHi..l.. r olo
systh •ma, que jurara1.n ma.nter; ,dtrotLt)·· s~ m ·u;o ltv~·n
oxen:icio o sy lhoma;ámat ' so ra uma rca hd-;~dc .. c !1ao
pn urá do uma l'idicula o tn ~ u .llan tr ·tumrra •. dt~· Ltos
quo i nt o rcs~am não só a foh c1dad como a dtgtHdat.l.o
do paiz; ma !fUe, infolizmcnt , acnbct.m do st•r·. m ~ 1 s
uma v~z ~U JJ p l a ntatl~:<, o por . n.J·tnotm a nwt yt_olrnta e cri111inosa, .-o par:~ sa ltsl,tzer uma ambH·ao
iudcbita, ô para apro entar á Corôa uma lista triplico que asseJura ·se o triumph o de a ambiçào.
Do ·cugancmo-nos, · •nhorcs; não poLI em os fazer
proscnto de d1p]oma tlo r nador n nenhum cand idato, por mai nosso amigo ou pr legido quo seja.
O Sn. VISCONDE nr:: SAPUCA I!Y dá um aparte.
O S~t. StLVEII\A Looo: - Peruoc-mo V. Ex.; bnstavu a ox i t~ncia desse hon oroso acontecimento,
occol'l'ido na purochia do Porta- I ~ ro por occa ião
da lo;rào, ba lava constar CSS(' dcrram nto do anguo, proc dente da m1is quo cl'imi nosa tn tcrvcnção
do govol'llo no pleito citora l, para quo ao menos se
pc!lissom as arta , auianctn c a e1 i ~ão.
ilo so salva a commi Eilo dizendo, quo uou o s u
parecer conformo lh'o pcrmiltiram os docum ntos
quo tov pr s . nl _', . n~o ; nem o ~irei to, n ~ m u boa
raúto, nem prmctpto algum ll'gtltmo autonsova qu
so dó ·sc um parecer, fos ·c como fosse, comtanto
quo o aU ndos o a impcrLincHto o aml ioiosa pret nefto do 'r . . 'ali sToucs Ilomem. Os nado n:i exigia,
Í10m podia exigir ·so rosulLnLI? .faolirio, so nssim
mo posso exprimir; o qu cxtgta~l todos_ os bons
princípios, ora quo c c Lt~<lass a lundo. lao gravo
qur.stão, , Pmpl'O qtto falta :se!n clarcctmrntos, ra
tlovct· indcrlinavel da comn11Ssa pcdtl-os.
O tt. S uuiVA: - A minlla i iciw foi dc•morada
tlous annos por falta de uma acln.
O f\ • . rtvr::m.-1. Ll)nO :- ão devo proscguir n ste
a, ~umpto, qu muito longe me levaria. Pc!;o a aLt n- .
~ão do ortado para o doCllm nto, qut• pns o n lêr! o
quo prova a cx istenc:ia do aLLPntado por mim retorido, o qual por i só do o faz r qu tt~pcndamos o
nosso jnizo sobro o collegio da lm íJemtrlz, qno o ni"w
intorpo nhnmos ~o niio c:om SOJUt\ 111Ça, em faec de
Llocnm ,ntos QllC nos csclnrccam
E' u ccrlillào dos U.ous co r'po· do dclicto: f itos no
·adaver do Jos · Murcolino l.lossa: um antes do er
flnt nado, ordenado pelo Dr. jtliz municip!ll da villd
de Porta- l •gr·e; o outro, dPpOi · da exh umação do
cadavor do me mo Murcolino, ao !Uill a sistiu, a este

segundo corpo de d li ·Lo, o promotor publico ua co~
marc:1 .
A c ·rtidão foi re rn critla pelo f'idudào !l.l unoJI Antonio Pinto ao Dr. juiz municipal. Lerct a or~cm
deste, quo ordenou o primei ro rorpo tl d e ~1 to,
porque dessa ordem con ·ta tamb m u as s~ss n~Lo
do lU ·arl •, c os f rim ntos a qu e alluut, a ~ un
omo quu c · foram os !tutores do au nlado, publiCO~
Sclbidos. (U) .
<< João de 1\f Ilo Muniz, c cri vão t.l.o rrimr, jttdirin l o nota. do termt) da villa de J orla-A log ro, etc.
'crtifit-o Sl' l' a on.lem • corpo do dcliclo de qu tr~ta
a poliçào supra, da fórma seguint •: _Ten~u stdo
neste mmnento espingrl?'deado alguns ctdatl~tos que
se dirigiam â Jl07'la dct matri:: onde se fur. iam as
eleicões Jlrtl'a eleit,n·es que leem de eleger 11111 RCll etdo1·
por esta pro lli11ci!t, e consland!J que da descarga
dctda pcl?s oldndos elo go~:emo e por ctlgit11S paisanos cí Ot'dent do subdelcffado ou dclegctdo, lcrel/1. sido
assassm rtdos o.- cidadcio.~ José JJI a.1·colúto de /Jessrt
e Josri ll icco•fe e alguns outros ferido s, ord no ao
escrivão Joito ue M llo Muniz que nottliqur a Jos~
L 'ilc da Fonseca o a Jo é Chry o tomo de Ltw na,
bem cumo as lo ·temunhas, e para prritos os dous
primeiros n CJII ru nom io, c pro turão jurnmonl o no
neto, isto s m perua d tempo • no Jogar onde Pstivcr m os arliw re . a vi , ado · os fl'rido~ qn pod relU c mparceor.- Cu mpra. - Vil la do Porta-A IPgrt.
2J d • Outtthro d l Sü0.- 0 juiz mun icipal, Carlos
Gcwctlcanl i de A lbttquerq tte. »
t< E logo se v~ o corpo do dali to seguintn: Ao
20 dias do mcz do Outubro d l G , tí 2 horà da
tardo, nesta villa de Porta-Alegre, f·omar a da
~laioritlaclc,
m LI asa elo Jo 6 1\'Iaria Fialho, presonl o juiz municipal supplonto m cxorTicitJ Carlo ~
Cavalcanti dr Albuqunnpw, eomigo crivüo d sou
cargo abnixo a ;;ignado, c os peritos nC'liflc.tdos Jos(·
Chryso tomo do Luc rw, e crivào · t·vindo do colIL•ctor o Jo · Leito da Fon eo<~, agrmto nes ta Yilla, o
as L l •munhas Joaquim .l o (• JJorgPs Vi ciln te Forrr ira amlcanli, arnbo moradores n sw vil la: o juiz
deferiu aO<! pcnto· o juramento nos .'a ntos El'on gclltns do bom o /l clrncnto u sompeniHHom Strn rni s~ào,
d ·!arando com I'Crdado o qne dc ~eobrin• nJ o n ontrarrm o quo C'm ·uns onscicn •ias n tcntl 1t•m. encarn•gou-llws quo pro .ecl · em a exíJme no radavot·
dt' J? ·ú \larco!ino do U•s·n, e qne r pond • 'l'f'm aos
sogmntcs lJllt'Stto · : 1•, se houve co m cll'oilo u morto;
2•, <tua i a sna attsrt it.nmodiatn; :3o, qual o mro to empregado quo aprotluztu; 4•, c era mortal o mal •tm~~ do, o finulrn n.te, qual o valor do clamno t·aus,tdo.
bn I'Ons~quen ~tu passaram os peritos n fazer os
exames P HIV sltgnço •s onlenadas r as fJllll jul-tat·am
u ocos~·mas, conc luidas as qu 10s decla1 arau1 que encontraram e examinaram no cndarcr ~obre o lwmbro direito lres feridas formando Ires buracos lcdondo~ dentt'o r.l .t dislanctet de dua.~ pollcgadas ; que
estes bnracos sendo ele baltts pas.çm·arn o h o m~ro,
inlrodt~:;indo-se no corpo, de nwqo que 111/l rt delta:;
abotoou d . lndo abaixo da pcí qtte (01 tirada com.
facilidade; do lado esquerdo Jtlllct fetidrt f rirmqular
c lnb ccrcct de ttl!ta pnlle)ada de dimnct t•o, cibai.w
seis polleOadas da callid:.tde do braço; que c.~set ferida
!enteadas, vel'ificott-~c atmvessare~n o cm·ttl'lio; oulra
ferida pro.t'ima a esta c da mc.~mct qualidade, fu~
mndo para cima em dirccçâo ao.ç lombos, c qnr portanto, 1'Jsprmdem ao t • qttesito, que hottr c effectivamenle morte; C•'J 2°, que a suct ca~tsa immediala {o

a !estio do coração e ottll'llS {enmenfos no. i1~Lo_rior;
cto 3", qne o meio empregado 1ue a ]n·odu::ttt {ot estocadas e liros de espmgm·das, etc., etc.>>
O 1nais Mo in teres a 1\\r; Rão formnlldarlrs proprias de taos pl•ças, o assignntum~.
.
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Não leio tamb m o Rogundo r·orpo de d !teto, f01t.o
u p is da exhuma~ão do cadaver, I'Oill re io de
abusar da all n ão do senado.
D mais, o meu fim está preenchido ; ó fawr rla
a exist n ·ia do altenlado; é provar, con eqtHi'nl monto, a 1mpossibilidad em quo o ta va a commi<: ão,
o a 111 quo e t...1 o senado, de profrrir juizo . obre
sf'melhanto elcicão, ant s do rc ·ebcr as aclas respc livo~. ou doêumentos quo o os lar çam sobro n
mnururia que esse grande allent.ado teve no seu
4·osultndo.
rnhore~, quanto mai rof1icto nu muUipJicjdadc,
o vi I ncia do· meios abusivo criminosos quo empregou o gov rno pura, a todo tran c, dnr gano to á
libcnlnd o de voto do uma pt·ovinC"ia inteira, compncl::~mrlllo repro rnlada pelo· don unico~ grundes
pnr1idc · ndla cxi tentes, mai. mr admiro como não
se t·eprod uzirum em grande u1rwro d loc<Jlidade ,
a lCI'l'ÍI'cl catastroph • de Port.a-..\Jogn'.
Em verdmle, estu pondo appa r elho cimrgico, na
phra o t' cc.>ntomente importada, d qu . e nrmou o
govcl·no, c tiS t.rm rosas dis~osi<;Õt>~ flll oslrnlott,
ao atlmr-sc nns senda da mu1 violenta compr s.iio,
deviam ter prodttzido mui to mais r·opio~o uerrama. monto d sangue: se a sim niio aconteceu, foi
porq1t0. o r' •nrgo ás a !'Las l'alsus, as Pl •içõ s fictlCias,
de qnr lanr· 11 mão em larga c~ ·ala, r·omo em 'anta
Anna d ~intto~, em Nova Crm:, r. 1t1 Pupary outrns
paro ·llios, o dispensou d applicar-llws n ope1·aqrio
ciru1·aicc~ UI' que foram vi ti mas os in feliz' lil>eraes
de J>,>rla-Al cgr . .\ f61·a a protccc~lO Divina, outra
não pódo . cr a xplicarào.
•
Collegio do Pâo dns Fcnos.-Sobr este rollegio
nada dt . e a r·ommi,si'te, c nada tenlto lamhon a
nddlLZÍ 1'.
Pus ·o ao collcgio de A pody, o ultimo d que se
occup 1 o pa1eeer. E~l co llcgio r·on:ta dl' trrs parochias: Apody, Cnrat1bns c ,\In, ·oró; a primeira dá
12 rleílnrt's, o . ogtmda 6, c a ler('eim 16. Quanto ils
duas Jlt'irnoiras nada lrnho a uiz r; mns os 16 leitoro do -'f os oní estão Jrremossivolmonle nullos.
'IPnho aqui nmu ju sLlflca çf10, co nformo a direito,
•rn <[110 pl nnmrnlo :e prova, qu a !Picão d l\1os!'io:ó foi f1•i~tt com qu~bra dos mai
ssc~n ciaes pre'Cltos (lu l••1. Basta lltz r quo ni'ío houve n m uma
só chamada. O juiz do paz opena começára a l•
rham •da; 1111~ nhorrer u- r logo do star chamando .volnntc ~Jnr votanl •; o di~. e para o povo: querlt
qmzer volrl1' chegue. D • se momento em diante· rci11011 o maior tumulto; pu 011 a rotur· quem quiz eml>o.-a s m rs tar qnnlifkado, assim ('Orno a vot~r a
vrzcs fJUO l><·m lho pare ·ia o que ('~lava quuliflcado.
Em ~um ma, dnquollo momento rm diante nào houve
mai~ rll'i~fto, o ·im nma grolo~ca hnlburcliu. Não se
pôde_ mais saber ~uern v~n 'tl, nem quem· perdeu a
eL 1_çao. orrcrcço a commtssàn r• ao senado a ju tiOcaçao, o poço qu~ tl l,~am, por411e llu é satisfactoria,
u o as· guro. l~m face drlla lem-so crrteza do que
as neta: fomm todas engcndraJiis a bico de p nua.
Os )6 eleitores de Mossoró não podC'm rm caso
algum srr a~provados; sua approvaçào s ria simplesmente uma wdecencií\.
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D v m serd scontados "cus votos, embora e tomo
inlinil sima a volaçi'to dos candidato d lt~la su ·tentada pelo par cer, mas visivelmente repcliida por
toda a prov11W1a do Rio-Grande do Norte.
Podia, Sr. pr .siden t , pOr termo aqui no meu dis-.
curso, porque ~stuu fut_iga.dissirno, • no meu estudo
de saude, o ma1 r acnfi 10 qu • po. so faz r I' demorar mo na tribuna.
Podia tombem pôr-lhe termo: porqu me parot
ter dcmon. trado u todas as luzo~, tjuc no Hio-Gran•
de do 'orle não houve: não a mais indo' nt.P, desabrida o crimino·a extor ão do voto da província,
por parlo do governo ; porqu , em todo o ra~o.
tenho demonstrado qunnto bast..: e sobra para plena
justificação dal'mondaao parec<'rquc vou t rn honr
de oJl'cr l: 'L' á con idcracào uo ~e nado
Eotr •tanto, farri aindâ um esforço, o dirrá alguma
cousa sobt·c a apm·ação geral feita pela camara. e ::t
lista triplico.
·1 uas LJstas tríplices foram-nos rem •lidas; HllHl
filha da apu1'aÇfto da camar:a muniripnl, que funrcionou a 2:3 d Jnnl'iro do con ut' nnno, na capital da
provir1ria; outra procedente .da ~purat;iio tle uma
outt·a camara, formada pela rnnnortu,que se d!'st.acon
daqu ·lia camarn, <' por algtms supl,lenles, a qual
fnnccionou no dia 21 do mesu}o nH':t. ' annn, nn
mo rnu capital.
E' digna dP reporo, r. p1·c~identc, a sC'guran1·:l
com qup a commi~são diÍ pl'Cft•rrncia á apurnrõo "p
lista qnr procedorum lia cnmnra quo funccionon a
23 de .Janriro, regritnndü u qur JHOCedrram da que
funr·riOIHiu no dia ~1. o lancando-lhl', d sapiPdada,
aind<.t em f'imn, todo o c tigma, ·hamando-a do convenl?culo, o qnal'flcnndo o seu procedimento de i/legal, in~oltlo e 11\Uudito.
os pt·oprios pa1vis pre~t~nt s ti commiRsiio PHconlra-sll fundamento bastante para I.Jt'llJ aqnilalar-Re
u fa ·iliclad d!•st(• modo de rc~oiler e pronundar-~('
da <;ommi. slto.
O exame de s •s docum nlos conYrnc ignalmPnt ,
d f!U da pnrtc do nobre mini t1·o do Irnporio. t;ujo
exemplo ~r·guiu a commissão, não hotnro 11 prrcisa
imparcialirladr, 111 prol' rir a npura~ão do 23 de Janeiro, c m. snbmcLlC'l' {t c ·rolha da Corôa u lista
triplico, qno desta apurusüo prOI'Cio.
Consta dos papl'is pr scntPs á ommis~ão, qtt ;1
ramnm p1·cfo1'1dn reuntll-sr·, como arabo de dizor,
no dia 2:-3. llonv<' anlccipaçi"ío uc um dia n sso.
ronniã , r· mo é fn cil provar. ·cnhuma duvido ha
om qun dia marcado para a reunião dos collegios,
o oleiçiio do tandiduto, á senatoria, foi o dia 24 dP.
Nov mbro do nnno pro"<imo pa~sado. A lei diz quo
dou· mez · dPpoi do dia mareado para a rcun1ão
dos collogios proceda-se á apnra\ão dos votos nas
·o tnuras muni(·ipar ·. Os dous mezt•s, visto o mui
:oabido modo d contai-os, prcfa:r.iam-sr omontr a
2.1. do JanPiro. Como, pois, so podia a camara reunir
lC"galrncnto n 23? E' ·Jaro que s~a sua rounião foi
i.ll 'gal.
Trm, porl~nlo, a camara prrft>rida pela r·ommi ~sfto o pelo nobre mini ·tro do hnporio. contra si,
eonLrn a legitimidade dos seus neto , a illcgallltlade
do dia da sna n'nnião 1cm pare('a de pout.o alcanc o t dofrito, que faz presumir.rltmdostinidadP ou
sorproza. ~nllos são, por via dr regra, os actos pmticados uni rio I mpo 1 gal.
Ma , não ' só i. to; a camara, que tae · preferenia mr•r ceu, sofl're insanavcis 'il''os do organi'a-

-17çào. 1\'ão quero cçm isto dizer, fJ llC tambom nã~
orrcreça duvidas a organi suç;ã da outra ·awara. L
mesmo no dcslintlar, o qno é dttvitloso , quo cumpro
proceder com ju tiça c imparciulidndc.
Sabiam os govemi. las qu não tinham m<~ioria
na vereação, a m nos qne não l ~nça sso rn ma~ do
r cursos extremo c tl lcgaes. Com vtslns, sem duvtda,
de liquidarem esses recursos, no dia lü do FevNeiro
rou11iram a amara.
A' essa reunião compareceu para tomar a ~ onto
na ·amara o •vereador apilão Urbano Joaqutm de
'Loyola Barata, até enrno lmpoüido de o fa zer, .P.?I'
·er o commanil anw do destacamento do :~ uarm çao
~ta r·npilal. Niio ·onstando s ~a exon J\1Ç'i'to,. c.teudo
olle pro,pl'io d lnrado que nao oski l' u demtlltdo _do
rofcnclo co mmando , o. vereadores da oppostçao,
qu oram em nnmcro do quatro, tres efi't.:divos e o
se~UJ~ilo supplenle, r clamat'am to nt r·a a mu admt ssn o.
.Parece quo era jusWJ que a qu •stão fo · . uhmcl ·
Uda á dec isZto da camarn, como o p m ur~rn os v rc~
dorcs liberars ; mas, niw aco ntrC' . n as un; o pr~ sJ
dcntc da' camara tHro::;ou-so o du·otto do por . t só
r 'S\llvcr que o capitão Urbano tomasse as ou to, como
tl facto tornou.
He tava ainda 11111 lo ;;u r por preencher. Foi proposto quo so cltnmassc o 4• snpplon te. Os vereadores
llbt raos co m razão oppuzeram-se a se melhuote propo ta , allegando que o l • su pl' leute havia r qu rido
a sua Àonet·açào do fi s ·ai, ucclaradamenLc por prrfcrir tomar assento na ca mara, c qu culll pl'ia defcrü-se-lilc a peti\;ão, c dur-sc-lhc assrnto. Nada ma1
justo; porém, nfio hon vcr:.m ar~umcntos que con- ·
v •urc:,, em ao presi den te da camara, do que era ou
rlovor SltbmPLter a d ~ J Hlcho dn m . ma ca ma ra uqnclla
poti. ~ão.

Vá ver.do o senado quanto atropollo do direit ,
quanto manejo ignohil, pat·a !mpcdiT qno os li.bcr~ es
tivessem na eamat·a a mui ona, que a lei c a Jl ts!lça
llirs dnvam; maioria q11 por c rto nf1o se prPslaria
a ser in trnm nto vil tio governo na apiU'ulião da
iJ l e i~iio, c expedição da li sta trip lif'c .
. . .
All c.rarom tambrm o ver nd'lres oppO. lClOntsta ,
que nir~d a mo ·mo n1io l evan l ~d u o Cll Jlt'Í(' hoso n ini400 imp rlim nlo !mposto ao l • sllpfJI nt , ;Hn rl a
a~s im niio se podw chamar . o 4.•, pa s and -~o por
sobm 'o 3• . nppl r rrtc, quo s ach_rtva na eidu lo, o sem
impedime nto algum. Acre lll.ara o s. na.d?, quo cs tn
m e~ ma allcgarão. de l do o ponto J lli'.I ~It·a e legnl,
foi dP ~pr sada 1 Po!s, a ~rguro que lo~ . .co~I c se
4• . up plen tr, pr terrd o o 3°, o qut• '. m.,us, co nr nlt•ll(Ja a Ic i, q11 e se arranjou essa ma 10 rra co n' 1'1'11dora , inr,nml>ida do ujudar a ·on~ urn~r o ass? m!H'O o
attont a<lo do 1-{0vet·no contra a tnfel!z pro,·mr· ta do
11io Grar1d' do Ort.
.
.
A illuslr comrnissà'l, entretanto, nadn dt s l~ vw,
•rniJom tndo i. to con~ Lc dos papeis qu llw !oram
pro,cntcs; e nrm n hou nma palnvr.1, ~r qu er, de
tlSt.) gma ou m1•smo d rop.tro t:o n t r ~ tama nha r_spolwc1io do direito, e tito in uccorosa p stergnçao
da iPí'.
L'an1 a illn str commi ssilo co1WC11licu.lo 1\ a r uni ão daqu ellcs quo ·o nstituiriu m a maioria onde
quer quo a rarnura Í1t11 !'ion:1sso, . a lei, SI' o direito soa c1 'PI'Il(' ia vigora<som; tlw um atar·JOS eleil ora~s ~ilo 1\1'11 •llu~. qur no dia, lc:J ll sn re11niram
em o euiflcio !úw de ignado paro snu ' frmcçõc ) por

tOl'Offi achado JlfOPO l nl ll'! Cili O lrl\ n('adas as portas
.
da casa qu a I 1 lhes de tmó.ra,
Qucixo-m , ' r. pr sitlenLc,, d ~ta ~tl lla do JUSttr,a
o do imparcialtdadc, se m o lt tto dtz l-o, ~a tllus·
tro mmi ~ão . Doixu G qne o nobr ~mru ·tro d_o
Imp o~io nada quizosse Yrr, e monn.s awda p~·o,1 ·
d >ncinr. para ter a glor1a cl garap t1r a C" colll,t. aó
valído do govern o. apre. entand . a or1\n 11ma h~ l.a
artificial, !ilha elo uma oamara lllcgalmrnle orgamsadn e null n.
Tal foi senhores, a ramara qnc m1l ipartam nw
ft•z a ap~rarão c ·on fc ·cionou cs ·a li la, quo s rvw
pat·~, a r ~o fl Ja do r. nllrs l'o n· •s lfomrm.
,
Consta. Sr. pr u~i de nto , da nela da oulla Ll!'llara, u
l:O mmi -;~iio . fJUC a de quo mo OcC'upo,
que rennm-. c
no úin 2:3, fnnv (' ion nra crrr·adn ll c nlt111 ro afor~a pnblic<~, . d loda as a utor-i d n d o~. poliria es da r11pital,
vellandn a entmdu do aR iston t s no ctl ifl t:io em quo
flz ra a · puraçllo.
A v rigneruos qn:~ l a razão desse apoio b lli co- policial, , ao me ·m o tempo , fJ.!lnl o razão dt1 SIHl antccipaçí•o •m ruu nir se. :-:r m r11tcresst', ou motivo, 11 /to
s • nfl'ronlurium, por c rio, di TO iciics lognes, como
a q110 mur..:a o dia pam l:ll' apÚra~õcs, o a que
maoda at é convitl, r por editao os cidadã
para
assistirem a tão olcmu ns actos.
Devo élcsde jr.í dizer ao s nado, ([UP, nl ;m dr outro
documentos ([tte ponho á sua di spositão, I nho uma
jusLif1ra )'lo, (mostrando-a), a qual Lambem lh e ofrroço, I' ita rom tollas a formalidade legao::, rm
que juraram I . lomunhas l'ór •• do toda n excei·ÇÜO ,
na qual se voem plena sali futoriotn onLe prova dos
Lodos e ada nm dos far.Lo quo Lenho ll <lrrado rt m
r la cão á es a rumam, ao dia du sua reuui fto, r\ l'orma~&o do sua p1aioria, c á força pul>li~.:a de qtt se
'CI' COl l.

Ne ·ta jusl.tf1cação v em igua lm nl intlil'id11:•da c
provadas a vi oi nr.ia · co mm eLLida s por entin clta •
collocada,; na s escadas e corred res da ra a da camara, para impPdirern a nlrada a assist nte , o
m• smo nos rroprios anclidalos vo tados para senador; assim como, quo o pt·oprio chefe de poli cia ali i
~ apres nLou lambem ·ontluzindo so l < lado~, p;u:a r forçll r 111 ainda mai s a grand furr;n <]li ali i sa achava, rpH', long• d • rnvoga r, como era u rigo roso
dcvPr, a: illegae ordens urtl l'il o ingre so dos ci dadãos, tladn ~ polu suhd Jogado c dclrgado aos s u.
' ul·allerllo~, &'i conflrlllara c l'Cilrrara.
~ão signifi cará Ludo i lo, r. pr ~id l'n l , q11 a amara arreceio udo st prop ria, que o governo
aeho 11-lh ' razão? Elln tinha ·o nsc icncia da i:,: nobilidndo tios meio~ !Jll • ompre"'ou para orga ni sa r-sP com
maioria gov rn ista. Era an m ~ rna l'lllllar·a do 19 do
Fevc r ir , que vinha a fun ccionar a 23 . S 11tia-sc
C'OIH.lemnuda p la lei. I' polo di r01to usurpado ao
srus ndv ~>rsaraio~. Trazia sua origem do abnso o do
crimt'; via: ·c .'em força moral, srm autoridudo, em
co mpoton ta.
ua mtssao , ai · m di sso, era a ronsnmmaçüo do
mais rcvol!aute c . lrond >so ullcnttldo, a ox torsíio
do voto do ur11a provin cia inlPi ra . A con ep~ão do
rrim atlorra o Timinoso. Prornrou am paro na SOl'prcza, reunindo-se IH vcsp ra do diu!Pga l. :\la ~, isto
mo. mo tr·ahia sua inl nçiw, a clenun inva. Jnl gon-so
mal scgn t-.t ; invo ou a for~n publ ica; o int ' I' sso
na ·onsumma~ãn do cr'm outorgou-Ih quanta
pud .
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A conscieocia a rondemnava ao gov rno, a ponto
do se arrecciarem, qu
ntrasscm no L lificin, que
d lla ·e approxima~se m, cidaúfws in rme , eleitores
da parof'!1ia, P"'ssoas importnnt c as mnis grada .
l\1ra rfltC niio· pcn e o >enatlo que d,'f'lamo, vou
ler alguns depoimentos da justifieaçõo a que me
r feri. ~ão depoim ntos conteste ; vae ver o senado (/e .
Já "'' . Ex .. Sr. presid ntc, que esLa justifi ·ação
nito scí provll tudo qu nlo ,,ffirmoi , como muito outros fa tos abu ivo e e ca.ttdalo.·os, quo mo era
impo oi,· I referir.
Nõo sei, pois, como r •conh c •r-se a legitimidade
de semelhante ramara i já não fallo da allenlatoria armração que clla f z, portrue a unica apttrarão
rdad!'iramente valida ou dl•finitiva, deve ~era que
fizer o senatl • qu · qu m púd julgar a oleicão
em ('utla uma das ~ ua s pnrlr , e TI•> ~ 11 todo.
•
.~u~l{O t r dernons.tmdo, com
xarno quo flz das
olotçocs das parocluas collcgtOs, rpto o sonndo não
p6rlt' em rnso algnm ac itnr a apnrnçito da tal camam, e consocJliCntom nlo a lista lriplir d~lla prol (ldPnlr.
Por mai rc que 5ejam as conrl' ~(lo: <rue se qu irnm fazrr no randidn to e~rol1ido, nilo vejo meio
1l~um d1• lhe deixar voto~, qu
hPguem para comp lir rom cyual!}uer dos outr o~ cantlidatos , sobre
t{I\Pnt l'f!t·tlti ram 1 1·otos não I'Oil!PstmJos. 'fto é
pos:i11 I acPilar-sP, dedarar-:c valida ~cmelhanle
rll'i~il o.

O Sn. SARAIVA:---V. Ex. está ongnnado: arlw
difficilmc·mo disculir-s •i porque nãiJ Louro c l ri~~o .

O SI\. SJLVRII\\ Lono: ---Em muitas partes não
houve; _c 110 v~rú~d iro sentido da palaHa, V. Ex.
t.om razao; rum una é a localidade em que houve.
O Sn. SA t\A •v' :-A difficuldadc stá em dis·nltr-sl' uma l e i ~ão quo não houve.
O Stt. StJ, I'EII\ 1 Lono:- Como ha tlc o senado
t?mar a respon sa bilidade de conferi r o importanli~
Slmo mandato de s nador a um cilndidato, qu SI'
nprcscnta om s rn lhanlcs ti Lu los? .'o o "0Vt'rtJO
tem empenho m favorece~o, fa,ca 01110 o govl'rno
]JóiSSndo, que O a"rumulou de fuvore. , talvt'7. demasiados, 11111 ao alc~n cc das sua atlribuir.õr ·. ão
anccionariÍ, rorlamcntc, o cnaJo o grmidn attcntado de quo foi rictima a prorincia do lHo Grande
do ~orle, atl ntado que Pscandali~ou n consdrnrin
publica, a con ~ iencia de toda a na~ão brasileira.
Não anc ·ione um atlentado, quo ·obrPsac •
avull:t na larga s rio dos que c:onstiln ma vida 11
gabincl de L6 d Julho.
Emfitn, srja qual fôr a de ·isão do cnado, a qual
me cump re acatar, rPsla-mc a saLi fação dt• hovcr
('Utnpritloo m 11 d r er, como ffi!1 rcrmittiram minha~
fra c·as for~a., im;mgnand o ma1 ~ r ,ca ndaloso do~
altrntarlo ~ rlt>itorars do qne tt>nho !'nnhct·imf'nlo; c•
a ~cg uran~a de qu s o candidato valido do govprnn
l'ntrar para(' ta casa, não é pelo. ''oto. da província
do Tiio-GrandP do . orte.
P ~o ti cP n~a para ltlr a minha m nda; não animom a lera I-n ai· m do pedido de o. c larc l'imi'nlo~. P
cons qn ntern •nte o praso preciso para qu' cslt•s
'cnha111. (U.)
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BARÃO DAS TRES BARRAS

.... r. presidente, V. Ex . ouviu a impu gna ção
O n. n n:X o n As TRE. BARR.,s:-Co nvé m •· X tt ·
do nobre eoad or p eb provín cia de M i n ~~~ Gem in a r o e mp re,.{O CJUB t 1vernru e · e'l tn l'l " " d>~
rees á eleição q ue 110 JiPcu t e Na opin ião dn noque f11.ll r> u o nobrt' Pnnd o r p ar:t a v a l illr - ~ <l ·u·:
bre enador, o p11recer da. C<' mm i Pà o é pa t cial
inftuencia n R eleiçil.CI. I" e m qu e o nob re 1; uador
infun dado, e inco brm :nte, e R. elf'içno de que se
o provo.•. e . pód e s" con l'd r q u u pre iden
tr11b uma f~~orça com ,co- t rn gica em qu o brs co
dl\ pro vinci 11 tli• t ribuiu dt~-< t ·lcntne nt o !l por al feroz do g overno pe ou sobre a prov íncia do
guns p ont s . q u e r e qu i~Ji tou t'oJ r tt~t de fuzi lei ro
Rio rand e do Norte, comprimin do a liberd ade
n n v aea , ~. m n u ~t. or o dl;) i!O pr nçae, a J • r ovinci ~ d •
do voto.
P br núm bu eo. e tudo o m;~i qu e ncH ttl ~ en tit.l o
Mom bro da. commi s. ão . eu d evo, p ~ l al de foren- IIRSevom u ' . Ex ., ató m · ~ mo n idn, que não s11
r a li o u, do nav io de gu rm
co nflr mn d ·1 m
clrt que merece o n obre >:eoa•lo r, expl icar o !!OU
apu t o p el o n ob nl . enador p elo C••o.rn .
parecer e ju s titicnl-o, t mando e m considel'lt
çào MS ob e llrVtiç õ e~; de S . Ex . ; me <iis p ens•• rí~,
O Sn . PQ111PRl'· - Eu vi o nu vio de gu.,rr ll..
porém, o nob re senad or dtl o acomp uhu elll
tod os o po ntos d" eu longo dis cur o. Pl'derlft
0 '- R. l_lA II ÃO DAS 'fRE lüR R.\ S:-Cmno j á d i · 1' 1
Jl\zel·o, e fo sRe neces ario , l'e não ac r d1ta Rc Rr pn•:n rt r nto, o n o brfl ~· oact or colheu ~ ua s JO ·
que o e nado tsó desej " aab r e a t leiçli o t~ uje it~t
f rma çõe. ·~ m u m folheto qu e contem u m11 C•) l11. ua approvação é ou não valida; poderi ll fa
Jecçào de artigos t.le j or n aes,p ubhc~ dl•tl na occ 1~
zeJ-o, porque o n o bre senad or n as c.on ide rs çõts
. iií o da ek.içii.u.
que otferPceu ao s eoRdo, re prod uziu as 11 ccus çi5e!< da impren11a dl\ provinCII\, Cll/llpiladas em
O R. IL VBII!.t.. ::.oBo:-E nl\ imp re o ·a adv t'r 1\
um folheto ha dias ui11tribuido nesta. ca~ s ; 01 to
!\ e~<s e folh eto.
.
consistiU 6rrande pute do di cur o do nobre se O SR . DARÃO DA T.RB S BARRAS : - . u bi ~~o- ~e
nador, e o presidente da provincia, ~:> ci e ntd deS·
p •lo d et Klh •· doa<ervi ç() !\ armad11. .. ( E 11qui
&S accusaçõee, t om
m e u ns m'ãoa , qUiz m os·
le.nuitft:·Se u1u decbrll._r qu e o que vou l.l1ze r cotrar-me t antos documentos como o q e o nobre
h! de d1lf~ r e nt et! publtctt.ç!les, di\ !A itu rl\ m smo
. eoador aprcJsentou, justilleando seu pro t: edidc ~<~> e folh••to a qu
r.ne t e nh o r •f11riuo · n ada
mento. Mas julguei que nllo devi11. me incumbir
ouvi ao Sr. ministro d11. marinh a ) ,'1\ bia se
de tomar em consideração a s accus11çOes que o
pelo detRlhtl do s erviço nava l que tinha de ir 11.
nobre senador fe z a 11.ctos quo não entendem com
provincioL do io Grande do No rte um dos naa validade da eleição, que não podem influir
vi os d» re11pect1vo. s bção .
no julgo.mento do senado .
O R POMPEU : - Só no tempo da elo!iÇI J
O Sa SILVEIRA Lono :-E eu os trouxe, porque
r-'01 como no Ct~ará.
entendi que podem influir.
S!t. D "RÃ.O DAS TRE B RRA8 : - Dtt.b i 1\
O Sn BABÃO DAli TRE BARRAS:- Direi alguma
tt o ~po ~ içã o tirou prett'l xto para acu11H o govdrno
cou a sobre os que possam entender com a vad e mtervir na eleição : vio no que er11 det. Lu e
lidad~ da eleição.
de erviço um acto premedilado para comptiO nobre senador viu nest L eleição a intervenw ir 11 liber ade do voto ; começou desde logo 11
çll~ ~o pre idente da provinciu, que par11. iss ~ rer cl&t.;..ar contra somelhante violencia . M 1 o
quteltou u.r!D~tmento e forç~ a outr.t provinot~, e
JHLvio niio foi atté se conclui!' a lei~ão. Ne se
at6 um ~":vto de guerra, interpellando . obre i to
folbu , que
compõe de atigos de JOrn 611 d"
o Sr. mtotatro da marinha.
opp s!ç o publi aad os no correr dll lut eleibO SR. PowPEu:- Sobre isto nio resta duvida.
ral, se Hi que o preeidtmte e ta.va d sanunado
osa. SILVBIRA LoBo:-Póde ter informação do n~t "Yeapera da eleição porq e o vio nlo ehe ·
:::.r. mioi11tro da marinb11.
gav11 ...

l
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O SR. SILVEIRA Lono : - Mas foram os fuzileiros navaes.
0 SR BARÃO DAS TRES BARRAS:- Já V ~
o nobre senador que foi illudidu nessa asseveração.
O SR. Po:r.tPEU : - Est•lVIl em Pernambuco
ne::.se tempo.
0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS : - Quanto
ao aux tlio do:> fuztleiros navaes, não coutesto.
O SR. SILVEIRA Lono:- E' facto notorio. E
o armamento r~quulltado?
0 SR. BARÃO DAS TRKS BARRAS:- Já Ob·
servei ao nobre senador que o !IX-presidente dl\
província, como conhecia todas us accusações
qu e foram a gor>~. reproduzid11s, muniu-se dos documentos precisos para sua defeza ; offereceume documentos, mas não quiz examinai-os, porque nfto devo me mcumbir dl!. defeza do pres idente da província. de seu~ actos isolados; devo
me occup<tr són•ente do qu11 entAnde directam ente com a eleição, e pó de influir em sua
V11l!dude.
UM SR. SEMAD ' R :- O caracter de preHideote ·
nflutu bem neste c ~ts o.
0UTR~ SR SEMADOR : - Até para Se propôr a
respons11billdad e.
O Sn BARÃO DA"' TRE~ BARRAS: - Podia ha·
ver forn ectmentu uo armaruento, auxtlto das i!O
lJraças de fuztleiros niJ.vaes .
O SR. StLVEIRA Lono: -E de c11rtuxame.

O Sn DARXO bAS 1'RES BARRAS : - . . . no
ext\me, porêm da ~:~letçflo v t~ r e mos 11e o presi•
dente d11. província ti-lha razão p11.r1t rec .ia r pela
segurança publica naquellli occas ião, se abusou
desses meios, empregando-os parli viole.1tar o
voto.
O Sn. SILVEIRA LoBo : - Foi por i$SO que
offerect a justificação que V . Ex. niio quiz lêr.
O Sn. BARÃo DAS TRE!I BARRAS :-No correr
da discussão examinaremos i.-u:~o , eRpero mostrar
que as Mcusações concernentes á el içll.o, não
tem procedenota. Peço, poi>~ , licença ao nobre
senador para occupllr-me unica ro•tmte da parte
do seu discurso relativ:t ao process o eleitoral.
Domodocomo acommissll.o se exprimiu arespeito do trabalho que offereci a cousidenção do
8enado, concluiu o nobre senador que os seus
membros n ll.o Linllam juizo seguro sobre a va ·
lida de da eleiçlto. A cummissão referm(l o-se
desse modo aos documentos, que lhe foram
remetttdos peh s~cretaria do ::~en~~.do, quiz assignalar o fundamento do parec11r que sujeitava á
deliberacl'í.o do senado, e indicar a obrigação
que lhe" 11ssiste de adstringir-se ao exame
delles, abstendu-s11 de consideraçôes de outra
ordem que não podem eecapsr á sabedoria do
senado. Se a commissão nào entendesse que
devia limitar seu trtibalho ao exame dos documentos, podia ter feito mençil.o das difficuldades e embaraço em que se achvu em presença
das duplicatas, que suppõe a intervenção de
uma parcialidade disposta a perturbar 11. regu·
iaridade ao processo elettoral.

O Sll. SILVEIRA. Lono: - Sem duvi:la. a do
governo.
0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS :-AnA]yaando
o parecer da commissAo minuciosamente, o nobre senador se propoz a mostrar que elle é parcial, !ncoheren_te e ínfuudado. O parecer da
commtssilo, fehzmente, d~pois de impresso na
typograph1a nactonal, e distribuído na casR t'oi
ainda publicado no Jornal do Commercio ~ requerim ento do nobre senador; o sen11.do' pois
está habilitttdo para apreciai-o . Por amor ·Í11 br~ :
vidad 11 d11. di~cu - são o sen 11.do me dispenerlTá de
rllprod uzir o qu11 está escripto no r el~to rio d11.
commiAs!io, limi ta ndu-me quanto for possí vel a
só consínerar as objeeçõt~s feitas pelo nobre sen~td o r pela vrovinct>t de Minas .
Quanto ao collegio da capital, o nobre sem.dor
entendt:~ que a com missão foi fncoherente . admittindo R votação deste collegio com falta da actA.
da SUIL organisação, vist o como a commiRsi\o
havi11 est11.belecido o principio de adiar a decisão,
Utida essa falt11,como praticou " r espeito do collegio de Nova Cruz . A com missão, Sr prestdent11,
não eStllbelceu o princípio de que devó ser adiada.
"decisão sobre um C•lllegio, pela falt" dR u.cta
da RUR organf ~ açi'io ; não o podia estabelecer,
porque a lei nll.o exig-e esta acta .
O Sa SILVBmA LoBo :-Exige todas ellas.
O SR. BARÃO DAS TRE~ BARRAS :-A lei não
exig-11 eRb. lltJta, e o st~nado tem approvado eleições, ind ep~ dente d e taes actas, t-tue entretanto
r11quisita. A commi<~são exigiu do colleg10 de
Nov11. Cruz, A hlvez de rtlgum outro, a llCta de
sua orgAntsaçlio como llllclar,.cimento necessario
n ~sse caso especid para conhecer da validade da
ele1 çfll:l : unde preciilou de outros e8clarecimentos, exigiu-os; onde nenhum esclarecimento
podia v1r da acta da organisaçào dn collegio, a
julgou dispen s~t vel. Quando tn.tar do cdUogio
de Nova Cruz, mostrarei ao nobre senador a
razão e• pecial que se dá parll essa extgencia.
Mas quanto ao collegio da capital ha que11tiio e obre
a regularidade de eua organisação ? Nenhuma .
O SR. StLV:&IRA Lono :- Ha toda; a da duplicata em um co!legio
O SR. BARÃo DAS TREsllARRU :-A questl!:o é
eómente sobre 11 legitimidade de eleitores .. . •
O SR. SILVEIRA Lono :-fiem duvida; baeta ter
havido duplicata
0 SR. liARÃO DAS TREB BARRAS: - 0 collegio
da C!\ Vital cumpõ ··se doR eleitores de du"s freguezias, a da mesma capital e a d9 S. Gonçalo :
na freguezia d11 capital houve duplic11b na eleiÇIIO primaria e na de S . Gonçalo houve eó Ulll1l
eleição Os eleitores resultantes de uma das
eleições da freguezia da capital com oe de 8. Gonçalo formaram um collegio; outro collegio formou•ae com oe eleitores d11. duplicata da fregnezia da capital. Conhecendo-se da legalidade da,.
eleições primarias. se vê qual é o collegio legi·
timo, porque a ~uestlo vtrsa sobre a le~itímidade
ae uma. das eleições e não sobre " regularidade
com q Ull o colle~io organisou o. sua mesa e se
installou. Na optniio do nobre ,.enador, os eleitores da duplicata feita na igreja de Santo Antonio dos Militares, e com que se formou o cul-

5legio que a cam11ra municipal regeitou, silo os
legitiruos: a commissào entende que a legitima
eleição é a que a camara municipal apurou conetanta da acta do collegio, composto dos eleitores
das freguezias da capital e de S. Gonçalo. De am·
bas as eleições primarias da cap1t11l foram presentes á. commissãu as llCtas; um~& el<>icAo foi
feita na igrPj& matriz, presidida pelo 1• juiz de
paz que na hora marcada organisou u mes11 com
os eleitores e supplentes na fórmll da lei; 11 outrll.
eleiç!o começou na tarde do dilt marcado . na
l!(reja de Santo Anton1o dos Milibres. s o h a pre·
eidencia do 3• juiZ de paz com o pretexto de •!Ue
a met,~a estav& procedtmdo irre~:ularm cnte, recebendo votos de pessoas não q ualiticad11s, dei·
xando o mesmo mdividuo votar fluas v11zes, além
da com press>'lo dtl offictaes da guarda nacional e
de empregado de pol1cra .
O SR. SILVEIRA Loso : -A imposição do com
m11ndante superior.
O SR . BARÃO DA.S TRES BARRAS : - ... a imqo >~ içitu d co mlo~t.n Clu ntu superior e tudo ma1s
due allegaraw, m • s que não est!l. provado ..
O RR. SILVEIRA. Loso: -Está provado com 11
justificação que offereci a V. Ex.
0 , R. BARÃO DAS TRES BARRAS:- A commis·
sll.o niio tu!elttt, nP.m pode aceibr esta prova,
que 6 manifestamente c ntra ria á let. e per·
turbaria intt~iramente o proce. so dei10r11l.
Com semelh11nte principio não h11. mllis eliHção
1egitiwa, se nào " que for approvnda unanimemente . Desde que a e leiç o nao agrada a um justificante o a tr" ~ t~stemunhas, está mutilis»da.
Oeste modo não ha eleição pot~ ivel.
O R. tLVElRA LoBo:- Então que meios ha
para contr .. rtar u10a eleiçàu?
O SR. DARÃO DAS Ta&s BARR~s: -0 protesto
perante a mtlsa, e os outros meios estabelecido
pela lei; mas n§.o a allegação apaixouda, ou o
depoimento suspetto UO~ propriOS mtertl Sltd03,
além de incompetente •..
O Sa .. ILVEIRA Lono : - Protesto houve.
0 SR BARÃO DAS TRES BARRAS:- ... para provar que ll. meSil recebeu listas de individues não
qualificados ..
O Sn. SILVEIRA LoBo:- Oh I
O SR. DARÃO nABTRES BARRAS : -.... quando a
le1 commetteu esse exame 11. me "'• conferindolhe n atribuiçAo de verificar a _Identidade do votante, e dirigir o processo elettoral.
O R. SILVEIRA LoBo :-E' absoluta, soberana.

O SR. BARÃO DAS TnEs BARRAS:- Sr . presi..
dente, a questl\o e da maior simplicidade.
O SR. StLVEIRA Lono: - E' da maior difllculdacle.
I
O SR. BARÃO DA.s TRES BARR.'.B:- Para abre•
viar o debate, limitar-me-hei a insistir na. observação que já. expuz, e que é bastante par& resol ·
vsr a questão.
Admittindo-se o depoimento doe Interessados,
como pron sufllciente contra R authenticidade
das acta8 que cont~m 118 declarações dos funccio·

nuios constituídos por lei para dirigir o pr0ce S•1
eleitoral, não ha eleiçlo poasivel.
O SR. SILVEIRA Lono :-E' verdade; somente
as pessoa::~ otHeiaes e que merecem fe, e da parciA.lidsde do governo.
O Sa. PRESIDENTE:- .A.ttençio.
O R BARÃO DAS TRES BAR"IIAS :-Sem duvida
as act s cta eletçào são docuwentos officiael!l,
d1gnos de fé .. quando procedem de ~esas leg~l·
ment, organtsadlls, qualquer qu.e seJa a parCJa·
lidade a que pertençam. dUI\8 assev~rações preVIllecem sobre a simples allegação, ou depoimento, que importa o mesmo, de interesil~~odos .
E é pela preponderancin que no processo eleitoral
teem RR mesa~ pllrochiaes que a l gi cuirlou d t:
compol·a!' de parcrll.lidades differentes,chamando
p~tra a Rua organ iswçil.o o partido dll maioria da
fr egu ezi" e tambem o da minoria, representl\do ~
pelos eleitores e !!upplentes.
Jl\ vê o senador qu11 li. commissio nlio podia
rl~txRr d e ace1t.lr como legitima a eleição da freguezi!\ da Cllpital,pre idlda na matriz pelo 1• juiz
de p~tz.
U.·vo aqui, Sr. presidente, du Cl)meço á re posta promettid 1\0 nobre senador pela provincill de Min s GHaes, sobre o exame d •) emprego
doH mtdos de ((Ompressão de que, disse elle, :se
mu t Jr ll o pr s id ente da província pari\ violentllr
\\ 11 lei ção.
O• propriol'l mter:l sados não fazem menção
do;; fuz t let ru~ navae nas sus slleg~ções, quer
em fórma de protestQ, quer na de ju tific11çi\o,
que import•t o mesmo . Se "'requisição dos fuzileiros e r p11.ra VJO\enhr a eleição, deviam
esti'S "ppa.reeer 011. e leição da capitlll; mas o
mte res .. adOi:!, para prutexto da d•pliC!Ita, quei·
Xllrn-se do commllrd .. nt~ 11Uperlor da guarda naCIOnal; queixam-se dad aut•>ridades políciaes, e
não fatiam dos fuzileiros nav~tes, quo nlio compareceram nem intervieram na eletçlio .
TLVBIRA LoBo : -Intervieram em
O SR.
S. José.
O , R. nA RÃ o DAB TnES BARRAS :-Fallarel
drsso a sm t11mpo.
l> SR. SILVEIRA Loso :-Não tinham o dom da
ubiquid11d •
0 SR. BARÃO DAS TRBS BARRAS .-No primeiro
dia da eleH.;ãõ os fuzileiros navaes nào sahlram
cta ca.pit•• 1.
O SR. ILVElRA. LoBo :-A guarnicllo estava
augmentl\d!l com 100 pr11çss OI\ cap 1tal.
O Sn. DARÃO DAS TR&s BARRAS :-Em S. Gon·
çalo houve um" só ele1çào. Apparece um protestq contra a violencia e irrresrularidade11 comrnettldas pela mesa. .. .

O R. SILVEIRA Loso :-E' o meio lembrado
por V. Ex.
O SR. nARÃO DA TnEs BARRAS:- ..• mas sem
provas
O ~R. SILVEIRA LoBo :-Está é boa!

0 SR. BARÃO OAB TR'BS BARRAS :-Urna eleiqlo
pôde ser annullada por um simplee protest-> t
O SR. SILVEIRA. Lo'Bo dá um aparte.

O Sn. BARÃO DAS TnEs EARRAS:-A commissilo
não dá peso a. essa justitlcação, que v11le tanto
como o eimples protesto : a mel:!& contrapro·
estou.
O Sn SILVEIRA LoBo: - Nii.o h tA meio de satisfazer a V. Ex.
O Sn BARÃO DAS TnEs BARRAS : - O contraprotesto tem, no sentido contrario ao do protesto tanta força-como este; neutralisa-o . Eu já
disse que uma eleição nlio precisa ter a llpprovaç!io da parcialidade adverstt. para ser nlid11.. porque deste modo seria. impossível· ahi não houve
duplicata ....
O SR. SiLVEIRA Lono : -Nem foi possível.
O Sa. BARÃO DAS TRES BARRAS : -E' verdade:
não houve duplicata porque n~o foi possível
fazel·a com qualquer apparencil\ de legalidade.
com n quo se contentava uma d~ts parcialidades
que 1leiteou a eleicão.
'
Sr. ptesidente, já' tive occasiúo de declarar á
casa que a respeito de provas em materia de
eleições, não acredito nas que tiram toda sua
forç11. dRS declarações dos int t~resslldos , sempre
apaixonados e parciaes.
O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Só se V. Ex.
quer que se importe gente do outro mundo.
O Sn. BARÃO DAS Tn.ES BARRAS . - Devo a cre·
ditH nos actos officiRe~ . naquellt>i que são determintt.dos por lei, ou que tenham o cunho do
desinteresse, e irnparcialidnde, taes como 1\S de clR.rações dos contrarios quando provl\m contr>\
clles. Em allegações p11J'ti<tr~riR.S, princ1 p:tlmente
de certas localidades, não creio n ~m na~ de un~< .
nem nas de outros, para julgar da validade da
eleição.
O SR. NABUCo:- Quem ganhou .•. ganhou. '
O Sn. SARAIVA.:- E quem perdeu .•. perdeu.
O SR. SILVEIRA. Lono: -Nem hl\ eleição posaivel : eu não acredito em ninguem I
O Sa. BARÃO DAS TnEs BARRAs : - No folheto
a que me tenho referido, e que é fonte das mformações do no'bre senador •...
O SR. SILVEIRA Lon) : - Não é esta s ó.
O SR. BARÃO bAs TRRB BARUA.B: -W uma dR.s
fontes de qu~ se serviu o nobl'e sen11dor.
O Sn. SILVEIRA tono : -Eu me dei " maior
trabalho.
O Sn. DARÃO DAS TnEs BARRAS : - ... diz-se
qu11 na freguezla dtt. capital a maioria dos votantes, reconhecendo que em viRb da violencia
da mesa parochial e do commaodante superior
da vlol~tção da ':lrna. e de outros actos que enu~
mera, lhe era 1mpos!'ivel exercer livremente o
dire1to do voto . resolveu abandonar a !IBsembléa parochisl. o dlrlgiu-se ao 3• juiz dA ul\z, que
foi organisar nova mesa em outra igreja, e ahi
se fez a duplicata.
Na freguezia de S. Gonçalo, que, segundo ns
allegaçoes, se aohava na mesous circumstancias,
limitaram - se a um protesto. Lerei o que o folheto espõe a este .rupeito:
c Foram t!Ultos e tamanhos os escandalos e
excee.sos da mesa parochíal, e da infame poJicia,

"
representada pelos impudentes delegado e subdelegado, que o partido liberal, na impossibili dade de e:-ercer o d~reito do voto com quAlquer
apparllnc1a de legahds.de, sah·o se q uizesse repellir a força pela forçtt, resolveu abandonar a
eleição, lavrando o seguinte protesto, etc. »
N1t capital essa parcialidade nchou um ~ juiz
de paz, qne, ll pretexto de violencias e fraudes
da mesa, fez outra elelçlío. Em S. Gonçalo nlío o
fez por ntto ter juiz de paz, e nlío poder fo.zel·&
com qualquer apparencis de legalidade ; de
modo que serupre que com qualquer apparAncia
de legalidade se podi11. fazer uma duplicllta, fazill-se.
•
O Stt. SILVEIRA LoBo: -Isto é de imprenea;
não é dos prote. tantes.
,
0 :':R BARÃO DAS TREB BARRAS;- Na acta da
vot,ação deste collegio. remettida ao Renado,
n otou a commissão um erro de copia, porqurl
Rllndo 37 os eleitoros npp&.rece o Sr. Torres
Homem com 37 votos, seguindo-se u:ais tres
com insignificante votllçlío. vindo a faltar votos
correspondentes 1\0 numero de eleitores. 1\las o
nobre senador sanou este defeito.
O SR. SILVEIRA Lono :-Eu?
O SR. BARÃo DAS TnEs BARRA.S: -Disse que
que P.rtt cousa aturai. e que n difi'erença podia
r e11ultur de votos em brnnco.
O Su SILVEIRA LoBo: -A.o contrario; censurei a commi~são por ter sanado is ' o supprimento 64 votos.
O ~R BARÃO DAS TR.Es BARRA.S : - H11. c•rro Róme:Jte de cópi''· como cxpoz a commi~<l'lào.
O Sn. SILVEIRA Lono :-Perdoe-mo, V F.x nãe
me comprehendeu.
0 8R. DA•lÃO DAS TRES BARRAS :-Erro de nenhumll iroportanci!\ n'este ca.Mo, pois que niío e
deu a res!Jeito da votaci'lo do candidato cujos
poderes verificamos.
•
M~ts na acta que foi remettid>~- á cn.mnra municipal, e pela qulll se fez a apuração não se dá
n mesn1o erro, o que reconhece Re pela somma
de votos, em que estão contemplados os que fo.
ram oroittidos nesta cópia.
Quanto ao collegio. portanto. ela capital, flll·
r ece que o senll.do fica plenamente con>~'encid o
que bem fundado .é o p11recer da commi~são.
O Sn. S!LVEI!lA Lon::> : -Mas a theoria de V.
Ex. é a de rrjeitar todns as prov11.s ?
O Sn. BARÃO DA-S TnRs BARRAS : - Passarei,
po1·que convém abreviar a discueslio. 110 collegio
de Estremoz.
Quanto a este collegio o nobre senador objectou que na freguezia de Touros não houve convocaç!ío de vota':ltes.
O SR. SILVEIRA LoBo :-Sim, senhor.
0 Sn DARÃO DAS RES BARRAS : - E para
proval·o ~>presentou .u ma certidi\o.
O Sn. SILVEIRA. LoBo :-l..>ua~ certidões : nem
de votantes, nem de eleitores.
O SR. URÃ'.l DAS TnEs BARRAS ·-Nem de vo·
tantes, nem de eleitores.
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O SR. SILVBIRA LoB> :-Du~s certidões; uma
do escr~vll.o de paz, e outra do official de justiça.
O SR. DA.RÃo DAS TRES BARRAS: - Esta prova
do nobre senador está na razão dns outras.
O SR. SILVEIRA LoBo :-N!io ha provn possível
para v. Ex.
0 ~R. BARÃO DAS TRES BARRAS : - As a c tas
estão regularmente organisadas : fazem menção
da convocação dos votantes, etc·
O SR. SILVElJIA Lono dá um aparte.
O SR. BARÃO DA.S TRES BARRAS :-N!ío é admissivel por e se meio tirar a força que tem a authenticidaJe das actas.
Fallou tambem o nobre senador era uma
Cílrta do capitão do porto .
O SR. StLVElRA LoDo :-Li·a ao senado.
O SR. DARÃO DAS TREII BARRAS : - Tambem
estlt. Ca!'la vem no folheto.
O SR SILVEIRA LoBo:- Vem reconhecida e
authenticada.
O SR. DARÃO DAS TaEs BARRAS : - Observ?
aqui ao sena'10 que a comm1ssli.o teve conhecimento deste folheto, depois <le C'Jncluido o seu
trabalho. Mas crê que o senado não pódB convencer-se que a. eleição de uma fregue;~.ia, parece-me que de 17 ele1tores, fosse o resultado de
uma carta que o capitão do porto escreveu
a outra pessoa, amiga ou não, par11. auxiliar
o governo na eleição. A. carta é de um official da
guarda nacional, que interinamente commandavo. o porto.
O SR. SlLVEIRA LoDo: - Que importa isto ?
Era Cllpitào do porto. (Ao Sr ministro da marinha)
Se V. Ex. fóz uma nomellçli.o illegol. a culpa é
sua ; mas a jurisdicç!io e"tava DoiS mãos delle ;
este é que ó o caso.
O SR BARÃO DAS TREI! BARRAS : - A commis
são não pod1a propOr a uulhdade desta eleiÇão,
6 llorque o capitão ~o po:to escreyeu a um
am 1go, pedindo para mtervJr na ele1çã~ . Peço
licença ao nobre senador para passar 3dJante.
No collegio ~e M!pibú houve duplic~tta~ tanto
. na eleição prtman_a como na secunda na. Da
eleição primaria veto só uma acta que ?Ontém
parte dos trabalhos. Não ha acta da eletçli.o da
outra parcialidade.
Da eleição secundaria vieram as aclas da votação de ambos os colleglos, faltando as da organisaç!io. A. camara municipal da .c~~opit!!.l ap~rou
uma dessas eleições e a comm1ssão reJettou
ambas O nobre senador pretende que seja apurada a acta, que a camarada capital rejeitou.
O Sn. SILVEI- A LoBo : -Não disse isso, perdOe-me : eu disse que a commissão devia esperar; que s. acta válida é outr11. que não veio,
e não attribui e~sa falta » incoria. O plano de
todo o meu discurso, foi que não achei base
em todo o parecer.
0 SR. DARÃO DAS TRRS BARRAS : - A. commiSSãO entendeu que dnia rejeitar a votaçlio de
ambos oe coflegioe, e o nobre senador enteude
que a commissão devia adiar a decislo até a

vinda da acta da eleição primaria da parciali·
dade do nobre senador. para ser esta apprcvada
por ser a melhor.
O SR. SILVEIRA. Lono :-li: não ser approvada
a da parcialidad da nob::-e comroissllo.
O Sn. BÃ.RI.o DAS TRES BARRA.S :-Sr. presidente, o:muito escrupulo com que a commissào
procedeu no exame desta eleição dictou_-l~e a
conclusão relativa a de S José de M1p1bú.
A. commissão , procedendo com menos rigor.
po~ia approvar a eleiç!io que a camara muni·
cip11l apurou.
Em S. José de Mipibú, Sr presidente, no dia
del!ignado para a eleição, compareceu na igreja
matriz o l• juiz de paz, que or~ani::~ou a mesa
com os eleitores e supplentes na fórma da lei:
começaram os trabalhos eleitoraes que ficaram
interrompidos na tarde desse dia.
O Sn SILVEIRA. Lono:- E adiados pua as
lO horas do dia seguint'l.
O SR, DA.RÃO DAS TaEs DARRAS : - Is~o é
o que dizem interessados.
O SR. SILVEIRA. Lono :-E V. Ex. nlio aceita
essa j ustificaãào.
0 R. DARÃO DAS TRES BAI\RAS:-V. EX. ComillO
não argumente com justificações, pela mesma
razão poque não quiz aceitar documentos para
arllumentar com V. Ex.
Foram interrompi'dos os trabalhos, como ia
dizendo, para continuarem no dia se~uinte .
A. acta que relata parte dos trabalhos da
mesa, unica que foi presente á commiss!ío. dá
a razão disto, e diz que antes de reunir-se a
mesa .no dia seguinte para a continuação de
seus trn balhos, fOra assaltada a igreja por um
grande numero, parece-me que mais de 80 homens, armados de c!avinotes 11 eRpingardas. e
que essa força apossou-se dos livros e mais
papeis da ~>leição,pelo que os legítimos mesarios
não poder~tm mais comparecer, e só a 14 de
Novembro se reuoirllm de Rovo para a continuação de seus trabalhos.
As declaraçõe da mesa expostas integral·
mente no pftrecer d·t commissã , e que acabo de
re11umir, são confirmadas pelas da parcialidade
opposta. No folheto citado se lê a respeito desta
eleição o seguinte :
« Apezar do todas as machinacões e violen?ias, postas em praticll. pelo governo, como
J~tmals se viu nesta infeliz província, o grande
partir1o libenl~tcaba de fllcançar nm explendido
triumpho na nobre comarca de S. José, onde o
povo, em toda a mag-flst!\da de su'l soberania,
soube levar de vencida o chefe de policia e seu
grande exercito.
• Graças ã energia e nobre attitude de todos
os liberaes daquell.a comarca, graças á direcção
intelligente e activa communicltde 110 pleito elei·
toral por chefes prestimosos, desta vez a soberania popular foi uma realid~tda, o direito uma
verdade, e a corrupção e a violencia, representadas pelos agente da policia, correram espavo.
ridlls a. esconderem-se em seus tenebrosos
antros.»
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« M~s n esse dia tudo ficou burlado, e o Sr.
Estellita pôde então conhecer que n em sempre
se zomb!\ impunemente do dJre1to,porque D~us,
que confun•le a ini9,uidade dos llláOR, periD:Ittm
que o povo. agglomera.do em gr~nde cóp:a no
largo da Matriz, no exercici 1 legitimo de sua Ro·
berania. em um r11.sgo de sublime eothUSI!lSmo,
penetrasse no templo pelas dez horAS da manhã,
atravês dae baionetllt'l e sabres, para continuar a
votar cowo no dia antllrior I
a A mesa , p<'rém. estl\va deserta, 1\. urna nban
danada, visto como o 1• juiz de pa~ e os JUeRa·
rios, retirando-se na tarde do dia anterior, não
mais comp11.receram . • ... •
Com o chefe de policia achar3m-se em Mipibú
os fuzileiros navaes 1 requisitados na tarde do
primeiro dia da eleição em que já a mesa fOra
perturbada por um grupo ele homens a.rmados.
O SR SILVEIRA Lono :-Como V. Ex. anima se
a assignalar isto 'l
O Sr. BARÃO DAS TRES BARRÂ.S :-Refiro o que
consta da a~ta.
O SR SILVEIRA Lono : - Queriam vencer n
todo transe. E~s11. medida ern ener ica e legal.
O Sn. BARÃO DAS TRES BARRAS; - Nãt> obstante a. pre;oença do chefe de. policia c9m f~rç11
da guarda n r c ional, de poliCia e os fuzileuos
na.vaes, H mesa legitima d-eixou de fun ccionar :
orgnnisou-se outra mesa (o li o se Bl\ be como,
porque não veio essa acta) com utn 2• juiz de
l>&Z do 2• distr~cto de termo d~ff~rente. Tive
pois nzão 1 em dtzer que os fuz1leuos. n~v11es
requisitados peJo presidente da. prOVIDCI& do
Rio Grande do Norte ao de Pernambuco não
influíram uo resultllda odesta eleiçào, íi.cando
inutilisadn, como a commissão propõe a de
S. José de Mipibu.
O SR. SILVEIRA LoBo :-Mas já vâ o proveito:
inutilisaram a outra.
O SR. BARÃO d'ts TRBs llARRAB :-Permitta·me
o nobre senador accrescentar ~ lgumas observações para mol)trar, que a commissão, se nlio pro ·
cedesse com tanto rigor, pOtlHl. a ')provar a eleição
que foi conclui da dias depois pela mesa legitima.
O nobre senador reconheceu que o Sr. Dr.
Amaro Bezerra appareceu á frente de um gr·upo
para intervir na eleiçl'io ..••
O SR. SILVEIRA Lona:- Nada.; pu.ra votnr:
disposto a •rxercer o seu diroit , honra lhe s eja.
E' d~ que carece o Br sil.
O SR. llARA.o DAS TRBB BARRAs :-0 Sr. Dr.
Amaro Bezerranã habita n frcguozia de S José
de Mipibú; não é votl\nte alli, e, por~nto, não
tinha. o direito de ingerir-se no processo elei toral.
s~ SILVEIRA Lono: -E~ todo o caso é menos intromott1do do que o chefe de policia.
O Sa. BARÃO n ~ s TRBB BAit'RAS: -O chefe de
policia compareceu a.Jli por ordem do preside te
da provinci:1, qua teve receios ...
O SR. SILVEIRA Lono : -De perder a eleição.
O SR. BARÃo DAS TRES BARRAS :-... de que a.
mesa. fosse impedida do exercício de sua.s funcções.

o

O SR. SILVEIRA. Lono:- QUAlndo a totalidade
da parochia. era pelos candidatos da opposiçlo .
O SR . BARÃO DAs Tn.Es BARRAS : - Estranhou
o nobre senador que a mel!a. na respectiva acta.
attribuisse ao grupo que tinha á frente o Sr.
Dr. Amaro pl!mos de assassinato e outros cri·
mes improprios do seu caracter N'esta. parte
nl\o penso diversamente do nobre senador; mas
essa não é a. questão, e quando fos e, não
poderia ser resolvida em att~::nção ao c~racter de
um só individuo. Não creio que houvsese intenclfo ou ,,!ano de commetter es11es crimes, ma.s
d'ahi n!io se segue que fossem infundados os receios de coacção á mesa parochí&l . O cedo é que
a me!Ht nãa funccionou ho tempo proprio; foi sub·
stltuida por outrn. organisada por juiz incompe
tente, e ~6 poude reunir-"e outra VéZ, p11ssados
muitos dias, tendo o chefe de policia n'este confticto cruzado os braços; não obstante a granda
força que tinha A sua disposi~ão, não foi sustentada a mesa. Se assim procedeu re~einndo
derra mamento de sar:gue em razão do exhltam ento dos animos, não merece censura.
D'aqui concluo , Sr. p~esidente ( é ~ui~o
particular meu) que o presidente da provmc1a
teve receios de que a. opposição,por meio da. força,
procurasse perturbar a ele1ção em ~ lgumas freguezias," para desviai-a d'e,sa intenção requisi·
sitou força estranha á província, e distribuiu
alguns d lBtaca.mentos, como a.pparato, mas bem
resolvido ll. não fazér uso de ta.es rr.e10s na elei ·
cão .
A eleição feita. com a mesa incompetente é ma·
n4fest~mHnte ina.dmissivel. A que foi concluída
pela mes·\ legitima podeda. ser a.pp'l'ovada pela
oommiss1'í.o,-e ell11 independente de provas désse
credito ás allagações fóra dA. mataria. do
de suq privativa competencia. A vista do que
occorreu n'est fregu ezia a commisslio entendeu
que nlo devia a ceitf\r nem uma . nem outra eleiçao .
Quanto ao coUegio de Pa.pary, o nobre senador observou que ha incoherencla na commissiio
porque fdtn a acta da eleição primaria d.e uma
parclll.!id~~ode, e a commissão devia esperar por
ella.
Senhoras, a coromissi:o julgou desnecessaria
es a acta, porque a da eleiQAo dos eleitores que
formaram o collegio apar&do pela ~amara mu.
nicipal, e11tá. falta com tod'~ a regolat ~~ad~. e exclue a possibilidade d'outra. a.ct11. legtt1ma.
Collegio de Cangttaretama. -0 nobre senador
achou muito regul»r esta eleição, está, pois, de
accordo com a com missão. Neste collegio a vo•
t Hção recahiu quasi tod& nos amigos do nobre
senadnr. ~otou sómente a f11.lta da acta da. organisação. que nenhum~~. mftuencia póde ter
neate cas o para o julga.mento da validade da
eleição.
« Collegio de Nova Oruz.-A commissão proptSe
o adiamento da deciê!ão sobre este colleglo, e
uma vez que o nobre sena4or que.r o a~lamento
de toda11 as eleições, é de~necessar1a a discussão.
Todavia sou obr,glldo a dizer alguma. cousa a
respeito ciel:lte collegio em resposta &o nobie senador,que ceusurou, por incoherente, o. parecer
da cornmissão, cowparando este colleg10 com o
da. c&pital.

7Bate collegio ompõe se dos eleitores de duas
freguezias: Nova-Cruz e Sunta. Rita da C
choeira. Houve duplicatn dR. eleição primarill e
d.o collegio. A C!\mara da ca.pit!ll apurou a acta
do collegio composto dos eleitora de ambas as
freguezias, e rejeitou a outra de um collegio
composto só dos eleitores · de Non-Cruz Os documentos presentes á commil'lsiio 8110 1\8 11ctas
, de organisliçiio e de votncno do collegio rejei•ad o
pela camara apuradora: a acta da eleição pri
marla da freguezia dt>. Nova-Cruz, e da votação
do coll egio preferido . Sobre a freguezi l de anta
Rita niio ha contestaciio . A commissão podi
approvar a deliberação da camara apu radora . .
O Sn. SILVEffiA Loao : -Sem grave injustiça
nfío podia.
0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS:- .. . porque a
acta da eleição primaria da fregue~it\ em q_ue
houve duplicllta dá conta de um~~o eleJçilo, mu1~•.J
regular. feita na igreja matriz ob a pre ~ 1deuC1a
do 3• ju iz de paz por se achar doente o 1•. e
ausente o 2•. e a da votação do eollegio manifesta 11. mesma regul&.ridade .
Mas o ex11me rigoroso de tes qocumentos
suscitou duvJ<J.as no animo da com missão. Da acta
d!i organisação do coll t~ gio rejeit ado consta a pre ·
3ença do 2• juiz de paz. ilareceu á commi ssào
que este 2• juiz de pg.z não podia reunir-se a
um collegio . par11. o qual não h<>uvesse m sido
nomeados os eleitores; entrou , pois, em du·
vida s obre a legitimidade d11. acta da eleiçilo plimaria presidi ia pelo 3• juiz de paz ...

O SR. SILVEIRA. LoBo :-Entrou muito bem.
0 R. BARÃO DAS TRES BARRAS- .. . e julgou
necessaria a acta d a eleição dos leitores do
outro colle ·i o, porq uc "e e sa eleição foi presidida pelo 2• juiz de paz. não tem ra?lo de ser a
eleição pre11idida pelo 3• Tambem julgou n eces aria a cta da org !\ nis~~oção do colJegio preferido, porque podic~. ter sido presidido pelo 1•
juiz, e esta circumstancia tr~tria muita luz para
a apreciaçilo das dupl~catas da ele1ç~o primaria
e legitimidade dos elrntores. A comm1s ão ex1ge
a acta da ort:\'ani•ação do collegi~ não porque
seja necessaria para resolver duvtd.as sobre a
regularidade desse processo, mas stm para es•
clarecel·a sobre a legi timid~~ode da lei~ào prl
marill.
O Sn. SILV.RIRA LOBO dá um aparte
O DARÃo nA.s TnEs BARRAS: -A commlsiiião
não podia estabelecer esse PJ'incipio.
O Sn. SILVEIRA LoDO:- hl!o já demonstrei á
toda luz.
O SR. BAn&o DAS TnEs BARRAS :- A demons
tração seriH. contra o que se está praticando
constante,mente nesta casa.
O Sn. SILVEIRA. Lono : -Em casos eomo este,
em ums eleição como esta, que é estupenda I
O SR. BARÃO DAS Tmu BARRAs :-E' uma elei,
ção como as outrllS .

O SR. SILVEIRA. LoBo : - E ta '
O Sn. BARÃO DAS TnEs BARRA..B :-Porq'\le não'

E' c6m.o as outras.

O Sn. SILVEIRA LoBo:- De 16 de Julho para
cá. dou-lhe razão.
0 Sn DARÃO DAS ,TRES BARRAS :--Não llCeito
d1scussão sobre o que se fez ern outro te mpo t1
depois ; tiÓ di:;cuto esta eldção.
O, R. SILVEIRA LoBo : -Não estou provocando >l di scussão, faço apenas um>t ob !l rvação .
O Sn. BARÃO DAS TRES BARRA S : - Col/egio
do A~ su. Este collegio com põe-se doR eleito·
J•es de 1res frPguezias : Assú , Angict•s e C11m ·
po Gran e. Houve duplicnt11 t~~onlo na eleição
secundaril\, como nl.\ prim~ri11, cxc ~ pto na fr~
guezia de Cftmpo Grande Pareceu á commissão,
pelo exame d11.R act11.a, que nem um, nem outro
podia ser aceito. em sua totalidade, porque
ambos con~é ttl eleito eslegitimos o illegl~imos;
,tratou ponsso d~ vêr onde e tb.va a maioria dos
eleitores leg ítimos.
O Sn. SlLVEIRA LoBo :-Principio falso .
O SR nAnÃ DAS TREs BARRAS :- O colleglo
regeitado pela camftrl\ apuradora coropoz·se de
13 eleitores do Assú, que a com mis ' !'ío julga 11gitimos, e de l'i de Angicos manifestamente
nu !los.
O Sn. 'ILVBlRA Lono : - Qumd res/at probllndum .

O SR. DA.RÃO DAS TRES BARRAS :-0 outro col·
lt3gio forrnou.se com 13 eleitores do As~ u.. 17 de
Angicos, e 12 de Campo Grande. Es ta eleição da
freguezia do Assú no entender da com missão é
nuJJa peh iucom,Petencia do juiz de p~z que a
presidiu : sobre n eleição de C~tmpo Gmde não
ha contrst11ç1ío, e a àe Angi cos fui feita com
toda a regul"rid ttde, se~do a duplicata munifestamente Hull , como já disse . Is to \!e prova evf de n ter;ne~te com 11s antas que foram pr o;eentes á
comm1ssno. Const de uma da acta~ ,que no dia
e hou apraa~tdas compareceram DI\ matriz o l•
j~iz de p11z, 15 eleito;e11 e 13 s~pplentes; orgli·
DI ou se I\ m s Ila forma da lo1, e eeguim 10 se
011 mais netos até a. conclmilo dn eleH,;i!o sem
ac~idente 11.l.S'11m que a .vic1asse . Naacta da du.
pllc•tta s d1~ que no d1a e hora llpraslidas, n~
mesma ID fltrlfG. não t endo comparecid o l• juiz
d~ paz e. He ~do esperado até ás llly2 horas do
d1a, o 2 juiZ de paz com um 6 eleitor e sem
supplento algum formou a mesa. t: que estando
~m seus tr!1balhus, ás 3 lt2 hor us da ardo foi
1nvadldan tgreJa pelo delegado de policia que
tambem era o l•juiz de paz . com forl; armada
pretendendo nessa hor~~ organ1 sar outra mesa'
J1l8 _
q ue fôra repslhdo por mais de500 votllntes:
C~DtiDuando a mesa em seus trabalhos. I. to é uma.
htstoria iuv rosimil e inacre.litavol. A eleiçlio
q. ue se d JZ presidida pelo 2• j diz de p11z é mani.
festamente clandestina. E' para ~dmirar que tivessem a coragem de submetter ao exame do
senado 111Jegações desta OJ'dert~.
O nobre senador não pôde d escobrir " razão
da preferenc1rt que a commissão deu á eleiçA.o
presidida pelo 1• juiz de paz que ert t nmbem
dele-gado de policia. parecendo Ihe melhor a que
foi presidida pelo 2• . A razão fica exposta, 6 0
senado ha de reconhecer quA bem procedeu a
commissão preferindo o collegio em que vota•
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O SR. SILVElRA LoBo :-Duas certidões e um
raro os eleitores legitimas das freguezias de Anattestado.
gicos e Campo-Grande, ~oro exclu~ão dos votos
dos eleitores da de AElSU pela nulhdade de sua
0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS :-E' pre~iSO
que as certidões versem sobre mataria da. comeleição.
pe tencia dos que as passaram.
O collegio de Sant' Anna de Matt?S compõe-se
sómente dos eleitores da freguezu1 do mesmo
O SR. SILVEIRA LoBo : - E' attestado do
nome. Foi pre~ ente á com~isslio a a.cta o.a eleipresidente da camara, do secretario e do vicli.o parochial que deu eleitores 11.0 colleg-10 pre·
gario I
ferido pela camara da capital, d~nde const~ que
O SR. BARÃo DAS TRES BARRAS :-Tendo o cola eleição t!B fez com toda a regularidade, presidida
se raunido na igrej11. matriz, o que tem
legio
pelo 1• juiz de paz. No dia aprazado p~r& a elei·
com
isso
o presidente da camara e o secrecão s~cundaria appareceram duas turmas de
tario L.
êleitores, s ~ndo um>\ a que re~:~ultou da eleição
O SR. ILVEIRA LoBo :-Sabem do motivo.
primaria ahi feita legalmente ...
0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS :-Por condes·
O SR. SILVl!:UtA LoBo :7 E' o que se contesta.
cender 11dmitta-se a allegaç!io de que foram taes
O SR . BARÃo DAS TRES BA RRAS :-V. Ex. está
eleitores expellidos da m&triz; 1sso nada in·
confundindo; o attestado de que fallou é sobre
fluiria contr>t a validade d.> collegio que se
11. reunião do collegio, nilo é contra a eleiçfio priformou legalmente com os eleitores legitim&maria.
mente eleltos . S'3 cs attestados do vigario, do
O SR. SILVEIRA LoBó: -Que não veio 11. acta presidente da camara o do s ecretario, dão teslhe asseguro.
temunho contra a a.uthenticidade das actas, para
mim não teem prestimo. E a proposito, peço a
O SR. BARÃO DAS TRES BARRAS . - Que veio
a.ttenç!io do senado para um documento que o
assegura a commissão, que a examinou e achou
nobre senador apresenta: o attestado do vigario
legal O que n11o veio foi a act& da rt uplicat&.,
ass igna.do á rogo pelo professor publico, por nlo
mas a decisão do senado n ào póde ficl\r depenpoder fazel-o o tr'esmo vig~~.rio em razão de seus
dente dt&. falta de uma duplicata, que não é melo
incommodos nervosos. O vigario segundo asse·
legitimo, antes é reprovado. A acta da eleição
que deu elei,tores para o collegio que a camar.& guram pess oas de credito, é enfermo, paralytico,
e não costuma envolver-se nos manejos dos
municipal ·a purou existe Da a.cta da outra eletpartidos da. s ua localidade.
ção primaria. não sabe a commissão nem precisa
saber ... .
O Sn. Sn.VEIRA. Lono :-E' respeitavel sacerO SR. SILVEIRA LoBO: -Precisa.
dote.
O SR. BARÃO DA.S TaEs BARRAS :-Sim, é resO SR. BARÃO DAS TREs BARRAS:- . .. porque
peita\ el sacerdote, mas em todas as alicantinas
bast11. noRsaber que houve uma eleição legitima.
ele:toraes de Sant'Anna de Mattos vem envol~ão precisamo~ saber se houve duplica h e se
pe procurou por e~s.:~ meio perturbar o processo
vido o eeu nome. Convdm discutir-se o atteseleltord. Como dizia, no dia marcado pa·ra a
tado do vigario, á ver se daqui em diante deixam
eleição de senador comparecP.ram duas turm as
em tranquillidade esse respeitavel sacerdote.
de eleitores. D 1. a c ta do collegio que l \ camaru.
N& eletção anterior que foi &nnullada pelo
da capital apurou. consta que foi organisado
senado, tambem houve duplicata nesta freguena matriz pelo l• juiz de paz; não se dá conta
zia.. Como agora, um dos partidos pretendeu
ahi de accidente algum quepe ·turbasse a regumostrar que na. matriz houve sá uma eleiç!io,
bridllde da eleição ; na outra acta se diz que,
e que, portanto. era falsa. a acta da outra;
compuecendo oe eleitores na igreja matriz, inpara isso apresentou um attestado do mesmo
terveio a força armada para expellil-os, pelo
vigario, firmado com lettra tremida., prvpria i.le
que s ~ retiraram paara a casa da camara muum homem de Avançada idade, e reconhecida a
firma por tabellião. A outra parcialidade, além
nlci pa.l depois de haverem formado ames& sob a
presidell'tia. do 2• juiz de paz .
de um atte tado do coadjutor, em sentido contrario, A.ptesentou um& declar>tçlio firm t~.da á
E ~ta narração é inverosímil.
rogc> do mesmo vigario por uw sacerdote que
O SR ILVEIRA. LoBo :-Porque?
r esidia em sua ccmp11.nhi.a, dizendo que n!io havia
O Sn. D~RÃO D;"-S TnEs BARRAS :-Porque nina><R ignado aquelle attcstlldo, e nem o podia ter
guem podia.. ter I~teresse em impedir 1t reunião
feito em razão de não escrever por seus incemdesse collegi o ah1, quando ella se podia realis>tr
modos nervosos . Então, parece, que o senado
em outra parte; nem por ser a reunião na maficou em duvida. sobre a verllcida.de do facto contriz se tornaria valida a eleiçli.o, sendo nullos
testado Agora. da apresentação deste attestado
os eleitores.
deve-se concluir on que aquelle era falso. visto
o vigario não poder escrever por causa de seus
O Sn. SILVEIRA. Lona :-0 vigario attesta a incoromodos nervosos, ou que este o é. Quanto
ntervenção •. .
á mim ambos são falsos .
O Sn. BAUÃ.o DAS TREs BARRA.s :-Co~tra o que
O SR. SILVEIRA Lona :-0 meu grande arguPStá exarado na acta do collegio legitimo. O mento é a f1.1lta da acta primaria.
nobre sen&dor pretend~ provar o que dizem os
da outra parcialidade com um attestado do viOSR.DA.Rl.o DA.STREB BARRA.s:-Digoao nobre
gario.
senador que a neta primaria da eleição legitim&
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11. commissão désse parecer approvando
esta
que exclue qualquer outra, existe e é bastante
eleição, quand? correu o ~angue u~ l_iberaes, sapara a deliberação do senado.
Collegio de Maaáu.-0 nobre senador- n!i.o fez crificados á funa da autondade poltc1al.
O Sa SILVEIRA. Lono :-Isto V. Ex. põe fóra
observações sobre este collegio, porque a comde combate.
missão o adiou.
O Sn.. BARÃO DAS TaEs BARRAs :-Não devia o
O SR. SJLVBI:rtA LoBo :-Umà das excepcões
que ella reproduziu 110 seu principio, niio con- nobre senador dirigir este reparo á commiss o
stando que fosse organisndo.
qu~~ondo os factos com que o .oobre senador moO Sa BARÃO DA TaBs BARRAS:- ])epois que tivou sua admiração, sua extranheza, nào censa commissli.o apresentou seu parecer, vieram tavam á commissi.o.
rtlmettidos pela secretaria d~ Imperio documenO SR SILVEill.A LOBo:-Eram factos publicas,
tos relativos a esta eleição, que satisfa_z~m a l notorios .
'
informação que e:X:ig1ra; está, pois, habtlttada
0 3R. BARl.O DAS TRBi BARRAS : -A compara propor a approv" ção do collegio apurado missilo não tinh11. conhecimento desse successo.
pela camara da capital. Mas isto não influe na
O SR . SILVEIRA LoBo:- Mas não tinha nem
organisação da lista tripl!ce; pera não demorar
uma só act11. pnmaria.
a d'iscues!to passo adiante.
0 SR. BARÃO DAS TRBS BARRAS:- ... a COm•
Co!legiQ da cidade do Principe. Fez reparo ?
missão não tinh11. conhecimento de incidente al0 nobre sen11dor sobre o protesto que em seguimento á assigpatura da acta deste collegio, tize- gum digno de reparo, occorrido n'esta eleição,
porque d11s actas oad11 consta.
re,m seis eleiLores pela subtr11ção de dous vqtos
O SR ,SILVEIRA. LoBo: Ella, porém, não tinh&
a um dos candidatos. em que, dtzem elles, haviam
votado. Ae razõea exposta; pela com missão são nem uma só acta primaria.
muito sufficie,ntes.
O SR. BARÃO DAS TTKS BARRAS :- A camara
d11. capital recebendo duas actas d11. votação d&
o Su. ILVEIRA Louo :- Apenas nlio p~oce dous
collegios, prefo~riu uma dessas act11s; esta
dem.
prefer~ncia é autorisada pela lei que dá.·lhe faO SR. BARÃo DAS TRES BARRAS : - A com · culdade, n'J caso de dupltcata. de apurar a que
missão não cogitou de todos os mottvos que po- lhe parecer mai~ legjtirna. Entendeu a comdia•· dar lop:ar a esse incidente: o documento
mi~ lio que a rej eição das duas actas n6stas cir·
que o n<Jbre senador. leu na c as~~o, combinado cunsb nc:i11s, s ~ ria acornçollr as duplicatas.
com o que se lê no folheto, a que mais de uma emretan toque a lei estllbeleceu o meio de cortar
vez me tenho referido, dá" entender que o pro
a difflcu!dade. dando á carnara municiplll a f&cedimento dos reclamantes não foi d1ctadn só
culd~tde de preferir ~>quella que parecer mais
por umJl conveniencia eleitoral, m~s tambem legitim11.
.
por paixAo reproV'llda, p11r odio 11 inimizade pes .
Q,;o ncotltecimeotos deploraveis da freguezia de
soal; no folheto vém os nomes de muitas pes- Port' Ale1~re de que o nobre enador deu conhe·
soaa 1:nportantes, como in tigadores e COllse- cimento ao senado, e qne a commi11são ignorava
lheiroe do facto llttributdo á mesa do col !egto quando elaborou o seu parecer. dão a entender
eleitoral. O documento do nobre sonador mos
que b t~ m proctsdeu a camara muoicrpal na pre•
tra que, depois dA. votação, deu-se uma q?-eixa ferencia dt~da a uma das eleiç15e!l, porq11e 11 outra
perante o juiz muniuipl\l por crime uc f ls1dade não podia ser legitima. O coll~gio preferido
sendo mett1dns em processo crtme díffere.ntes compoz ~e dos eldtores da Imperatriz e de Portopessoas influe te~ <li\ loc3lidaçle. :Será juizo teAlegre, e o colle~rio rejeitado dos eleitores da
merario suppOr·se neste incidente um propostto Imperatriz e P tú e tambem de eleitores de
de vingança ?
Port'Alegm, quand o em V·rsta dos cteploraveis
acontecim~o.to~< dosta freguezra nllo podia ussa
O Sa SILVEIRA Lono :-Elles reclamart~.m .
parcieli cladf;ltter semelhantes eleitores
O SR. 'BARÃO DAS Tll.Bs. BARRAS : -ReclamaEm P,Jrt' Alegre, disse o nobre 8enador, no
ram, mas depois da acta assignadà.; a reclam~çiio dia em que 8e devia concluir a eleiçào primaria
devia ser feita,dur11nte a apuração · das ltstlls ll força publica, ao mando do capitão Navarro .. .
para proceder-se -á sua verific~çlio e nil._o dcpo1e
O i:)R. SILVEIRA. LoBo: - Actualmente prode queimadas. M.as nfí.o; depois de ass1gnada a cessado
.
acta vem se declanr que dou~'~ votos foram sub ·
O Sa IIARÃO DAS Tnns BARRAs : - .... actrahidos, e em sei[l,lida instaura -se um processo
por cdme de falsidA.de contra diversas pessoas tualmente process11.do aggrediu, o povo reunido
para concluir a eleição, eendo nesse conilicto
in1luentes na localidade.
assassinados dóus liberaes. Ora, pe:teocendo a
Collegio de A,cary. O nobre senador só no~ mes!l- á P"rciali,dade do collegio preferido não
tou a faltll. da acta da organisação; mas ha podta o outro colleglo ter eleitores desta fre
os esclarecimentos precisos para ser approndo: guezia; os eleitores nlio podiam ser senlio da
nesta collegio o Sr. Brandão teve 20 votos, o parcialidade da mesa, depois de tlio deploraveia
Sr. Amaro 20 ... . .
acontecimentos.
O SR. SttVBIRA LQao :-E o Sr. Torres Ho·
Os acontecimentos de PortAlegre, que, como
mem 18 ; houve concordata.
já riisse, a commissilo ignorava, e que o nobre
0 SR. BARlO DAS TRBS BARRAS; -Coll~gio da se~dor trouxe ao conhecimento do senado slo
Imperatriz. O nobre senador admirou-se de que da maior g,ravi~ade, e merecem sever~ r.epro·
a

-tO vação os que delles foram culpados . O nobre sen ~~. dor referiu-os como uma parcinlidade os refere .. .
O SR. SILVEIRA Lono: "'-Referi com0 foram;
houve mortes; a força do governo é que atiruu
sobre o povo .
O SR. BARÃO DAS TnEB BARRAs :-Houveram
mortes : m ~ c'lrecemos examinar a sua causa.
Dtzia 11 nobre s en ador que ess s crimes for" m
c01r•m ettid os para vencer a eleição, e o diz refe.
'r mdo o caso como o contam eus amigos.
E' preCISO ouvir a outrl\ p H. rte; e, portanto, peço
licencl\ ao nobre senad or para expOr bmbem o
que ,; outra pt,rte diz .
A informa~ão que
e foi dada e da qual po t·
ora nlo t omo a responsabilidtu1e, d iz qu o na manhã de 24, dia rta ele.içãr.•f d ' ri giodo-se de~ pra ·
cas do de ·tacawe nto <la mpeutriz, que o su t. dclt>gad o i:av1 req uiaitado, pllTI!. ~ igrej .\ matriz .
quando p ~tssa vam pela frente de um sobraJinho
em ruin a~o~ , contig-uo á m esma igrej a, a no qq.a l
se achnam al11jados Jose Marcollno (o Infeliz
que to1 m Jrto) t> outr ,s, aahiraro elle9 dessa casa
ao encontro 1a forç <~ , e arreb ta ram-lhe HB ar
mu. sem opposiçào das praças, o qu tl causou
ger:\l excitação.
E t&a armas foram entreg ues ~ o juiz municip:ll m eXP rciei •l , Ca rlos C: :~ v 1lcanti de AI u
querque, qu t~ as c rm ~ erv o u em >eu pod r, rhzenao qull os liberaes não pr a ci t:~ llvam de llaP para.
viol~ntar o V'Oto, porque a'l tinham particuh rea
para i so.
O Sn SILVEIRA. Lo11o : -Foi outra cou stl.
0 , R . B .~RÃ.O DAS TRES BARRAS : - Desar ·
ma. da no dia da el t3ição 11. torça que hav ta n a fre·
guezia, e fOra r3quisihd.\ pelo subdeleg ~do, este
requtsitou ma1s força d11. cidade da Imp ratriz.
Nesse mesmo dia, 24, foralll enviadas duas escoltas de lO praçli.B cada untn, e no ll ia seguint t• veio tambem, como co mma rí dante <.lesa&
força, o ca .1itão N11varro, trazendo m 1s força;
de mo<lo que na freguez111. reunitam- se maia
de 30 praç11s . Logo que na cidade da. Imperatriz se soube da partida dessa fo rça para
Port' Alegre, partiu tambem dalli um grupo de
oppoaicioni tas . composto, nlém de outros . de
Man?el Antonio Pmto e orfirio Leit,e Pinto,
ambos fogos , s,exaltadoa em politiCI\ 11! cujos precedentes niio autorisavam c perar-se d llea que
acons~lhasaem com prudencia O.> seus amigos.

O SR SILVEIRA LoBo :-Isto é uma d ll! razões
eminentemente suspeitas da inverosimilhança
com que vae caminhando.
O Sa. BARÃO DAS Taxa BARRA.S: - Esta informaçlo nilo póde ser Su11pe1ta ao nobl'e '!enador.
O SR. SILVEIRA. LoBo :-Não admira, porque
o Sr . Amaro é de cripta em uma das actas como
um faccinorH. e réo de poheia: a paixão póde
muito!
O Sll BARÃO DAS TRli:B BARRAb: -Na mesma
occasilo espalhou-se o boato que os opposicionistas pretendi11m de8armar a força no caminho;
este facto. porém, não se deu : a força chegou
sem ser aggredida, nem incommodada.

O :sn. S1LV.íURA. LoBo : - A eleiçA:o é uma espec ie <14' guerra em que ha mentira como terra.
O Sn. UARlo DAS TREs BARRAS :-Nfio obstante
a vinda de .. pposicionlf:!tas exaltados da cidade
ola Imp eratriZ ~ r\11. força reqmaitaJa pelo subdeleglldO, a ele1ção correu pacificamante até o
dia 2H em que suscitou-se que tào sobre ore.. ultado lla u.puraçiio.
Pas ando agor ll a o ponto gravíssimo do acontecimento de que reaultáram e~aas morte~, não
m fia re i na m inh · me orh, p eço licença para
l er & inform llçã o ol'igiual. (Lê).
« A 29 de ru or.tndo-be o I• juiz de paz e os
m e s ~ rio s em compnrecar, no cb e ~ar de novo em
Port ' Al eg r a<~.l no el Antonio Pinto, alguns membros da op posiçiío , inclusive José Marcoll inoi
Rcoro panhado •lo v1gario da fr t>g nezia, Manoe
Rorlngues Cam pos, se enca minhan.m ó igreja,
em wjo interior astava parte do, tro pa. formando
a i ~ d u um e outro la do da urna, sob o commando immedi11to de seu capi tão , e sendo lá. o
d1t o:~ vi gari o t ratll u de conv\1ncel o de qne n11.
ausencill do l• juh de paz , 11. preaid ~> ncra da
ICfli:!IL compeLia a ;;.-u i mmedi ato, e que em con ~te quencia elle ca pitão d~ vh . f·zendo rettrsr a
~ u!:lrds, facul tar a entrada d 1 ~ il!'reja ao mesmo,
bem como ao povo,~tfim de concluir-se " eleiçfio;
e não 11 e d t~ i xan ll o o ca pi ~ ão per:;uad1r do que se
lh•; dizia J n . éM a r~ llino,d e !IDg •nadodelevar
aT11.nte ::;eus Intentos, a ~1trr o u de sorpreza e for ·
~~ o ,. a m., nt ~ pel t cintura do capitão. e -1 uando o
ia arr ~ aMndo na direcção do sobradinho recebeu
d oua tiros de baln, e outrot~ tllntO!i ferimentos
feito:; c.Jrn in'!trumento perfurante, fallecendo
instantanel\mente . Seguiram-se ditl'nrentes tiros
que produziram 1\ morte, com b11.ll\, de Ricardo.
sequaz de José Marcollino, e os ferimentos com
chu mbo de tres paisanos da opposiçll. , e de tres
S!Jldados, e c om chumbo e bala de um dito;
~t>ndo mais ferido outro sold:tdo com uma cacet ada na cabeça. »
O Slt SILVEIRA LoBo : - Fructo d& intervenção l
0 Sa . BARÃO DAS TRES BARRA.S:-E' uma informação.
O SR PoMPEU:-E' offichl?
O Sa. SILVEIRA Lo-so:-Nlo é offi.cial, nrío. O
que diz V. Ex? Uma vez que não tem assigna•
tura, é particular.
O Sa. BAR!o DAS T.RE!I BARRAS : -O nobre
senrtdor apt"eeen tou a informação de uma parcialidade, e eu apresento outra contrapondo á do
nobre senador.
O Sa. SILVEIRA LoB 1: - Esta é particular e
de facto anonyma e ao passo que a minha foi
publicada nn. imprensa e teve por base o corpo
de delicto, que é documento authentico.
O SR. BARÃO DAS TRKS BARRAS:- Tenho razão
para dar maior credito á esta mformação; ella
procede de pessoa da opposiçll.o, que considero
rellectida e de bom caracter: ve o nobre 11enador
que esse deploravel acontecimento não teTO por
fim o triumpho da eleiçll.o.
O SR SILVEIRA LoBo:-Mas n6m teve relaçlo
com a eleição ?

-H O Sn BARlo nAs TnEs B.&.RRAS :-D e u-se por
occasião de. eleição
O Sn. 8ILVElRA L '1 B') : - Por m otivos dell11..
O Sn . DARÃo DAS TnEs BA.Rll.AS : -Mas nem
influiu no proc sso tJlei tor1\l. que estava con•
cluido.
Entretanto é da m aior gravidade ; convém que
se lhe dê toda a att ·nçi\ o . Nà duvido concordnr
em qu e se adie a eleição dest a freguezia.
O SR. ::)rLVEIRA. Loao : -- Ou d este <:ollegio.
O S n . DARÃO DAS T,nBs BARRAS : - Tambem
é indiff~ rente que SPj >L da freg-uezia ou do colle·
gio
b 3n SILVIURA Lono : - E' indifferento por
que não inftue .. . .
0 3R . BARÃODAS TREB BARRAS: - E' verda de,
nilo inftu e : os cnndi dt tos co ntemplados na li sta
t ri plice te tl m mais do que a maio ria -absolu ta.
O SR SILVEIRA LoBo :-Hei de most rar q u e
n ão t eem vo ta ção ne nh u ma : já m os tr d ; l eva r ei a se us ultimas te r mo ~!.
O Sn. BARÃ O o,\ s TnEs BARRAS : - Mas pareceme c ~. nv e nien t e qu e se sa.ib'L qu e acon tecimen tos s emelhantes m erecem a m aior a tton çào do
::-enado .
O S R. Po MPEU :-·R e provação
O S n . BARÃO DA.S TnEs BARRAS :-Collegio do
Páo dos Fu·ros Quanto a es te collegto o -n obre
sen ttdor n ão fez ob s erv~ção alguma.
Ao coliegio de Apody ftlz ob ~ e r vaçõ es sob re a
freguezia d e Mosaoró, cuja el eição n <Lopin ião do
nobre sena ·lur é nnlla . . ..
O Sn. SILVEIRA. LoBo: - S dm duvida n en·
hum ».
O SR. BARÃO DAS 1.'RES BARRAs . pm que o
-p ro ce,so e .e tto r»l n!'ío co rreu reg ula r mente . . .
O Sa SIL VE IRA. Lono: - Tu tu ul t uu r io, ao p m o
de n a11a IIXIJrl ffil r .
0 SR BARÃO DAS TRES BARRAS: - . .. . porque
não for ~t m obse rvadas as form a lidad es prescriptas
pela l ~ i Rm prova disto o nobre sen ~ d or a pre.
s ento u urna jus tificação .
O Sa. , ILVEIRA LoBo :-E certidão da rejeição
do protesto apt esen tado á mesa.
O Sa . BARÃo DAS TRBB BARRAS : -Já. por
mais de uma vez declarei qu~ para mi m est as
jus titl cllções n ão teem ,. men or fé, e n ão pode m
desfazer as decl!l.raçõe6 authenticat a as a ctas .
O SR. SILVEIRA. LoBo : -V. Ex . · h&. d e flizer
o favor de indicar o mei o de s upprir essas
j usti ftc ações .
O ' R. BARÃO DAS TRBS BARRAS: - A co mmissão tem presente a acta da fregu ezht. de Moss aró . Da acta consta que o processo eleitoral
correu com todnl3 as furm<tiidades p :·e s crir.t•~s n a
lei ; nll.o pôde dar att~nçii.o a uma jus t1tlcaçi[o
dos vencidos na eleição, de que o processo não
foi regular.
O SR. ~ lLVBIRA. LoBo :-Os vencidos não teem
o direito uegemer .. •
O Stt. BARÃo DA& TRBS B~RRA.s :- T11nho uma
obeernção a f11zer a respeito dt~sta freguezhl.
!louve combinação dos dous partidos para uma
eleição mixta.
O SR. StLTE~RA. LoBo:-0 resultado parece pro•
testar contra 1sto.
O SR. BARÃO DAs TRBs BARRAs :-0 resultado
mostra isto, porque for11m votados os candida-

t os de amb Os os pal'tidos , u n s com m ais outros
com m enos votos . AR recla mações q e depo is
a pparecera m devem s ervir d e lição p ara essa
liga3 qu~ se f Azem de interesses repu g nantes e
Lecterog eoeos.
Parece-me t er jus tificado compllltame !lto o
par ece r de. commisslio quanto á eleição.
O SR. ~ ILVE IRA L oBo : -Não apoiado; fico
na mesma, e mais robus tecido ainda a resp eito
d e 11lguns po ntos , corn o de pois h ei de mostrar .
O Sa. BARÃo DAR Ts Ea BARRAS: -Contra a
a pura ção o bj ectou o n o bre sen ttdor que a camara munici pal s e con s t ituiu illeg almente com
um 40 suppl.- nte , n ã o sendo admi t tid o o 10 q u e
por ser fi scal pediu para iss o demissão, nem
s en do cha mado o a•.
O S R. SILVEIRA L OBO :-I nc om p >~. tiv e l tamb em.
0 S R. BAUÃO UA TRES BAR RAS: - Que tambem f un ccionou um vereador in com p tive!, p or
estar cc• mmH.ndando o d e::;t aca mento.
O SR SILV EIRA. LoBo: - A ~ ua rn i ç íi o .
O Sa DARÃO DAS T Res BARRM : - .. . como
o ffi ~ i 11 l da g nardt\ n acion a l. As!l ir n mais , qu ela
upu nçll.o uão s e 1ez n a époc11. m a rc rd a pela l e1 ;
.. a t .:ci pou · s um di a ; so rpr en d Pu -se ll populBçll.o : que fino! me nte est es v e r e~tdores illegaes
fiz er am a &pu r "çã o . .
O SR. S tLVE IRA. L ono:- Ap liad a,; n as halon etas.
O S n . BA.RÃ'> DAS T RES BARRA. :- . . • prefe ri n ·
do as act as ill"g1Li mas para o que impediram
por me io da for ça a entrada dos cidadãos que
ti nha m o direito d e assisti r ao acto
Qu ft nto á cornpns ição d11. ca m»ra municipal
nlo proced e m as ob servações do nobre s enador.
Funccion ou . é verdad e, como verea dor um offic tnl da g u a rd ~~> n a cional , que eativere. no com ·
mu.ndo da guarnição : quando isso imporbsse
mco mpatibil td>tde, tinha desapp ttrec ido, porq u e
n ll uc c~ !:! l ão e ~ te offi c1al da g uardl\ nacional estaVIl. exonerado d e~s a commissão.
O Sa SILVEIRA LoBo :-A prova' Era facto
publico; alé m dt s to não constava o contrtt.rio ;
11 o com mandante da guarnição da cap1tal era
m uito conhecid o no se u p osto
0 SR BARÃO DAS TRES BARRAS: -AS no·
me»ções e x on ' rl.lçõ es pro v aro-se . por actos
officiacs , e á r espeito des te ha a prova competente.
O Sn . SILVEIRA. LoBo:- Mas não é este o
ponto ca rdeal da quest ão. A mai oria foi feita.
illegalmente; não havia, portanto, camara : o
4.• não pc;r1Ja funcciouar em lc.gar do 3•.
O SR. BA.RÃo DAS TRES BARRAS : - Bem ;
v a mo ~ por partes : o 4• supplente nlio podia
f uncc10nar em lagar do 3• ...
O Sn. SILVEIRA. Lono :-Nem devia · ter sido
recusada a demissâo do 1• supplente.
O SR. DARXo DAS TaEs BARRAS:- . • . nem
devia ter sido recusada a demissão ao lo aupplente.
Creio que não podemos nesta occasilio decidir
da idoneidade dos vereadores. Ha outras autoridades R. quem compete esse exame. Este sup·
plante tinha assento na camara antes do dia da
apuração.
.
O Sa. SILVEIRA. Lo»o :-Nào só 11e póde como
é dever,
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O SR. BARÃO DAS TRES B .. RRAS:- Este supO SR. BARÃo DA.S TRES BARRAs:- ... e re•
plente est&va competentemente juramentado uniram-se effectivamente todos os membros da
camara 110 dia 23.
pela camara.
•
O SR SILVEIRA DA MoTTA:- Esta é que é a
O SR. 8ILVEIRA LoBo:- Eu não vi os editMs.
O Sn. DARÃO DAl:,! Tnzs BARRAS: - Consta da
questlo.
O SR. StLVEIRA LoBo:- Competentemente é acta.
que eu não 11dmitto.
O Sn. SILVEIRA LoBo:- A acta diz previa•O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Então o senado met~te.
não tem nttda que vêr com isso?
0 ~R . DARÃO DAS TRES BARRAS : -E' uma cir•.
O SR. BARÃO DAS TRB8 BARBAS : - Esta é a cumstancla tndispensavel.
minha opinião. Po~do d,e parte esttt. quest~o,
O SR. SILVEIRA. Lono:- Ah I ... E é preciso
direi que muito regularmente, no csso de que provar.
se trata. foi chamado o 4• supplente em legar
O SR. BARÃo DAS TREB BARRAS : -Se não tivessem havido editaes, a parcialidadec ontra~ia
de l• e
O SR. SILVEIRA LoBo :-Porque? •
á maioria da camara tendo-se lembrfidO de tudo
O SR . BARÃo DAs TREs BARRAs:- \'orque o quAnto podia prejudicar a apuração, não se
l• era incompatível estando no exercício do havia de esqt\ecer desta circum~tancia,e V . Ex.,
cargo. de tlscal, e o i$• estava impedido1 nãô com· não tem informações em sentido contrario.
ptt.reCll\ . . .
O SR. RILVEIRA LoBo:- O facto ... e a prova.
O ~R SrLVElllA LoBo :-Não consta isso.
O SR. BARÃo DAS TnEs B.!t.RRAS : -A commisO SR DARÃO DAS TRES BARRAS: - Congta da são não dando importancia à um facto. de que
acta da camara organiso.da pelos vereadores e não resultou inconve~iente alg-um, visto como
supplentes dissidentes. No dia da operação se- foram presentes á camara apuradora todas at~
pararam-se da camara municipal quatro de seus actas, faltando sómente a da duplicata de Nova·
membro!', que no dia seguinte se reuniram no Cruz, cujo adiamento propuzera, e nas vistas de
paço da al!sembléa provincial. para fazerem uma abreviar a discussão, não contestou nesta parte
nova apuração. Tratatando de completar o nu- o protesto do::! vereador6B <Ussidentes.
O SR. í:iiLVEIRA LoBo : - Fez mal; pr0cedeu
mero legal tiveram de chamar supplentes; mas
não foram c\lamados !'!em o primeiro l>Or lncom· com mal icia.
O SR. BARÃO DAS TREs BARRAS : - Mas. Sr.
plltivel, nem o terceiro por não poder comparecer, e sim outros muito menos votadol1 que o presid!jnte, eu entendo que a camara municipal
quarto. r:ssa acta está entre os papeis que foram
da cspitttl procedeu curialmente .....
{lresentes á commissão e o nobre senado'r póde
O 8R SILVEIRA. LoBo :-Isso ad,mira I mal;'aexaminai-a. Eis uma prova que admitto: é ll vilhol
dec1aução do!:! propr10s adversarios. Quanto á
O SR. :aA.RÃO DAS T~~ts BARRAS : - ... fazendo
força armada não lle prova o emurego abusivo a apurllção no dia. 23 de Janeiro . e não no dia 24.
della. E'natural ·quea camaramunicipal recean·
. O SR. SILVEiRA LoBo :-Nli.o é c11,paz de provar
lSSO .
do ser perturba ia no exerci c lo de suas funcções,
attento o exaltamento do "'nimos e o interesse
0 t\R. BARÃO DAS TRJC~ lil,&RRA.S :-E' de lei
que os partidos tinham na apuração, a requisique os collt> gJOs eleitoras$ 11e .reuna.rn trlntll dias
tasse; rlão está, porém,' provado que houvesse depois do marcado para a eletção primaria, e
abuao.
que a apuração se faça , doQS rnezes depois da
O SR . SILVEIRA. LoBo: -Está aqui a justifi- reunjão dos collegios. A. eJ~içào Plimaria te\'e
cação.
logar· a 24 de Outubro, devi\\m os collegios reu0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS :-Já disse ao nir s~ a 23 de Novemb 1).
'
nobre senador, e repetirei semprP., que nllo dou
O
Sa.
SILVtnRA
DA
MoTTA:-Vinte
nove
dias
importancia a essss provas eleitoraes, arranja•
depois, em vez de ·30.
das pelos proprlos interessados.
A apnração foi feita antes do dia marcado ,
O SR BARÃO DAS TRBS BARJ,lN;l: -Trinta dias
disse o nobre senador, e com sorprAh da podeJ,>oie, um11 vez que o mez de Outq.bro tern 3~
pulaçlo.
dias. E, effectivamente a reunião doa coJlegios
Sorprt~za ::~iio houve porque a lei manda aneleitoraes teve logar nQ dia 23 de Novem.bro A
.nunclar por ~ditaes a apun.ção.
votaÇão, sim, f" i feita no dia 24, mas ale~ conta
O SR SILVEIRA. Lono:-Só se é porque já con- o praso do dia da reunião, e não dtt votação.
tt.vam que a lei não regulava.
Sendo, como foi a reuo,iãq dos coJ\egJoa eleito ·
O Sn. BA:RÃO DAs TRES BARRAS:- Tambem
rae11 no di~t- 23 de N0 vembr 0 , muito curialmente
consta isto da acta.
procedE;u a. camara municipal á apuração no dia
O SR. SILVEIRA LoBo:-Convocando para o dia ·23 de 'Janeiro
24. que era o sexagesimo.
SJ.'. presiden~e. n~o deyo to~l\r , ao senado o
O Sn . BARÃO DAS Ta:es BARRÂS ;- A convo- tempo destinado á outra parte da ordem do dia;
cação devia ser para o dia 23 .. . •
parece-me t'lr justificado o 8arecer da commls·
O SR. SILVEIRA DA ~loTTA- Calculo de arith- são e foi este o meu fim.
senado resolve~á
metica.
em sua sabedoria o que entender ac11rtado.

s•.

DISCURSO
Proferido na

~ossão

de 30 de Junho de 1.87'0

PELO EXM. SR. SENADOR

JOlO LUS'fOSA DA CUNIU PARAN.\GUA'

FORÇAS DE T.ERRA PARA 1871-1872.

Sr. presidente, na proposta que or11 se discute
com as emendas appro"adas pela c a.m~t ra dos
SrR. deputados e aquellas que acab~m de ser
off'.~recidlls no senad , pela illu tre c o mmi~>são
de mar111h L e guerra, p>~te ntea-se o atro t ello e
a incertez>< que reina Dt>R te ramo do serviço pu•
blico (Apoindos da opposição)
A proposta com as emt: ndas a que alludo
(direi se o oft'ensa a n eu hu • a das cama ras a
quem pres to o ·m aior catamento)co ostitue mal
umll prova da decadencía •lo noAso sy th .. ma
parlamentar Está n11. memoria de todos o que se
passou hll poucos dis~. qu ndo discutiu· e"'
proposta que tem de vigorar c mo 1 i no aonf'\
:tinancniro que começa "m~nbil; para Plla foram
t.ra8lad~das !\8 emenda!j que, de l)ceordo com o
nobre mini ~ tro da guerr11, acabav:tm de ser fe1tas
a est•1 proposta peh C!ltnam do• Sr~;. depu ados
proposta que então nll.o tioh!l. s ido rea1ettid"
ao seoado, o que toro avi\ como consll')Ueuci" ne.
ceS~Jaria a sua devolução á.qu~~l a't\gusta c11
man. Era um f4cto prev1slo, c rto, inde li·
navel que envolv i~ta cond emnaç1lo d -tn. p·o
posta: qu6 hoje émutilaçt~ ju~C~t~lnente nsque ll as
disposiçõ~s, ou emondas t~dd JtJv~~.s. que a ca ·
mara dos Srs. deputados vot ra 6 pedido do nobre minh.. tro .
Jt:11te f11.cto foi por mim devidamente apreciadoe eu "gora oassignalo como uma provH. d~ de
cadenc111 do ~ysthem& parlamentar entre nós
E cnm effelto, Mnhores, onde está aq udl"
prudenci.. e madureza que dev,·m pre ~ idir l\e mp re
-4 deliberação de negocias de ta ordem Pf\rn 9uu
o corpo 1 gi~lativo nada perc L de seu p r~st 1gt "
e consideraçlio ? Que papel f11zemo ~ nó ~ . se em
um d u.\ adaptamos de accordo com o gove• no
uma serie dtl medidas para no dil'l. se.;aiate, por
extgenci~~o do governo, repelhrmosessas mesm"s
medidafl, tilterlil -as, derogtll-as , como acontece
no caso de que se trata TE é pua ' notar-se que
alguma dlls 'disposições que tem de ser alterllda
pelas emendas dl'l. commis •io, areu11s foi hojt~,
ou hontem, sanceionada; é derog~tda no dia. seguinte f\O da. sancçiio imperial!
Semelhante acontecimento, que nio deve paS·
sar desapercebido, revelJando o e.tropello e IL
incerteza IJQB reina neste ramo" do sérviço pu·

blico, oft'erece- nos ao mesmo tem.po uma prova
mequ1voc& da decadencia do eysthema parl&men·
ttt.r. O qufl todos vemo é f~.~zeNle o que o governo
·t Uflr, e sé o qu~ o governo quer; o execut vo
pode tudo, não ncontra contraste, nem l1mite
á SUil Autoridade nas c~~o maras legblativas. Se me·
lha.nte f cto n ão póde p <ssar de3a percebido: os
verdad iro :~ amigos do 'lJ t.h ema representativo
teem o direito e o d· ver dHexpol-o com franqueza,
deqpMtando ll 11ttençlio do parla me nto e do paiz,
Afim de que o governo recue em teocpo e o systhema conslitucion~t.l funccione rer.rularmente.
E ~gor é i so tanto m11i.'l necesliario, qu11nto
o partido que rlomina a situHção dispõe-se a
prom .~ v e r r t~ for m~ts li l:Jeraes (ao menos as tm se
aiz) e já um ex· ministro declarou na outrll ca•
mttra que a unioa ;.alv ação do partido conser·
vador llStava em adaptar francamente lls re·
formM lil:•eraM;.
() SR. sAaAlVA :-~1a ~sse ex-ministro está
excommung~d·t

O ~R PoMPEU :-Por isso foi julgado incompativel com o p!4rtido con se rvador.
O Srt PARANAGUÁ.: -Ora. quando se trata
de d u t >~. r o ptdz com reformas de tanto alcance
niío levará a mal o senado que eu assignnle u~
fHcto que revelia a dec~tdencht do parlamento e
manif· te. o meu receio de que essas reform~s.
n~ acttlllhda.de. não poss11m realisar-se conven•ent em~:~ nte E t nto mais fund&do é o meu
reclli •, quanto considero que as emendas apres.entl\d~. velo nob re minist ro dll gueru na ultlm~ d1 cus~ã da pr., posta anterior a esta, e que
tr11Z1am como coosequencia a condemnaçlio das
emendas r~itas pela outra camo.ra, de accordo.
co m nobre ministro foram t~ceitas por aquella
mec:o ma camara som um protesto, som um& observação s equ ll r : ella votou silenciosllmente
tu lo quanto o nobre ministro quiz; honteni
votou eme ndas additivas: amllnha votará emend~ts suppres ivas dessas mesmas ll'IJl~ndas q)le
Já foram promvvidns e aceitu pelo nobre mini-t,o, que cntiio protestou-lhe todo o seu reconh .. cimento
Afil emendas a que aliudo foram otl'erecidas
pela commissiio de marinha e guerra da camara
dos 'rs. deputado , de accordo com o nobre
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ministro . E quando alli começou a discussão
reepectiva o nobre ministro exprimiu-~e nos se guintes termos: (U) «Devo ag-r11decer á lllustrada
commieeào de m arinha e guerra as emendas que
acaba de mandar á mesa com reft~rencja á propostr.. do governo.
c A doutrin" d'eesas emendas foi por mim expost,. no rela.torio que tive a houu de apresentar a esta augusta cama.ra: niio poeso, ponanto,
deixar de adoptal-as na maior plenitude possível. »
Entretanto como disse, e11sae emendlls ainda
nlio tinham chegado ao senado, e já est~~ovam Cdn·
demnadllS pelo nobre ministro, por quanto S. Ex,
antecipou-se em apresentai-as como additivos
na proposta que então di~cutiamos A camara
doe Srs. dep~tadoe, port ... nto, tinha forçosamente de reconsiderar este seu trabalho. que o
nobre ministro aceitá ' a, de til o bOa vontade, na
maior plenitude poll'sivel. e pelo que lhe rendera os mais cordiaes agradecimentos.
Tudo isto se fe:li no :>enado. apressadamente.
em 3• discussão, quando já ta mos votar. As emendas, voltancto a propo!lta á cam~~ora., esta1 as aceita, sem a minlma refl.exil.o, sem um protesto,
aliás o.uito bem cabido, para que o n obre minis
tro tive .. se occas ão de explicar-se perante os
seus amigos e dar-lhes a sa tisf~tçilo merecida Parece-me que as regra.~ de cortezia, a defere ncia
que entre si devem guardar 0 1:1 memb·os de um
mesmo poder, tlXigi um ».lguma manifestação a
este res ,eito; não _p_odia semelhante ne~ocio passar assim em f&mlh a, tão sern cerimooJa ...
Isto . ~:~eahores, faz me rece1ar muito das preteudidas reformas lilHlraes, com que o ministerio quer dotar o paiz. Se aqu~:~lla august.t
camara. nlio faz 11 menor reflexão em t&es cir
cumstaoci&l! 1 se está por tudo •1uanto o gove rno
quer; 11e, como já declarou em sua presença o
nobre ministro da mannh a, algumHs leis perma
nentes foram votada~:~ por considerações pessoaes II.OB ministros, que não áquelle por cuja
pal!ta corriam essas reformas, o que devemos
esperar 't
Nlo posso, p ois. neste momento deinr de estudar o listado da cama.ra, calmo na apparencia: a
superficie, em verdade não apresent>l a m~inor
ag1taçlo; tudo corre pla.cido com a serenidade
posstvel, o que me faz duvid11r muita vez se
,,Ih está a imagem do seu proprio partido ; reconheço 11. legitimtdade d·quel ta augu ta camara,
nlo poderia pOI-a em duvida, mas, não sei se é
illuslo minha, não posso alli descobrir, reconhecer a Imagem do proprio partido conservador.
Se considero o estado das províncias, as Puas
queixas, a~:: dissenções partid ~t rias, vejo que os
st~us ócos não repercutem naquelle recinto.
Na província do Pná~ o partido cont~ervador
e-stá dividido; ha duas fr&cçõe5l que disputam o
predomiuio ...
O SR. PoMPEU: - Tar.nbern no Amazonas.
O SR. P A.RA.NAGUÁ.: - Conseguintemente no
Amazonas, porque esta província p~rticip:l de
todfll! as oscillações pol1ticas d& província do
Pará, que até lhe manda os candidatos.
O Sn. SARAIVA.:.- O Amozonas d satelyte do
Pará.

O Sa. PARA NA.GUÁ : - Portanto o Amazonas,
estas rel11ç~es atritas. intimas, nlio póde
deixar de resenttr se do estado da província do
Pará: essas dissensões. que se notam no seio
do partido, repropuzem-se na província do
Amazonas.
Na província do Maranh§.o ha tambem uma
dtssidencill. conhecida no partido domintmte.
H;uve até um protesto da illustre deputação
daquella pruvincia contra um honrl\do e muito
distincto admi uistrado r, de ssudosa memo•
ria, que. dirigia aqoelll\ província 1 e publieou-sl:l um contra protesto de outros amigoa
do meemo partido, que sustentavam a presidenc,a. Deu-se até o facto da existencia de dous
gremios do mesmo partido : nil.o se sabia alli
quaes eram os verdadeiros sacerdotes da reli·
gião o.: onservadora.
O Sa J AGUA.RtBB:- São questões domesticas;
é o que houve ha. pouco na Jlefvrma.
O RR. PARANAGUÁ.:- ::\a província do Piauhy
tllmbem aJgutUa cousa h ( uve: o deleg1\do do
governo, o Sr Vieira da Silva. era »lli &trazmente acommettido pelos membros do mesmo
partido, e ~em razão algum11, porqu··,justiça lhe
bejl\ feita. tratou de mora.lisar a 1idminist1·açlo,
pr .. ticando actos de energia que eram necessa•
rios, teve de executar ordenA do governo central,
o que não podia deixu de f~tzer, como a execução das leis provinci..es que hllViam sido sa.nc·
cion.adas e publicadas. e depois suRpensas nrbi•
trannmente pc. r um vice-pr .. sidente que o go·
verno, para arredar de si a responeu~bilidade,
julgou c11nveniente demiltir, mandHndo executar es~:~as leio~: teve de promover a. captur:\ e puniçiio de um delegado de poltCíll. que surrára,
no exerci cio do cargo, a um cidadão, 4 ue diz
elle su@pe1tára ser escravo I ...
O Sa. SARA.IVA. (com ironia) :-Isto ha de ser
f<\ bULa.
O Sa. PA.'RA.NAGUA.': -Teve de mandllr syn·
dicar do procedimento de outra autoridade policial, pessoa con,.,idllrada no seu pr.,prio pllrtido,
que julgou-se, se bt~m que não no exercício do
cargo, (O f11cto é de época mais remota). com o
direito de marcar dous escravo• ,imprimindo lhes
n •\ testa o estigma a um de escravo e 'a outro de
captivo ; teve, port&nto. necessidade de praticar
a c tos q 11e não deviam. m11s que efrectiv~tmente
desgostaram o me ~ mo partido,e pHra logo viu se
não só abandonado, senão acommetttdo pelo
mJ::.mo parttdo .
Assim que, aproveito a occasião para a este
respeito fttz11r justiça ao governo central e até
~logiar aquelle digno administrador Mas isto
mesmo demonstra o estado em que está o partido
dominante em todas as província:;; Contra o pre·
sidente a quem me tenho reft~rido. e creio mesmo que contra o governo Cllutral,forarn até evo·
c~t.d"s &s sombras dos mortos; o cheftl dos con·
serva dores daquella província. como quem já não
tem confiança aos vivos, não duvt .1ou evocar as
sombras dos mortos I Os maneil venerttndos do
marquez de Paraná, de Eusebic, dtl Uruguayl
foram evoc11.dos. para vêr se assim era po~:~t~ive
obter-se as complacencias dos nobres ministros.
ou para assisttr-ao sacridcio do partido.
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5O Sn. SARAIVA: - Pots ha de ser ainda demittido o presidente. Espere isto; n!lo tem
questão.
·
O SR. PARANAGUÁ:- Na prov:incia do Ceará
creio que tam bem ha divergencias seriat~ , e essas
divergencias hão ue recrudellcer com a dissi·
dencia recentll do nobre ex-minii!tro da justi~,;~~..
O SR. J AGUARIDE : - De onde consta estas
divergencias ?
O Sn. FJGUEIRA DE MELLO : - Prot!sto contra
a at~serçào.
O SR. PARANAGUÁ :-!la outro senador da pro·
vinci11. qull poderá conõraprotelltar em tempo;
reina alli a <tivergencia, colllo em toda parte, no
seio do partido.
O Sn FIGUEIRA DE MELLO :-No partido conservador nào reina.
O Sn. PAHANAGUÁ :-Ni'i.o creio que o nobre
ex ministro t.l~t.jul!ttÇ!lo est<~ja rtlli tão ai>ttndon~~.cto,
eomo se afigura aOI:l nobres senadores.
0 SR. SARAIVA: -Creio que sim.
O SR PA~ANAGUA':- Na província do Rio
Grande do Nurttl ainda reputo problematictt. a
exi~tencia do p11rtido conserv~t.dor; m.ts se ex1 te,
está em uma grande minoria. A~sim m ~smo
presumo que não ex,stõ toda a entente cord,ale
entrt~ os seus membros mais importantes. por
que, finda a ultima eleição senatorial, ou no fl.m
a.a prtlsidenci~t. do Sr. Pedro de B 1rros, ap p\l"eceu coutra S. Ex. um manifet~to, que era ama
verrina, com a assignatura de um repres~ n tant;~
liaquella província. Hvuve mesm u rn"' folh1:1
aqui publicada, do p&.rLid 1 conservador, d-i du ·
ração ephemera, qu'l escreveu de um modo atr<.Jz
contr11. tlso~e presidtJnte. Ap ... ar.,ceram public açõ~s
&.ssignadas por outros mernbroll de~8ll meemu
parttdo em Sllntido contrario; ve -se. port mt~,
q_ue mesmo neo~se pequeno grup~, ou , neso~_a minoria, não ha accordo, não h~ uUJdluid de vto~tas.
Na provmcia. da Par~hyb ,, na.. IISSt< mbléa pro ·
viucial, já retumbou uma sertll. dtverge~c1a encr_e
varios e import11ntes membrus do parttdo domtnante.
Na província de P.ernambuco . appareceu a
sei~íio logo por occ&.etão d&.s eletçõa~. g~raes ;
membros muito importante~ do p!lrttdo con servador separaram-<:~e,e a di visão manifõ-.tou .se
metsmo na a.ssemblé& provincial; é verd de que
alli (oomo eu reconht~ço incontest~~ovel o predomínio do nobre vidconde de C~~om&.ragibe) es tou
cc~rto que as cousas hão de arranj~~or-se em f&.·
milia: na de accommodar-se tudo.
Não Boi se o mesmo acont110tlrá na província
da B11hia.
Alli e~:~tá a cratera do vulcão, que ameaça com
suas lavas a extetencia desta situação H L poucos dias, um dus luzeiro~:~ d1t deputtll,;i'i.o b&ttlana
n5.u duvidOU assevdrar na C"m&.ra dos ~rs de·
putados que a direcção politlca d11. provincta
era pesaima.
O SR. St..R.UVA :-Ahi é impossível o governo
patriluçh&.l.
O Sn. PARA.NAGUA.':- Creio que naquella de·
putaçlio a parte mais numerosa diverge daquella

que está de accordo com a administração da
província.
Nas províncias de S. Paulo e de Miuas noh-ae
mesma divergencia.
O SR. FIRMINO :-E'i nexacto ;não ha diver_g en·
ci11. nenhuma no partido conse1v a dor em M mas.
Ü AR. PARANAGUA' :-Em Minas tod011 conhecem a questi'io dos pelludos e pdl,.dos (R1so).
O Sn. TEIXEIRA DE SouzA:-E' questiio pessoRl, que niio vale nada.
O Sn. PoMPEU :-Todas as outras são tambem
pessoaes.
O :5R PARANA.GUÁ. :-E' verdade que os prelitaina es da paz estão assignados, ou pelo menos,
lavrado9, e então póde muito bem ser que, com
a nome&.çlio do novo- presidente, r eine tt. santa
paz naquella' regiOee.
O :::·n Fn~MtN" :-Nunca houve guerra em Mi·
nas entre os eonservadores, por c~~ousa de prin·
cipio:> coa:>ervadores.
O SR. SARA.IVA.: -Graças ao plempotenciario
do tratado de paz.
O R PARANA.GUA':- Em S. Paulo e RioGrandtl do Sul ha tiS rbesmH.e divergencsas.
O Sn. SARAIVA:-Em S. Paulo são bem graves.
O SR. PARAN•GUA': -E n S. Paulo creio que
o p.trtido divMg~nte forma a parte m11is numerosa da deput11çlio.
O Sn. FIRMINO : - E' a primeira vez que ouço
fllllar Disto.
O SR . PARANAGUÁ : - Por~anto, pelo que se
p·1ssa no p11iz ~ ~:~~ ·lá na ce.mara dos Srs depu
tados, não posso de1xar de nutrir. e fortalecar
es•>t.tl miuhaoi a,>prehensões a reõpetto dad rofor·
m<~.:< promettidas t<enilo projectadas.
O SR. 'AR.UVA: -Assim queira o ministerio,
que ella se faztJm.
1
O Ss. PARANAGUÁ:- E !las Mo de ser aqulllo
que o governo qu1zer. Mas se o govero,o não póde
q u<~rer reformas li'>ertlllS sem tr11h1r a sua opiuiilo, sem trahtr o seu systhem>t. político, porque
o que dtvi ,ie e caracteritla os p 1rtidos são as
td.é~t.d e des.te que o governo e os seus amtgos
entendam que as idéas liberael! slio aqut~lla~ que
dev1m sur tr!l.duzidas em lei, a ép .. ca é dessas
sdéa.s e o partido q Ud as profc~s ' li e que deve en·
carreg&r-se da sua realisação. o mll.is ó soa
phssmar.
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O R. FtRMINO : - Et pro domo sua,;
O Sn. PARANAGUA'- Niio creio, portanto, que
o governo actu&.l com os elementos, de qutl <fi~
põa, pos a encarregar-se utilmentu pal.'tt o patz.
de um semelhante commettimento .••

O Sn. SouzA FRANCo : - Apoiado.
O Sn. PARA.NAGUA.'- ... maia 11inda depois
das revelaçõetl que acabam de ser fettas na outra
C>Lmar~~o por um distincto deputado, que teve h&
pouco assento noa conselhos da Co.rOa.
O Sa. ZA.CARIAi : -A briga das comadres.

-'
0 SR. PARANAGUA:-Deploro semelhante OC•
eurrenci&.
0 SR. FIGUEIRA DE MELLO:-Ninhari'ls.
O SR PARANAOUÁ:-Niio alio ninharias, são
factos da maior importfmcia, e que denunciam,
mais que tudo, o estado de desmoronamento do
actulll gllbmete, que não sei CCimo ainda vive.
Quizera. que essas revel:tÇões tivessem sido
feít"s em tempo, porque da maneira por que
tem corrido aquella discussão, esse nobre deputado . por mais que se esforce, por mais que
qu eira, nio j;óde de todo eximir-se da r esponSI:\·
billdadtl dos actos do gabinete que hoje aggride.
O SR SARAIVA :-Apo~ado .
0 SR PARANAGUA':-E' a tunic& deNessus que
~ envolve e dilacera. Desej&ra, por honra des~e
Jl!U I'l tre deputado, que elle tlve •se apreciado
melhor a opportunidade, para que não se achMee
em uma poei~o que considero falsa . E, pois, se
esPas reve h~r;õ es denunci am um vicio que importa a decadencia do systhem& pS!.rh•mentar,
nllo deixam de llttrBhtr algum rep!uo sobre o
procedimento político ciA quetle i!lustre d t1putado . que fez parte do gabinete actual por taoto
t empo.
Feitas estas considerações, que nasceram da
propo ta que se discute, passarei a ocoupar me
aella espeCialment~.
A proposta . que se discute, é re11lmentP uma
aberração de todos os estylos e praticas até h· je
observados; interpretei mil! o pensamento <lo
nobre ministro, qunncto . se llpre;.sou em transladar aquellas Cl:lleb res emendas (.Jara a proposta, que hoje é lei, hto é, quA ha mu1to
p oucos dias acabou de ser appr<•V~<da pela cumara dr·s Sra. deputadoR; ent~nd1 q .. e S Ex
reCOI ISiderando o st u tr11balho e ach~<ndo-o com
taes deformidades, o tin hll condemnHdo; qu e
não querh sujeita1-o ao •XIHDe t: á Hpreci~çã .. do
sen~tdo Mlls, com P"ll mo e admirllçã, minh~t,
esbl propost& aqui vem já acompanhaJa datt
em eodl\s da nob e Ctlmrnts~ão de ~narm ha e
gunrra, emend<IS que 11intla tornam mais difficil
e embart~çosa a po:.IÇãu do nobre ministro.
O Sn. ZACARIAS :-Auoi•do.
OSn PARANAOUA':- O que digo a respeito
desta ;ll'opost" c~;r ,. ct ~ ri ~ando · a como uma aberração do t :-> dos os e-tylos e pratic11s até hnj e
ob.. e rv~ d n , não é nov<! nem pArt\'1 de animo
su;~peito ao nobre mioi~tro; não f-<ÇO m u i~ do
que r pe ir o que já di sse r!\ um dos illu~tr Ps
deputr1dos pela provinda do Ce»r6., em aparte
ao n ·l lltor da co mrnu~~à o: « O nobre deputado
não me cita lei nenhuma de 6xa~tão de forc"s
nos termos desta • F.. r~tm est11s suao:; palllvrâs ,
e é Umll verd!'.<de. nilo ha E quererá o senado
appr<• var est11 propo~ta com taes emenrhts, e ba
de eiltt voltar â camara dos Sra. dPputado pl• ra
ser r ~l!' istracta á 'Vt nt~td e do nobre mini ·tro, sem
a mínima r eüexão Y Oh 1 tempos 1 oh costumes!
0 SR MINISTRO DA GUERRA: dá uma parte.
O Sn. PARANAGUA' :-E' verdade, pretendo
entr11r n:t demonstracão do n eu asserto, e o nobre ministro não levará a m&l. porque, estou
persuadido, tem todo o intereese em que o seu

trab11lho seja digno de S. Ex., digno deste. res•
peitava! corporação; d1goo, emfim, dos ramos
do pode~ que teem de intervir na adopção de
uma med1d11 de tanto alcance.
~sh pro poeta pecca na fórma e pecca na ma·
tena; é de todo o ponto imprestavel.
O nobre ministro faria muito bem muito melhor, se tivesse pedido que se man'dasse vigorar por mais um anno 11. proposta (que aliás nllo
tem os mesmC's defeitos) que ha pnuco foi conv~~rtid" em lei de fixação das forças .para o anno
de 1870 a 1871, poup•mdo dest'arte á camara o
desgosto de vir ainda uma vez corri~ir o seu
tra~~lho n!lquillo mesmo que lhe foi pedido e
solicitado IDStllntemente pelo nobre ministro •••
O Sn. ZACARIAS - Isto é grnve.
O SR. PARANAGUÁ: - .... livrando.a de algumas emendas da com missão, que vão derogar, note bem o senado, dispo s içõ ~ s que ainda
nem SA quer tiveram a nec ~ssa ria publicação. pois foram hoje a.penas sanccion .das Esta
prec.J pttoção será digna do corpo lllgiHlativo?
Pois qnando no;> preparamos paTa d•·tar o paiz
cr m refúrmlls tão importantes, não devemos ser
ba..;tante escrupulo Ofl neste ponto 't Nl\o é este
o interesse e o dever de tlo conspícua C" rpora~;ã o 'I Não é tambem o inte ·esse dos nobres
mini. tros ? S<gura.mente. Purt onto a emen4a
relat1va »os po><t')s de commis ~ão que vae de·
rc.g " , alterando immediat~ ment~ ( porque tem
;, c~ausula «desde já») um I\ dispo~<içào que am&nLa começtt a vtgorar, não póde escapar á justa
censura . .
O SR. DUQUE DE CAXIAS :-Amplia.
O Sll. PARANAGUÁ :- ... a po~ição do nobre
rninistro torna se tlobremn neira emb~trllços& e
dofficil A commi ~Rào 11pre enta emenda~ suppre!Osivas, emendt~s substitutivas e ampliativas.
VIas n a~su ppr esRõ~s, creio eu que houve algum
eogttno da parte do nobre mmistro, e se S Ex.
nA o acor.Jar em t empo ver-se h ~to t olhido a respetto de un •a auturisaçiio de grande ill)portancia. que solicitou no seu relatorio e n11. camara
dos 8rs deput.od os, pedindo-a mesmo por dous
annos . Entretanto a nobre commtssiio a sup·
pri we, naturalmente, de accordo com o nobre
ministro.
0 SR. MINISTRO DA. GUERRA :-Qual é?
O SR. PA.RANAGUA': -A autorisação par& reformar os ar~ent~es.
0 Stt. 1f1NISTRO DA. GUERRA :-Na lei '\'igente
está pr o videoci~~,do.
O Sn. P.A.UA.NAGUÁ :-Não está
0 SR. MINISTRO DA GUERRA :-Está.
O SR P ARANAGUA': -Engano do nobre mi·
ntstro, salvo ae ·me apresentar alguma err11tll ao
que acab& de publicar o Jornal de 26, e Diario
de 28.
Ü SR. MINISTRO DA GUERRA : -A Com missão
explil!ará.
O Sn. PARANAGUÁ:- E' o art. 4•; nós lá che·.
gMemos ; mas. direi sempre : a 4• emenda suppressin é e&ta : <1 Supprim&-se o a-çt. 4• additive
por estar sua disposição nas emendas enviadaa
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â camara dos Srs, deputados. )) Nlío está. Ora,
esta emenda foi instlln ternente solicitada. pelo
nobre ministro , qu•1 julgnu conv eniente entr~tr
em desenv0lvimontos. ue mon t~ trlincl o perft1ita ·
mente a necessid!lde da. rdurma. dos arsenftes:
disse que já tinha algum trG balho entre m~os e
que prec1sava. de um anno, ou mesmo do aous.
Na IJroposta cujll redacçfio . final acaba de ser
approv"da na camara dos Srs. deputado11, nlio
njo reprodnzidl\ tal di~po~>içio.
A n(.brecommissll.o ~quivoeou-se . Diz ella que
supprime porque está providenciado nas emendas que daqm foram coill a prupvsta para a eamara dos Srs. deputados. E~tas emendas foram
approvadas sell' discussli.o e a sua redacção é
esta. (l..e) :
« Art L• As f rc11s de terra para o anno fi.
nanceiro de 1870 a 1871 , além do estado maior
general e dos otll.ciaes dos differentes corpos do
exerCitO. na fórma da leg:slaçào ern viuor, niio
poderllo exceder, em clrcumstancias extrtt.ordinuiM a 3~ . 000 praças de pr~t, e a ttí,OOO em
circumstancias ordin11rias. Nestas não se com
prehendem ele »
O art. 2 • üiz o segumte: « Fica em vigor o
disposto no§ l.• do art. 1.•, e no art. 3.0 da lei
n. 1471 de 25 de s ~ tembro de 18ü7. ,.
Aqui é que está o tJquivoco da nobre commisaiio : t~lvt~z nlo compubal!se essa legislaçào e
dahi provi~sse ~e~ en~t\ 00 1 suppon~o que •B·
tava a providencia mclutda nesses artigos e 'Pil.·
ragra.phoe ·a que se refclro:~ o art. 2.•
Ora. ~quellas disposições dizem respeito ao
modo como a fvrÇil devtJ 1:10r preenchida em cir·
cumshu;ii\B extraordinuias: a exoneração !'O·
cuniaria e substituição das praça8 dentro do
praeo de seis mllzes. N• da ha., portanto, acerca da
autori::~açiio pedida pelo nobre ministro.
O art 3• diz: (!e) «O governo é a.u torisa.do a
alterar o quadro dos corpos de arttlharJa, cav!tllaria e infautii.Tia, reduzindo os de guarnição e
org11.nisan 1o os como convier ao serviço » .
O art. 4• é o Rrtigo dos galões, ou dJstinct•vos
que não distinguem.
Portanto não liStá prondenciado, qwnldoque
bonus dormitat Homerus; o nobre ministro actJite
estas observações, e t;e tem grande empenho,
como presumo, nessa autonsação, trate com .a
nobre cornmiesão a retirada d~~o emenda substitutiva, ou então vote contra ellll, visto esb~ domon-.trado o falso supposto ; a no~re comm1ssiio
eng•mou-se, ou a publicação dos JOrnaes niio é
exacta.
Eu não sei porque o nobre ministro nlio adaptou antes a fórma da proposta que votároos h>~.
poucos dias. Falia-se no § 1• do art. 1• de oili ·
ciaes das differentes clasdee do quad;·o do exer·
cito : diz-se « As forçRs de terra p~~ora o anno
financeiro de l87l a l872 constarão : § 1• dos
ofticiai'S das dift:'ere!)tes classes do quadro do
exercito . ,. Isto exige !Wguma explicação. Q11MS
sfio essas di:fferentes classes de officiaes do exercito? Entendo ~ que se quiz dizer; mas a expressAo não é propria, e eu. não veio necessidade da innovaçio.
Pelo decreto n. 260 do 1• de Dezembro de
1841, que mandou reorganisar, no praeo de um
anno;o quadro dos oftlciaes do exercito, crearam-

fle qulltro clltsees de offiriaes Rendo a. primeira
dos ~ff'ectivo~; a ~egun d a d'1B'!1ggregado11. 1sto é,
daq u elles qu e est wa 'n em circumetnncias de
poder prest~tr sMvi ços, m a: que por qualquer
motivo 11Ch11vam-se arredados ; a terceira classe
dos ~:~vul~os; e a qu&rbt doe reformados. Eis
aqui ns clal'ses reconhecidas por lei. d lsposiçlio
est~ que foi d"'pois alterada pela lei de 18
de Agosto de l8."12 que aboliu a terceira classe
e 1t denominaç&.o da qunrb, dos reformad os.
Ficaram, IJOis. no exerc1to duas clnsses de r>ffi ·
ciaes, senc! o a primeira dos effectivos e a segunda dos ajlgrPgados
Ora, na flx.,çiio das forças pnra o anno de
187l n 187~ decl11rando-se que estas constarão
doe officu, es das dift'tJrentes classes do quadro
do ext:~rc1to . pergunto ao n obre ministro se se
refere a essa cliiSSitlcaçilo lt·gal ou á cl!lBsificHÇtiO
teehnica, porque tambem oe officiaea J?.Odem ser
classifle~td '. s oonfJrme a hi~rarchia m1lltar pelo
gráo que occupam n11s escllhts dos dlfl'drentee
qu~t.dr os , e t:lmbem podem ser cla ~ sitlcttdos por
armas Acho, pois, que essa fórroa ulio é amai
apropri11d~~o; póde tor um1t iotelligencf>1. dJvert>a;
pó de cot.u prehen ,jel' mais ou rotJnos do que
aquillo que o nobre minist ro quer.
Não havia n ~: cesRidad e d1seo, tant mau~
quanto ba rou1to poucos dias acabamos de votar
uma proposto> que satisfaz a estfl .·espeito. rA11
forc11s de te1·ra (diz o art l• da proposta qui!
acaba de ser convertida em lbi ~que deve reger
de amanhã em diant ~ ) para 1870 >l }tj71. 11le m
do esbdo maior general e doe ofdciaes dos differentes corpos dP exercito, na fórmll da legielnçlio em vigor, não poderão exe11der etc. ,.
Orll, que motivo teve o nob re ministro para.
abandon~~or eatll formuiR, que RliAs tem sido
consignada em todas 11s l<~is anteriores para
adaptar urna que não é maiR clu~t, que offerece
duvid·• S que póde coroprehen,1er mllis ou men os
do que aquillo que o nobre ministro quer'! A.
proposta, Sr. preetr\ente, pecca na fórma e p cca.
t • mb~fn n r• mater ta.
No § 2" deste mesmo ar Ligo nota-se o seguinte:
« F.mcircumstancias ordinarias as forçns constarão de 16 000 praQa.; de pret e de 3~,000 em
circum~tanei11B extrl\ordinnrias . p odendo na in·
su(/lcieMia de ou~ros meios .•.. » Ets 11q ui o v11go.
Que outros me1os são esses 'r Em todas as leis
rle torças os m ios 8iiO definidos. Nós acredit~t
mos que o nobre mtnistro quer referir se ao e gajameuto ' Oluntario, ao recrutamento ....
O SR. SARAIVA :-Compra de escravos.
O SR PARAN ~GUÁ. : - .... aos meios até aqui
consagrados em lei; mas é indiRpensavel que
esses meios sej >Lm expressllmente declarado11 ;
nfio basta que se diga: na insu{/iciencia de outros
meios. E' um indefinido qutJ ee deve banir para
sempre das leill, e que não se acha até hoje
em nenhuma lei de tlxaQào de forç~~.a, o que flU·
torisa a asseveração daquelle illustre membro
da camara temporaria a que alludi.
Ma•, como disse, nlo é só na. fórma que pecea
esta proposta.: ella pecca tambem na materia
(conttnuando a ler)« .... podendo na insuffioienaia
de outros maios ser as forças extraordinarius
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6nreencbidns por A'Uilrdn nsLcional destRCRda. »
De s, rte que o nobre ministto par&. os caso11
extraordinarlos, qu11.ndo todos OR meios AliO
-poucos, como, por ex em pio, no caso de uma inva lio, quando bdvez ~>P.jiL neceSSflrio fazer- ~e
um11. Jev11 em mllssR, reduz tudo a um só meio,
isto é, o destRCilmento da ~uuda n~~.ciona!,' de
maneira que o engnj11mento volunbLrio e o
r ec~utamento que o n c bre ministro acha
n ec~sb anos para o preenchimento das forç~ts
em c ircumstt~nci!l'i nrdin!lrJas , são meios de
qu11 t-e póde prescindtr p•u ... circumstanci11s
~x traordinllriRs, qu an 1'o o numero das fot ças
deve 'er Alevado 1\0 rlobro. qu11ndo póde ser
mesmo elev11do ao triplo. quando podem ser
necess rioR trinta. quartmta ou sesaent:1. mil
h omens. Ficam, port llnto, de facto supprimidos
t odos os outros meios.
Sim, n AcesllsHiam en te. porque at~ hnj11, para o
<>'OVerno se jull!'ott' ~tu torisado a Janç.u- mão do
eng~jll me,nto voluntariO, e do recruhmen•o, t em
ido ece ~s aria disposiçllo expressa de lei; é
umR. p rerog'ltiva do p•rlamento, e ao mesmo
temoo u rna gar11ntia da liberdade ind:vidual: e
se o nobre minis tro não pó ie, para. preenchi
manto das f~ rças, u sar de meios que não tenh'm
sido decretados pelo corpo leglsJativo, o que se
segue é que em circu mstanct~s ~x traorrlinllri"s
0 nobre minis tro fica r11duzido a ~SS!I uniC<>
meio dt~ que trl\t:\ a SU>l propo•tlt, porque cer
ceou o~;~ outros -;to me pH.rece h g lco.
A nobre comm•s~ilo de ml\riuha e guerra, sup ·
l)rimindo, como acaba de fazer, até certo ponto
corn 11.Jguma razi[ , a rm~nd ,t t•ff<~ re .; ida na camara d s Srs. deputados, r tllativamente aos
meios de preencher 8.'! forçl\s, torna aindll mnis
difllcilll posição d nobre ministr . Essa t:roenda
sendo tão ampla como é, pois que atjl comprehende "' 1l.lispot~içlio de uma l(li permanente, referindo-se ãs cncum~tanc•a"' ordinarias e ás cir·
cu nst~ ncias extraordinari&.s, armavi\ o nobre ministro com todos os meios necessarlos par~ pre•
enchlme uto da forçfl; p •rém.lo~n ljU6 11 emenda
o:~uppresfliva da nobre commit~são fõ, v ·tarlll, fica
o nubre mlni8tro l'eduzi•lo ~o un •co mdÍ<> do dell·
tiiC> mento da guarda n11 cionlll.
A em11nda que se supprime e que consta do
llrt.:!• é muito ampl11.; comprtlhende uma dispos içlio permBnente; ll nobre comm•ssi!.o por isso en ·
tendeu que devia supprirníl-ll. MIIM cu upria.!he ver que" propoflta do nobre ministro era de·
fectiva e que, portanto, essa emend" t.razia como
conaPquenciiL, não a supres11ãÔ, mots lHila outrA.
emenda cornplementnr da rlispo«içllo consign~tda
ne. proposta, propo~t" em todl\9 as sua~:~ partes
deficiente pehL fórmtl. e pela mnterht. Um exame
reflectido sobre estA. propofltll. mostra que ella
nfio póde merecer o 11. sentime .. to do senl!.do, o
asse11timento do mesmo governo : !!!i.o cousas que
e~capam . Ap~rtaram-se dos precedentes; qui·
zeram fazer lettra nova e dahi toda'! eRs11.11 difficuldadeA que podiam ser muito b11m evibda~ .
O art. 2• a que lllludo e que a nobre commis ..
sl() manda supprimir, diz: (lendo) ~ As forças
fixadas no artigo &ntecedente » (Isto é, or·
d.inarias e extraorrl.inA.rias. e portanto esta dts·
posiçllo sanava em p14 rte o defeito que ac.abo de
apontar) .. . << complet.u-se.hAo pelo engaJ&men·

to voluntA.rio, e, Dll insuflls!iencia deste meio.
pelo recrutamento feito na fórma dRs leis em vigor~ Po~er-l!e•ia el!tender Rté Cl'tto ponto que
a d1spostção llrl\ OCIOS:t, mas a outro respeito
supprta perfeitame!lte a lacuna do artigo da.
prop.1sta.
'
Parece á primeira vis ta que o nobre ministro
queria satistater uma dlls aspirsçõeM lib11raes
presen tellndo desde já o pA.Iz coro a ab •lição do
recrutA.mento, e tanto m11.is nos devíamo~ perSU4dir disso encllrando 11. proposta do n " bre minit~tro, em que nAo se f~tlla ern serndh11nte m tlio.
Pllrece que o nobre ministro, e eu louvo 8.fl dieposiçõeR do seu coração, t11m horror ao recrutamento Em boa hom venha S. Ex. Acab : com orecrutamHn to O certo é que em sua proposta o no·,
bre ministro nllo fallou no recrutamento, e um
nobre deputado . relator da cornmit~~ào do m•niohl.\
e guerr~t, que conferaoci •U com S Ex e cuj~s
pahvras, quando se refer um ás opiniõ ~ s do nobre mmtstro s obre est"' assumpto, podem t~r
um~t certa autorid&dEI naquillo sobre que S. Ex.
nada renhfl. decl~tr >tdo, d••se que o nobre ministro suppunhA. poder prescindir do recrutamento
par L preencher os cl... ros do no·so ex~rcito .
Ora, que o recrut>~mento está supprimtdo n&
propostot do nobre ministro, p~tra os c•sos extraordioarios, é ponto já demonstrado pelas consider .. ções que t enho addu~ido em 1\póio deste
acerto. No tocante ás circumstanciots ordinarias
socc >rro me á I!.Utorid .. de de pt:~ssoa muito competente, 1t qual informou á caro ara que o nobre
min tstro não ptecisna do recrutRrul'lnto. Portanto fellcitt~ mos o paiz por a~t>t d~tdiv&, p'lr
este presenttl que acab ~ de f11zer-lhe o nobre
ministro.
O SR. SARAIVA : - MRs ha de tornar a tomal-o.
E' bom que nílo agradeçl!. ~tntes de feito o favor.
O SR PA.RANAGUÁ: -aQunnto á11 circumstR.n ·
cias extraordtnanas, (dis e o relator da commil!lsão, dando mformação e fijllando de &ccnrdo com
o nnbre mini tro) tt.lguma p_rovidPncia ha. •
E' Vt:lfl11lde lllgum .. e provio! .. ncia ha, isto e,
nli•t o 11.listamento de voluntari•>S, não o engaj>Lmento, não o recrut>Lmento, mas uoica' ente
o destf\camento da gu ... rdfl. Ol\cional. e porlsso
elle disse muito bem que al~urna providenci11.
h&. quanto ás circumst11.ncias extraordiuariat,.
!Continúa a ler ) « E quan'to ás circumstAUCtas
ordinarias deve o nob re deputfl.do recordar-se
do que 11qui ponderou o nobre ministro da
guerr>t fl\llando sobre este assumpto. Elle di~se,
pouco m11.is ou menos que se limitava o pedido
a 16 000 prn.ças, porque além de outr&l!l razões,
nlo seria di !Reli 11.ttingir 1\ esse numere por meio
de engajamen ~os. »
Portanto, o nobre ministro pela. lettrll d11. pro·
posb e pelo espírito della, soccorrendo -me á autorid,.de do rel11.tor da commissão, parece ter
abandonado o meio do recrutamento tanto par.a
a.s circurnstancias extrtt.rJrdinarias, como para
circumstancias ordinarias ; não f11ll" nis~o
absolutamente. Eis aqui porque digo que a proposta, além de peccar DI\ fórma, p6CC& na materia.
A. c>~.mara... não, a commisslto, porque este.
procedeu sempre de &Ccordo com o nobre mi-

7nistro, embora tivesse depois de passar por umn
grande decepl(llO, a camara q uiz supprir es a
lacun:t movida por um princt P!" que aliá 'I é verdadeiro porqu~ tem seu a~>sento IHl constituição
do E~t~do: que os mflios do preenchimento da
força. regul .rmente devem ser todos os annos
discutidos e vot~dos pelo parl11.mento E', poré'TI,
tambem CPrto que h11. urn :t disposição da Jct do
forÇilR de 186! que a de ltl6 ~ tornou ptJ rmanente,
aqu~l s>~lvrgull.rdRva o procedimento do nobre
ministro. qu11 ni!.'1 se achava tlio 11m f11lso, como
suppooz o ~~outor da ementa, que altás era guiado
por um rincipio são, po r.qutJ ~quelta d t S~JO~içlio
é irrl!gular e ~< U não duvt darel cuncorrer com o
meu v" to para revogai a, A lei llos me i..>s é uu .a
grande alav,mc:i no systhema r epre~ eo ta ti\lo; de
ve ser votada todos 01:1 anuos ~sse nobredeputlldo apresentou. p nis,esta em e11da que foi f\C eita,
não Re lembrando a commi s~ão n e m R cam11ra
da existencia d11l11i que o nobre mintstro ttnha
em vist~ e que todos nós conhecem os.
M11.s o que faz a nobre commi ssi'io de mllrinh~t
e guetra do ~enado 't Supprime essa emt>ncla e
upprimA, senhores. n i>. o s imple ~:~ meo. t e como
materi11. provideuctadfl; a nobre co •• m1ssào preTaleceu se da emf'nda para vir em auxilio da
v ropo,.ta encobrindo um R lMun · em ponto aliás
essencial, porque a propos t l\ do nobre mlni s tr .. ,
ao contrario do que se lê em todas as propoPt Hs
deste genero. omittiu llQ u e ll~~o saiu tar d ts posição
a respeito d11. exoor.raçào e da sub õtituição em
circumstanclaR ordiuari11s.
Eu já tive aqui OCC>lsii'io de pronuncinr.me
ccntra a exoneração pecuniaria, em que descu bro muitos inconvenientes; fu1 combatido, m ás
não convencido, e aindll insiste. Eu nào quizerR a
Rdopção nmpla de semelhan te diaposiçii•• em circumstdncia. extrflordinuias, quando o pu.iz t um
necesstdade de homens ID>lis que de diohdro .
86 ' se deve permittir então a sub>Jtitui'<ão por
ind1viduos, e em circumstancias ordimlrias a
exoner~tção pPcuniuia juntamente com n substituição pur indivíduos
E!.tl\ di -prsição que se acha 11m todllS as leis
de rlxaçào de furçatl, ,foi om.:tt~dtt na propr'lsta
do nobre ministro. A comtnJssa 1 tie cn•muba e
gu11rra da cam~~ora dos deputado~, que conf~ ren•
ciou com S Ex., nlio lhe sugg~rlu "' neces~t<lade
de uma providencia nesse sentido, como era ur~ente Veio a lei para o senado e a nobre commissão de marinha e ll'U'lrra, em que flgur~~. um
militar da mais alta patente do ~:~xercito e que
-por isso deve ser bast~nte vi6tO e traquejado
nestu materiaa, acodtu em auxilio do nobre
:ministro; mas em vez de simplesmente suppnmir o artigo, apresentou um" substituicio que
fundamentou nos seguinteR termoa (Le). •O
Brt. 2.• additivo contém mllteria providencilld&
no art 3.• da lei de 20 de Julho de l86 ·t que foi
declarada disposiçl\o perm»nente peJo art. 2 • da
lei de 28 de Junllo de 1865 e póde Sllr substi·
tuido pelo seguinte: A disposição do art. 3• § 9•
da lei de 20 de Julho de 1864, que a lei de 2ti de
Junho de 1865 declarou p11rmanente, se obs'.lr ·
nrá de conformidade com a lei n. 147l.de 25 de
Setembro de 1861, art. 3•.•
Ora, sa o additivo contém m&teria providen·
ciada.. a consequencia era que fosse supprimido

e não subatituido, Se está providenciada a ma ..
teria, qutl necesl!idade ha de urofl substitui!;lio T
Eis uqui umfl off11rttt decente ; nito se quiz
o1f11oder llS su ~ ceptibuida 1es do governo, des•
cobrind o-lh11 urna f~tltl\ 1 e por um exces~i.vo ZlllO
declarou-se que o n~gocio e!!ti\Va provittenciado.
mal~ que seria conveniente uma substituição
Or11.. vamos ver eRse artigo a que se refere o
subStitutivoda ·n obre commis11ão O§ J• do llrt .
l• d11.lei de 25 de etembr de 186'1, diz o seguin ' e (!ll).
«A fo rç>~. decrelad1~ para circumstanci~A extraordinarias poder~l ser preenchi •1a, na falta de
volu 11tarios , de E>ogHj '"los ou de recrut11dos,
por corp Js destflc11dus dA. gullrdn n11cional •
F.' umn superfetHÇ!i.o que Vtl tn trazer a e~end&
d.a commi s~<~o. Poit~ se o nobre ministro para
cncumstllnCJas extraordl o11.rias já RpreR .. n tou o
m e10, como e P '~ra que R nobre commis. ão llpreseota e~te s mlliOI'!, mand~~ondo vi~rorar a disposiçi'io citllda T Ha urna dupliclltn: temos a re: pe·
tição expressa do meio da gutnda nacional
destacaLia .ttwto nestl\ di~ 10I\ÍÇ1'io do par~grapho
qpe a nobre c ommi ,;~l!.n ll t&nda res tabel cer 1
c •IDO naquP-lla que se acha inserta no corpo da
proposta; é uma verdadeira superft~ttlção Em
todo o caso é notavel quA da pl\: te do gflvorno
houv e~ s uma f11.lta em objecto tlto e ~ senciaL
O art. a• dtz o seguinte : • Os recrutttdOH, voluntarlos e guardas n11ciooHes designados, po·
derão eximir se do serviço militar com a substi·
tuição de indtvidur'I S que tenham 11. idon11idade
precisa para o mes mo serviço, on r.oadia nte a
q uunti~t de 1:2008 em circum~:~t 10 'ias ordinartas,
comtanto qltd ern um e em outro CllSO o f»ça.m
dentro dos primeiros ~eis rnezes de pr11ça » De
sorte qut,pelu. w~nei ~ a porque tlStllva 11. proposta
11.preseotadl\ á camara dos deputados e por ella
em endadt1, dava-se estilo grnnde f'~Jta : o serviço
pess~>al tornava-se obrtgatorio; não havia um
meio sequer curo que o individuo, uma vez recrutlld..>, ou de~ignu.do para o serviço, podcsse
ex:m ir ~>e. dando um outro por si ou a quantill
eq"il71lleut>~, tlxado .em lei. Pecc~va a provosta,
port•nto, n ·t tllllterla A uobre comml:>~i!.o veio
tm s~u .. uxili J 1 duclarando que o negocio e•tava
proVJd .;nchldo, e apre entou urn substitutivo,
q u~ nào apres_entar~ll. se com effeito o nego cio
estivesse prov1denc1ado ; se o estivesse, como
11.ffirma a nobre commissi!.o. a consequencia
logica era a suppressllo pura e simples.
Mas assigna!Hndo o f11.cto de et~tar providllnciado o negocio o que faz a nobre commlssilo?
Apredentll. um substitutivo, que demonstrll que
o seu ~~osserto não é de .todo exact,: bavi" uma
laeuna, lf\cuna importante que tinha escapado
ao not>ru ministro, como escapou á outra camara,
e que a nobre commissi!.o de marinlla e ~uerra
assisfldR.mente veio providepci11r, mas de uma
m"neira encapot»da.: ella devi& notar fmneamente qui hi\Vt& essa f11.lta e apresentar um artigo 11.dd1tivo, ni\o substitutivo, a uma. mataria
que a nobre commie~Ao declarava que est11va
provideneitt.da.
Portanto o § 2•, assim como o § 1• não l>O·
dem passar como eatão. Eu invocaria as luze.
da nobre commissl!.o, r<Jgando 11. eu& iniciatiVIl,
pois que aquillo que partir dos honrados mem·

sbros será aceito sem difllculdade pelo nobre
ministro ; eu invocaria a iniciativ11. da nobre
commi~l!ào p11ra que dê a esses §§ urna forma
conv11nientl!, cl11ra e preci~a . como e uso eru mat eria sem~lhllnte; que tire esse vago do artigo 2•
« níl intouftlciencia de outros meros»: ê novfl
redacçllo no artigo, mesmo par11 nã) se dar a r~
pe içll.oquel'le nota, sfl passar a emend •, comb1
nada com o § .;0 a que me t!lnho reft~rido.

O § 3• tambem não estava regular; a cama~a
dos Srs deputados emendou-o. mas ainda assim
a ernendl!. não consagra. a verdadeira expre•sA.o .
O§ 3• ctiz • das companhias de aprendizes artilheiros, nliu excedend J de 1,000 prMças. )) A proposta 'lsqueceu-se de contemplar na tlx •çilo das
forças as pra :;as dos dt~posit · s de inst rucção.
O deposito de aprendizes artilheiros, (é a expressão legd) foi cb.rismado de Mmpanhras
de ll.prendrzet! artilheiros. A commis s~âo tratou d11 corrigir esta tórma d11. prop ·Sta, mas
ainda. as~im a fórm a apresentada. pela commissão não me parece ser a ma.is conveniente, e sim
aqueJla que foi adoptA.da. n11. pcopo~ta ultima. e
que deve já estar sanccronada. « nestas praças
não se compr~:~h~nd,;m 11.s d 1 depos.ito de 1n ·
strucçào, e de aprendizes artilheiroR, as qu"es
não excederão a L000. » Isso é que está. de accordo coro ll lei Certtt.s ionov~tções são mãs, porque
dão log11.r 1\ interpretaçõtlB que podem ü· além,
ou J:lcar áquem do pensamento do legislador e
da vontade do governo.
Tllmbem nft:o sei se P.Ste limite de 1,000 prac's
ae refere aos ap'rendiZtlS artilheiros, ou se ás praças dos depositas de inetrucção Se 11e reft~ re,
como crllio. ás pra.ças do deposito de aprendizes artdh~:~iros. 1\ que o n obre ministrv justificando este artigo declarou querer dar cadll vez
mais o necess•n io desenvolvimPnto, acho que
ct~.himos no ind·fiaido pelo que toca ás praças
dos d~posito,s de iastrucçio, que a.ssim vem a
fttrurar na lei cta. flução de força. sem que toda
VIa. sejam fixadas, porque para elh.s nilo ba
limite algum, podendo conseq uentemente o nobre
ministro exceder o quPdro da força lixada, tanto
para c1rcumstancia.s ordinuias, como ext.raordi·
narias, se accumular grande l.IUmero de praças
nos dJposltos de instrucção. As forças estão
calcubdas ou flxlldas para cireumstanc,as ordi·
narra.s em 16,000 praç 1s. e em 32 000 praças
pa.ra. circumsttt.ucia.s extraordlnarias ; mas se o
nobre ministro, uma vez que não ha limite, pois
que o lrmite de 1,000 praças não se refere ao
dos depositas de instrucçlio, accumula.r nesses
depositas 2, ::J ou 4,000 praças, o que se Regue é
que as forças, em vez de serem fl.xa.das para. eircumsta.ncias ordinarias em l\i,OOO praças, poderão elevar-se a 20.000 ; e em circumstaneias extro.ordma.rias, se os depositas receberem
grande numero de praças, poderá o numero
exceder a muito mais de 32 000. Portanto, a
fixa.ção de força, da maneira porque se acha re·
digida na proposta., tem mais esse defeito que
é substaneia.l ; nl[o affecta sómente a fórma.
Assim, chamo ta'llbem para este ponto a
attencão do nobre ministro e da honrada com·
missli·o de marinha e guerra, afl.m de que se
digne de apresentar uma emenda, precisando os

termos desta disposição, como é conveniente,
como é rrogular.
Outras consil\erações opportunamente terei
de o~erecer,po is _que teem seu assento em artigos
segumtes; deseJando em tudo man~"er·me na
ordem do debate, eu não quererei antecipai-as
entrando em maiores dllsenvolvimentns Ha.:
como dis ~ e no principio do meu discurso, nt&
proposta. emondada pela nr•bre commissào de
marinha e guerra., segur11.monte de accordo
com o nobre mirlistro, uma disposição derog!\toria de outr11. que ba. poucos dias appro vamos. e que acllba, apen~ts de receber a ~<ane
ção imperial; jã aRsignRlei este facto como uma
p ·ova. da i ocerteza, e atropello em tudo isto,
contr" o que devtlmos premumir nos A disposição derog'atoria é aquella que se refere aos
officiaet~ do exercito que for"m commissionadofl
p11los generaes em chefe durante a guerra, e que
Stl acham actull.lmente conservados nessas commissõel:l .
O SR . DUQt,TE DE CAXTAS:- E' am pliatoria.
O SR PARANAGUÁ: -E' derogahria. a emen ~
da A orpo>liÇã••· deste IOil'"-r impugnou semelhllnte medidll como inRufficiente, e o nubr ~< ru i ~
nistro disse n>~. outra cama.ra ser tal con ~,; essil.o
uma. méra distincção.
O SR. DUQUE DE CAXIAs - Era pouco.
O SR. PARANAGUÁ : - Era nada: e tnnto qn11
entendo que o governo para issiJ n!o precisa-.
de um acto leg•shtivo, assim como não preciso u
para o ducrato d"s calças nues; podia. tam bem
por um decreto dar esses galões.
O SR DUQUK DE CAXIAS:- Distinctivos.
O SR. PARANAGUÁ:- Era uma mera dh•tino
çiio. segundo disse o nobre ministro . m!ls. que
verdadeiramente nem is~o era. O nobre m1ntstro
até referiu-se ás ordt~ns hunoriflcas como " d
Rosa e outras qu trazem honras militares . Ora,
se os galões nlo dão {lrec•dencia, nem command •, nem outras rega.ltas que traz a gradu~<çlio ,
digo bem qu11 a conce~IIAO era nad ~ ; enten•
dia mesmo que os officiaes se achsriam bas..
tantemente ac•nhados em aceitar um semelhante presente. O nobre ministro pa.rtiu
do principio de se dever manter a disciplina
fund~tda na. hierarchia milita.r. Mas se a disci·
pltna funda-se na bierarch1a militar, mamfestadl\ pelos distinctivoa, o nobre ministro errava
ao seu alvo, porque teríamos officia.e&J com diatinctivos superiores subordln!\dos a outros com
distinctivos inferiores. Isso nlio j)Odia deixar de
trazer a confusão e 1\ desord,em, porquanto o
soldado não tinha obrigação de distinguir os
verdadeiros t1os flllsos galões; teriam os galões
que in clicavam algum~ cousa, precedencia, commando, todas as regalias mrmtidas peJas leis
mtlrtares, e outros não significariam cousa alguma; mas o soldado que guia-se pelo que -.ê,
corno havia de fazer essa distincçio T Não tinha
meio algurn.
A oppolliçlo tratou da q.uestão desenvolvid'l.mente; mostrou a ibjustlça clamorosa que se
fazia ás praças de pret que até desse favor illusorio era.m excluídas, porque tinham de Yoltaa fazer o seniço na fileira, tendo de se lhes arr
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.rancar os galões que ganh11ram no campo das
batalhas. expondo sua vida, derramand o seu
sangue Nada. disto entendeu o g .. verno que era
procedente; a opposiçiio nlo deve ter raziio em
oaso lllgum; nunca I
O SR. SARA IV A . --E' a regra.
O SR . PARANAGUÁ :-E' mais uma prova do
falseamento do systhema; o governo Llio perde
emattenderá verdade, ájustJÇil, á conveoienci11,
parta ellfl donde part1r; o qot~fortr tlcll o governo
é o facto de inspirar-as not- P· inc1pro daju:~tiçl\,
das convenienci&s do serviço publico ; é com
elles que o g~verno deve identiticllr se~, . q~er
sejam prom v1dos por memvro10 da J;D11.1una.
quer da opposiçli), não nenndo ser caprichosamente repellidos, regeitados, como muitas vezes
se f•Z Isto constitue um facto que é preci. o
assignalar-se, como um princ1pio de decadencia
do PJt!thema parlamentar.
C. ·mo o negocio partiu da opposiçl!o, o gover
no não Ih 1\Chou raziio; RS emendtts passaram
como o g overno as concebeu, I'Omo a form_ulou;
as ,da o ppoaiçiio c.hir·~ Entretant_o no dta 8eguiute, depoi de venctd, fi oppoSJ~ào, depolf.l
quH a oppos1ção foi ~o r eo~se ar.to de forçl\ ~.~bri
gada " rtconbecer o seu logar, o governo, de
motu proprio, vem conceder ~tquillo mesmo que
a opp->•içào ncl~IDI\VII, pondernndo a ju ~:< tiÇ,..
qu3 as11 r tin. áquelles brllvos que alcanç ~r sm
seus g11lões Aos campo~:~ de batalha. nl\o galões
fd<1 •:s que nl!.da si~tnitlcsm, mas os verdadtllros
que si~u1ticam preceJ cnci 11 , cuarmaado e outr~ts
reglllias lJUtr)J·gad"s 1ehs le1s millt~tres; m ou
tro dia o gov .• rno r• conhece o pr1ncipio; pre
tende nlio só o qutl qut~•ll!. a uppo•içào como t ,il
vez mu1s do que pr~:~t.endlam alguns membros
delk
Ago'ra já nlio sllo as honrao; que se coucede rn
a e" es oftici11:es; elles nA.o l!àO considerados
simples1uente com " hunorllrio . sã gntdu"d''"
E' preciso 11tten.1 r-se á. P"~ità•l reluuva que
elles vão occupllr nos d .ffertwtes quadros .-1 •.
exercito; é preciso hwbero attender e rt:~:llllvttr
O:l direitos dos outr ·c~; militares, que tnrub ~ m
pre~:~tar " m bons serviçus e que dest'arte vtl.o ser
forçosamente preteridos N,.. disposição relatJvawen te aos galõc~l!. qu~ nt\d" vall~:~.m, s~lvavam·
se os d1reitotl de antlgutdado, s \J m pr•Jutw .. , ..
0 SR. DUQUE OE CAXIAS:-A graduijção dá
prtferenci:l T Não.
O SR. PARANAGUA'- ... fszta-se a declarftção
expre~ a de sem prejuízo d os direitoe dos outrot>
oftlci~:~.es mei~:~ antigos.
Ore, essas dirti too agora :-<lo po!!tergados, siío
esquecidos
O Sa DUQUE DE CAXIAS :
Niio, senhor.
O SR . PARANAOUA': -Teremos atn•1a de ver
lHto.A grllduaçã.> tira o iodivi 1uo do l(•gar em que
está.. eleva-o na po!!içãv de mai:l antigo d! chsstte,
embora não •> sejtt de facto ...
O SR. DUQUE DE CAXIM : - Está tmgu.nado.
O SR. P.AnANAGUA': - .. então se 11zer o serviço corre!!pondente ao pu~;to tHn que et-.tá. gra
du~t.do, conta-~e- lhe antJguidade dts toao esoe
tempo de st.rviço no referido posto. E quando se

tiver de fazer a promoção por anti~uiJade, vis to
q 11e elle se 1\.:ha por f,,rç" da lei colloelldo ac1ma
de todo llf! outr,•ll offici s e~ do posto ~ m que e
effectivo, n t1 cM ariamente terá de preteril os, e
qmmdo estell por sua. vez f.>rem promovido s já.
eStflrfto muito maiH mod11rnos .
Releva notar que muitos desse offic.i Ms.
alili.~ bem commi ~< sionlf.dos em postos superiOres
ao ~:~euK, o forllm 1-'or oece!!sidl\de do servitt'> de
occR ião, COillO 1,e manlfdstou muitas vezes.
O Sa. DuQUE DE CAX.IA3: -Por distincção em
cr•mpo de bt~.t~>lhh .
O Srr PA&ANAGOA' :-Alguns por dietincçi.o;
mas a emend11. nil.o consid er11. soment ~ " e,tes;
menciona indistrnctamente todos Bquelles oftlci&.es que foram commissionados pelos geoeraca
em chefe. sem faur distinc<;ti.o d'aquelles que
vbtivero.m os postos de commi.,sllO como rllmUner,. ção de serviç a pr "~bdo , d~quellea que forão C()J) mit>flionados por necessidade do serviço,
C l rcum~t .. ncia meramente uccasional, que não
pó Je justllic"r uma pretertçào Eotrutanto nada.
d'JSSO oCitUtdla ll. 81!l8n b da li obro COmiDII· ~ào .
Antes. nào s t querüt C<•nced.· r n" da; e, p~:~rrnit
til!do-tle ouso dos dl~tinctivot!, declflrou se logo
qn ., erl\ sem vr~juizo d~t antrguidade d t•s outros.
uffic1 "e"'; Hgur& "qu t> lles dJr~rtos não são re<~al
vados I Mat! como ne.te momento 11. prov rdencia.
ul!.o p~rttl !la • pposiçào do · eutldo, como nào é o
n o bre ~ f'nador pel " p rov1nC111. dA Go ,.z qu em
"pre~eota. a emt ndl\ n es te sentido. eU .. pó de
J.) l\S~ a r, embora. rl)digidà como est6. offnrt>ÇRÍn·
•nnvenieut ~s <mbora t enha !l u offenderrlire1tosl
I·h dt~ IJliSsar t•l qnsl. vorqufi partiu du comruiasào, e nM vuzes dos opposiciooistas são vozes
que cl»mllm DO deStlrtO I
E' ttl!s im que ttindn o anno pae>sado, deste log•r. ttsudo impu-l'n11do com tO (fO o v•gor o restabe ecimt~nto da 3•cta o;e tlo .. xercito. só esteanno
se <lU'J rn2ãl) no ~ ue er,tllo disse; for6m preci~os
nove n1~Z tl B p ~ r». isso I ~ llinda ll ~ l!lm o nobre
m1n1 .. trt • decl11rou que nào fu1 pelo que drs ~ era a.
Oj)po~ição, m>. s por outr:1.11 n7.ÕIIS de qull nl!.o
dt~u-uoo~ conhec11nento 11t h je M11s s& 11 nppo slçlln é um e lem ~ nto d gu vt~rno no sy11thsm•
repres entativo, LJOrque não se h" de r conht~cer
o -eu vtolor, a ioftueoci11. ju~< h que ell· exerce na.
d,.Jtb,.r• <;llo do~ neguei • s do Estado? Po1que
não ba de h& ver frauqu · Z>t'
Os urut11s do nobrH duque dtl C11xias, que
mu1to :espcito, tam -we d e vi ando um pouco do
prupv .. tto m que PSt,. va, tl e nào tratar detidawentl'l de al!s umpto:< que t11e m eu lo~11r propr~ o
e•u c utrus ~rtigoe da proposta Eatretllnto nll.o
me ~o entaret B111D fazer 11inda alguml:ls obstsrva' õtls sv bre factos de que preci!!o ser esclarecido
pelo nubre ministro d a guerra.
O nobre mini tro por decreto d11 8 de Janeiro
oo corrtsnle anno exonerou do eommando do
2• corpo de caçadora a cavl\llo, o coronel de
cllvull•n& M~noel Pedro Drago Nlio tenho m.da
c:om u Individuo ; mas e~Jte f•Cto é liOVo, uinda.
nll.o vwto fl.té o dia de hoje. U C')ronel Dr~go foi
llXonePado; nfio reclamou ; não vi nada pelas
fo.tu.1s: reclamuet e11 »gora pt~lo~:~ principio:,
pda lei v1oladt~. . E' um facto noto, "té hoje
Lào praticado. ex nenr-stl o comu.Jsndaute de
um corpo; temos vtsto, e está. ni\S faculdades
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-fOdo governo a t ransfer encia dos officiaes de uns
para outros corpos, e por autorisaçii.o vot~tda,
creio que o anno paso:!ado, de uma para out~~~. •
11 rma; mas exoneração pura e simples do com.man,lo, não; o co (Jj mand o de um bR.talhão ou
regilo ento é inherente 11 0 posto . . Não se ad
mire V Ex (v 1ltando se parao Sr. àuque de Caxiasl
V. Ex vae ouvir a d e m Jn straçil.o de que o comman do de um blltàlháo ou re~irnento e inherente
ao post u. V Ex. não me apo nta um decreto nos
term os d tlSS e <.le q ue s e trll t a; h t de ap ·ntar m ui
tas tr ~ n t~ for e uci ~t s de uns p a ra outros corp os,
de umas p- r a outras u. rm as; mas demis:>rto é
cou s~t muito diversa.
O decre td n 78~ de 19 de Abril de 1851 que
rej!'ul ou a organisaçào do nosso exercito e es tabeleceu os quadros d os u ifl'Mentes corpoH qu11.ndo
tratou o os C•• rpos mov<is d t>clar ou: «cada b·' h .
lhAo de infanllma const·u á d e um t enente coron ~:~ l co m mAndan t fl, um rn!Lj or, tantos capitães
!iltc., cada r~>g-m e nto d e C» Vallaria. lige1ra co astHrá de um coro nel comm 11.n dm te,d e u m tene nte
coronel etc. R ~ te princip iO t em r:ido r P E~p P.ÜRd • l
em todas u. t~ leis e decret os que m<> dlfloo.rarn
11quelle a qu ~ alludo : e é po r i~s o SPgur,lme uttl
·que nãn ~e t e m dem ittido u m official, de a u alqu"r ~atente ou gr •J du~ ç ã o q ue s~jA., d o co rn ·
m,.ndo do se u batalhão ou r egimento.
O c0 r" nel cornmrmda o :;eu regimento; pode,
todaviA., ser rewovido para um outro .
O :-;R DU QUE DE CAXlA~: - Os com mandos sli.o
Cdmmissàu.
O SR PARANAOUÁ : - Ora, Re o coronel Dr~go
está demitti ,to, deu se u rn n vag" ; a exoneração
traz com o con ~eq uen cia nec e s .~l\ ri a uma vag a
no quadro do exercito: e .~ ~ a VRg ~ tem de s •·r
prehP-nch rda, po.r con sequenci P. tlc~rá um coron ll l
sem posição defimda Q u•tl o d e ~ tmo d esse offi cial 'I Ntmhum; h a verá, pois, um augmento no
quadr•J.
M11s como, se elle foi demit t ido, lançAdo fóra
do quadro? Os offi ci&.P B do f'X ~ rcito estão cl11ssi ·
ficad os « offici11es rle I• cla ss e. » que ~ ão os que
propriamente con ~ tltu e m os q u l\d r·os do exercitu,
e offiaia tl~ d 11 2• clKs ~e. que ~1!.0 011 "g!l'regados .
N11. 1• cla~~<e elltl nli 1 e!'.tá, porquA foi demittido,
nlh tem efl'ectividad e ; na 2• CI HSSe tambem nli.o
eetá poq ue , de conformidade com o decreto
n . 26.> de 1 de 0f'ze m hro de 1841, n Ao "e póde
passar pllra a 2• cl11 ssd quA:qu er official se não
em virtude de decreto, e por , algum dos se ·
guint!ls motivos: estar e!lse official doente, e
arredado do serviço por mais de um anno: e~blr
empregado por m"is deRte tempo em commis~ão
éxtran ba ao mini!'ll e rio da guerra: ter cah i do
prisioneiro do inimigo, e por isto fic•~r tam bem
arred~tdo do serviço por mais de um anno . Ora,
nlio se dando nenhum:1. destas circumstanci11s,
nenhum dest.es requisitos a respeito do officiBl
de que ~e trab, o que se segue ó que elle tamb11m
nio póde· estar na 2• classe Qllal é, portanto, 11.
posição do official de quem se trata 'l O nobre
mio itJ tro dirá.
Tambem des11jo que o nobre ministro me in·
forme a respeito da reform& que MA ba de ser
concedida pelo decreto de 8 do mez corrente, ao
cirurgião mór de brigada Alves Pontes, eom o

respectivo soldo por inteiro, sem ter o tempo de
serviço, em virtude de imperial res olução de
conslllta do conselho suore ruo militar, a meu
ver,. con t:a lei ~ :t;('lressa. E admira 4 ue o pri ·
metro tnbun11l mtlttar do p11.iz, tão respeitavel
pela~ suas luzes, e longa pratica em matarias
militares. tivesse de qualquel' fórma apoiado
esse acto do governo, sebdo que a jurisprudeneia até hoje segutda ó inteiramente con·
traria á decisão que o nobre ministro tomou,
fllndando-se n essa resoluçào Je con s ulta que, se
eu pode!ISe merecer uma graç11 do nobre ministro, d esejuia ver para estudtü· as suas ra1.ões,
po rque pó <te s e r que eu tambem mude de opinião, vis to com .> o parecer do conselho supremo
militar é t'ãu ponderoso que não se dev e extraoh ar t Hl mudançH: é o c~so do nnbts aliquan.ào
plac~b o t, sed. tn contrarium ne vocat sabiniani sentmtia »
O SR . JAGUA.RIBE : - Molestias adquiridas em
eamp11.nha, e os bons eerv1~os d este medico, niio
s e rvirão d~:~ fundamento ptira a reforma?
O SR PARANAOUA.' : - Nli.o é isto o que rege a
r ef.,rma; sã'l o alvará de 16 de Dezembro de
l700, e a lei dtl 18 dfl Agosto de 1~ :>2.
Pelo alvarã de 1790 nenhum officifd podia reformar se com menos de 20 Ann ~ s de ser.viçoe,
s~ lvo o caso (e isto m~smo com a terça parte do
soldo) de impossibilitar-se por algum desastre,
ou grave molestia adquirida no mesmo serviço.
A lei de 18 de Agosto de 1852, modtficando a
doutrina d o alvará de 1790, permittiu a reforma
com qualquer tempo de praç&, mandando abonar
a 25• part" pdr carta llnno de serviço que contar
o ofdcial, e declal'a que o ofticir\l, não sei se no
§ 1•. . . Como o n obre seu a dor parece contest ~ r me, e eu tenho de ir contra um acto do
nobre ministro, que tanto respeito. apoiado no
pare· er dn conselho militar, o que para mim
dobra ainda de valor . ..•
O Sa. ' .TAGUARIBE: - Perguntei apenas se os
bons SPrviç •S de campanha nlio serviam de fund&ment'l para a reforma.
O SR PARANAOUA' :-Bem. A reeposta e!-ltá na
lei. a lei é que ha de demons trar ao nobre senador
a~·a allegRçho de haver adquirido em camp11nha
molestia incuravel, quando esta niio proctlder de
feridas ou contusões, alli recebidas, dá direito á
reforma com o t~oldo por inteiro .
E' o art. 9• da lei de 153 de Agosto de 1852,
que extingue a 3• classe do exercito, e supprime
a d11nominllçlio de 4•, e•tendendo o beneficio da
reform" a outros c11sos &lém daquelles previstos
pelo alvllrá de 1790, que resolve a ' questão:
(lendo) " Se as lesões ou mole~tias incur11veis pro·
cederem de feridas ou contusões recebidas na
g•1eru, ou em qualquer acçli.o do serviço, a reformiL com menos de 25 R tinos» , . . (que é o caso
do' cirurgião mór de brig11da de que se trata) . .• ,
« pod11rá ser concedida com o soldo por int.eiro,.
isto é, por menos ,de <'5 annos Ora, se elle conta.
men<'s de 25 annos, mas nil.o está nas condições
, xigidll.s pela lei, as molflstill.S incunveis alleglldi\B por esse, aliás muito digno c:rurgillo de
brigada • . . '
O Sa DUQUE DE CAXIAS : -Que prestou muito
bons serviços.
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-Hcupei o logar que S. Ex. preenche hoje muito
melhor •.•
O Sn.. SARAIVA. :-NA:o apoiado.
O Sn.. PARANA.GUA' :-... provoco a S. Ex. para
que fd ça todas essas revelações. Eu neste ponto,
ré11peitando muito o caracter do nobre ministro,
não podia de modo algum receber do nobre
mimstro o menor favor.
Essa reserva, e reticencia, longe de ser um
favor aos seus antecessores ... é uma offensa:
O SR. ZAOARlAS :-Apoiado.

O Sa. PARANA.GUA' :- .... que prestou mu~to
bons serviços, apoiado a V. Ex ..•
O Sa. F . OaTAVIANO: -Apoiado .
O Sa. PARANAGUA': - .•.. não estão no caso
d.a lei em razli.o da sua procedencia. As moles tias incuraveis daquelle digno medico não são
daquellas definidas pela lei de 18 de Agosto de
1852l que, dada a hypothese de menos do 25 annos de serviços, garantem a reforma com o soldo
por inteiro. Ora. esta tem sido a intelligencia,
c;reio Que inalteravel, da lei de 18 da Asosto, e
constitue jurisprudencia sempre seguida pelo
conselho supremo militar.
O SR. DUQUE DE CAXI.U : - Sem duvida.
O SR. PARANAGUÁ: -Hoje, porém, que o no.
bre ministro pratica um acto em sentido diametralmente opposto a esta clara e expressa disposição de lei, apoit\do em uma consulta do
conselho supremo militar, eu desejava que o nobre ministro me tlzesse a graça de communic11.r,
ainda que particularmente ....
0 SR. MINISTRO DA GUERRA:- ão, senhor; hei
de diz dl-o aqui.
O SR. PARANAGUÁ. : - Bem, tanto melhor : de·
seja saber.
0 SR. l'l!tNISTRO DA GUERRA. :-Molestia adqui·
rida em c11mpanha, está lá no decreto.
O Sa. PARANAGUA':-Efltes factos são de grande lmportancia, porque não se trata de um acto
isolado ; podem constituir precedentes; e, como
nós eshmos na epoca dos precedentes, não
quero que depois eu mesmo, ou algum &migo,
possa IUvocar hes precedentes para defender
actos menos regulares.
E como fallo em precedentes, em actos prati cados JlUe possam ser invocados para apoiar ou
recrlmm&r, não será fóra de proposito pe<tir ao
nobre ministro ( e o faço sem paixão, isento . de
odio e de animo. idade) que u 1111 vh que para
susteotar a sua proposta dos 2oo.ooos. S. Ex.
declarou que podia prtt.ticar o que Ja haviam
pratic11do seus antecessores, e que aeste 'respeito
podia f zer revelações, haj& de fttzel-as sem a
menor reserva . Emquantu S. Ex, adduzir f11.ctns,
podend.. . estes ser devidamente apreciados,
ningaem se podia dar por offend1do ; mas
~esde que S. Ex. foi al~m, e dis.se que po •'ia
fazer revt~lações, eu que tmmerec1dam6nte oc-

O SR. PARANAGUÁ :-.•.. que eu não suppu"
nh11, que eu nã<> esperava receber do nobre ministro. Eu não me queixo do nobre ministro; não
est 0u possuidv de paixão; deixei mesmo decorrer
alg um tempo para arredar toda a sombra de re·
sentimento. e rogar instantemehte ao nobre ministro quE' complete a seria dos f11ctos abusivos
apresentando-os, se os tiver achado. Os archivos
da repartição da guerra estão á sua di.>posiçào :
o n obre ministro tem um pessolll digno de toda
a confiança; eu nl'ío averbarei a ninguem de sus.
peito; revele S Ex. não só aquillo que achares
cripto, senao tambem o que lhe for dito ou informado por qualquer empregado de sua repartiçã" , que eu não· o averbarei de suspeito; traga
ao conhecimento do sen tdo e do paiz tudo
quanto achar e souber, porque se abusos houveram em mataria de tanto mellnàre nlio era
justo que o nobre ministro se acobertasse com as
resl•rvas e reticencias :devia francamente declarar quieseram esses fllctos abusivos E'isto o que
espero merecer do nobre ministio. E se o n•J1lre
min'istro não o fizer, saberá o senado, saberá o
paiz que nada existe que, mesmo de leve, possa
ente nd~r com a reputação dos antecessores 4o
n ol;lre ministro.
O SR. ZAOARIAs:- Apoiado.
O Sa PARANAGUA.':- PodPria, pela minha
p11rte, commetter erros no exerci cio do alto cargo
para o qual não estava, talvez, habilitado . ..
O Sa. ~ARAIVA · - Nào apoiado.
O SR. PAR~NAGUA':- .. mas, causa que possa
marear, 11inda que ligeiramente, o meu caracter
é escusado as .;everar aos meus · amigos que o
nobre ministro •não será cap·• z de apre'sentar.
qua não ha de apresentar. (Afuito bem, muit~
bem.)
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FORÇAS DE TERRA PARA 1871-1872

Sr. prcsjdonte, cu não pretendia voltar hoje ao bro ministro. P6dc aquella augu ta camara ter
debate; teJ1dO fallado ceroa do duas horas, acho-~e razões muito poadoro as para a sim proceder;
um pouco fatigado ; llelo que reservava para outro mas s ja ao mcno llCitó a mim, que não a comdi1,1. a minha replica ao hobre ministro.
prehendo, nutrir duvida~ e appr hensõ nunclànMas, como o nobr,e ministro me houvesse accu- do-me por sLa maneira. E haverá nisso o[ensa á
sa~o de menos re~peitoso para com a outra cal)lara,
camara dos Srs. deputados? Sflrá isso taxal-a de
attribuindo-rno o tel-a acoimado do subserviente, subserviente? r ão seríamos nós quem guissemos
comprahende o son<~.do qu eu não podia deixar en- o máo exemplo de um honrado ceHego, qu hoje
cerrar-se a discus ão som vir protestar contra semo- t m assento nos conselhos da CorOa, que não duvilhanto as$overação.
,
dou chamar crava a carnara dos deputados...
Eu nii,o usei de tal palavra, nem ra pos ivel qu
O n. ZAcA.niA : -Apoiado.
o fizesse, faltando ao respeito dovido áqu lia augusta
O Sn. T'ARANAGUA': - ... do uma opinião contrac.'lmara. l) claroi quo ro onhocia a sna 1 gitimidade,
e procw·oi tratai-a com todo o acatamento; mas isso ria sua. Pódc camara ntendor qu d v identillt:brnão devia impedir-mo <lo manifestar algumas duvi- "o com o governo do s u partido, a ponto d saCJ·idas ou appro)1 nsõos qu tenho quando con i,d ro o .ficar certos i~ toros os partid11rios; Jln sab o que
estado do pai~ o o da camara, a qual, a mou vôr, não faz o se os le1tor· s podes m pronunciar- e livr l'eproduz a imagem do s u parttdo, indo om tudo, m ntc não hav ria perigo.
Feitas estas con 1d rações devo dizer que s houJtns 1tctuaos circumstancias, do accordo com a von-tade do gove~·no. Póde ter pa,t·a is o boas razões; vesse a menor ofl' nsa nas considoraçó qu fiz em
entretanto é natural o meu 1· paro á ':is~ do quo r lnção á otttra ~1\rMra, V .~ ., tão zelo o c votsado
aqui se passa 0 do que vao pelas provm ta , com como nas prahcas pariam ntaro , não deixaria de
J:élação ao par~ido dominante, que mal p6de nco- chamar á ordem o orador, quo promptamonte havia
J>rir as di enções guo con omom c ameaçam d smo- do att ndcr á advertcncia. A signàf( i .apooas nm
f~cto.quo pat nt ia o estado anormal do no.so rol'Onat· a situação.
.
_
.
Aqui tudo é calmo ; as d1 nçoos o as qucuas gtm n pariam ntar, e com i to umprindo nm dev r
'
'
Jlào passam das províncias; .na província das Ala- não fiz injuria a ninguem.
Ouv! ~oro toda a alt nçiio as razõ s com quo o no~oas, por exemplo disso um membro da assomblóa
Jlrovincial,.quo wnbem o ó da oamara dos deputado , bre m1mstro da guerra procurou ju tilkar a ua
que << o partido conservador sabe calar cortos ro- proposta, não aceitando o nhuma das considoracõ
sentimcntos, sabe esconder a dOr que o tortura, qu tive a honra do apresentar ao senado. Pãreco-me, por •m, quo . Ex. ni10 justificou a sua propara a,ttender ás conveniencias da alta poULica. 1>
posta pelo que diz respeito á fórma, o monos amdta
O Sn. SAI\AIVA:-lsto é verdade.
quanto á materia; as minhas obj cçõos stlio om pó.
O Sn.. PARAN,\GUA.':-Isto ó o que mais ou menos
Quanto 11 expr ssão de que
crviu n proposta
se vê em todas as provlhcias. Foí o quo lamentei, isto é, d que as forr.as constarão do offi ial's d '
assignalando o facto como uma prova da decadencia difT ront s lassos, o·nobt·d ministro citou o d cl· to
do sy thema parlamentar, porquanto a ,Pri!Mira de 19 do Abril dl' 1851 que regula a otganiBilçlio do
condtção dest.Q é a franqueza, 6 essa nobre mdopen- ex x·~ito o o:> planos dos re poctivo quadro . Di se
dehciá daquolles que occupam as cadeiras da repre. 'ltx. que ohi fal1a nas lasses do officiacs; é versentação nacional, QID que cada um diz aqU.illo dade, ma vem logo a declaração expr 'ssa de quaes
qu se'o.td, aquillo quo entendo, apreciando com verejam essas !asses. Ora, desde quo o nobr minisdadoira isenção o negocios do paiz. ~ so trago, tro não declara na ua proposta pressament quaes
creia-mo o · senado, stos factos á di~cussão, 6 as ela ~es a quo o ro(ere, havei]-ÚO uma lei quo trata
porquo entendo que raço um stlrv'iço ao paiz e dàs dasses dos olli iac do e efCI~O,RÓd -secnt nder,
á proprià camara das Srs. deputados, 11 quem disse eu, quo S. E.x. referia-s aos oàlcia s dnqu !las
não taxei do subserviente, como assavorou o no- classes estabelecidas na lei c 1 41. com n modifl.

~-

cacão da lei do 18 de Agosto do 18.'52, que, portanto e La expres ão não era preforil•el áquella formula: d que se Lem constantemente usado até hoje ;
a alleração póde dar logar a duvida ; não stá sufficient monte justificada.
Quanto aos meios do pro nchimen to da .f~rça,
declarei Lambem que a propo ta do nobre m1mstro
poccava na fórma e na male~ia. ra.f6n:na, porque o
nobre ministro ref ro-so á msuffic10ncta de outros
m io s m nos declarar quaes ellcs sejam, corno so
tem p~aLicado m toda as leis de forças, o, como
em a sumptos desta ordem, ra conveniente que se
praticasse sempre.
Disse o 11 obre ministro << na insufHcicncia dos
meios d clarados na lei tal ; » ma · a proposta não
faz semelhan te declaração; diz simplesmente na
defficiencia de outros meios. Quaes são elles? São
aquelle que na occasião suggerir á imaginação do
nobre ministro? Or·a, em objectos d sta ordem,
quando se trata tio fixar, porqu é este o precei to
con titucional, quando se trat.a de proscrever, de
determinar, 6 que o nobre ministro na sua proposta
ha de apresentar uma disposição coocohida nos lermo os mais amplosl o ma1s absolutos? Seguramonte (jUC não O deve fazer.
O n. ILVlliRA DA 1\1 ~TA : - P~de-sc ir ató ao
engajamento de estrang01ro .
O S11. PAnANAG UÁ :- Diz muito bom o nobre senador porGoyaz ; pode-se r correr atóao engajamento
de estrangeiros i e um outro meio. Uma v z quo os
meios não estão definidos na proposta ; uma vez que
não se faz ref rencia cxpre sa e dct 'rminada a uma
lei i todos os meios são l•clto , podem compr hendcr-se naquella expres ão .
O n. u,VEI RA. DA MotTA : -Compra de e cravos.
O 11. PAnANAGUA': - A compra de escravos i
emfim qualquer meio de quo pos a lembrar-se o
nobre ministro.
Todos nós estavamo. nos ta mente; o nobre miui stro querin uma faculdad e amp lissi1na i mas agora
S. Ex. diz <<rrne os outros meio silo os de uma lei
permanente. ''
O SR. AJUtH: - Dcvia então dizer do que trata
a lei d ' tal.
O ~~~. PARA AGUA':-Mas, se tudo i so e. lá provid nc1ado em uma lm permanente; se os melpS do
pr ' n chiment~ da r ~ça !lão dizem re peit_o s?m nte
a ircumstanc•as ordmnna , como eu opmc1; se a
disposição compre.hende as cir~um s.lancias ordinarias
as ctrcumstanClfl
xtraord111anas, a que v m a
em nda da nobre commissão d marinha e guerra,
que propõe a substituição Jo art. 2• additivo? ..
O . n. SILVEIRA nA M.oT'rA :- Jlefore-se á lei permanente.
O Sn. PAIIANAGUÁ:- A emenda da nobr commissão de malinha o guerra diz assim : (li)
« O art. 2• additivo cont6m mal ria providenciada no art. 3• da lei d 20 de Julho de 1861
que foi declarada disposição permanente pelo art. 2•
da lei do 28 do Junho de U!65, o pódo or sub tituido pelo seguinte. A disposição do art. 3• § 3• da
lei do 20 de Julho do 1864 quo a lei de 28 do Junho
de 1865 declarou permanente so observará de con.

formidade com a 1ei o. 1471 do 25 de etembro de
1867 art. 3. • ,
S_c já está is~o. providenciado oro lei , para que
on tao o nobre m1mstro em sua proposta diz que em
circum tancias xtraordinarias podem essas força
ser preenchidas pelos destacamentos da guarda
nacional?
Noto quo m todas a leis anteriores a esta proposta posteriores áqu lia disposiçã(J permanente,
sempre se t m declarado expressamente os meios
relativos aos prc nchimentos da força em cir~lim
stancias extraordinarias.
O Sn. S u , VEII\A DA MoTTA.-Sempro se declarou.
O n. PAnANAr.UA' :-Tenho aqui a lei n. 14'71 do
25 de otombro do 1867, que diz assim n'o § 1• do
art. l.•(lendo .)
<( A força doer tada para circn1Th'3 tancias extraordinarias poderá ser pro nchida na falta rlo voluntarios, engajados, ou de rccrutns, por corpos destacados
da guarda nacional. )> Como esta dispo ição ha
outras nas leis nntcriores que se eguiram á citada
di ;po ição permanente.
O nobre mini tro agora na sua proposta supprime
esses meio 1 o sómcnto refere-se ao dcstac.amento da
guarda nuetonàl, donde devia-se inf rir quo S. Ex.
não queria o en~ajam cnto voluntario recrutnmonto
om Clrcumstánc1as oxtraordinarias, isto é, nuquollas
circumstancias em que todos os moios são poucos.
E, poi s, conclui que o nobre mini tro prescmdindo
desses meios nas circum ·tancias oxtraordinarias,
com maioria de razão não d yja qu ror, tanto ruai
quanto a sim o d ·larou na outra camara um illustrc
membro da commi ssâo, o recrutamento em circumstancia ordinarias; mas o nobre minis~ro apressou-se em declarar que quanto ás circumstancias ordinaria o tava o caso previsto por essa
lei , a quo aliás não se referiu a proposta.
Ora, ainda que se houvesse tornado permanente
aquolla disJ?osição, as propostas que so seguiram, approXtmando-se mais do pre~eito constitucional, não d ixaram de fa1.er della refercncia oxpressa,
tanto ó c rto quo as lei dos meios de ~overno são
leis quo 'devem ser todos os annos discutidas o a~ provadas pelo corpo legislativo; pori so concordei ttue
aquclla disposição permanente carecia er revogada,
o quo assim a om nda approvada pela c.amara do ·
d :putados, q~ hoje é suppri~ida pela n?bre rommlssão do mannha e guerra, t na todo cab1mento se
se accresccntass uma parte complementar, i to ó,
a revogação daquolla lei, que não vao muito de
accordo com o preceito constitucional. O defeito da
e(llenda da camara dos deputados con isle nisso i e é
o qu a nobre com missão devia corrigir; mas não
o Lendo fo1to, ha do permittir que eu julgue em pt>.
todas as observações qu apr sentei a esse rosp ito
contra a proposta o as em ndas.
Quanto á autorisação, cuja suppr ssão propõe a
commissão de marinha o guerra, relativamente á reforma dos arsenaes, QU lenho do declarar ao nobre
ministro que li om toda a attenção o Jornal do
Commercio e o J)iMio ào Rio de Janeiro, folha
officiaes, uma da camnra dos deputados, o outra
do senado, o tanto em uma como em outra, não
se acha na redacção da proposta a providencia
quo dá como oxistcnte a nobre commissão de.
marinha
guerra. Portanto , se com effeito o
caso está providenciado, seria convoni nte appare-

cer alguma errata. Eu disso logo q110 o nobre ministro ou a illustre commissãl\ de marinha e guerra, só
me podia responder com uma errata, como orrata,
não po so detx:ar de aceitar a declaração, em aparte
do nobre relator da commissão. Sem isso o nobre
ministro não podia deixar do reclamar contra a
emenda da nobre commissão do marinha e guerra.
Quanto ao artigo relativo ás graduações qu agora
são conferidas aos officiaos qn exercem actualmente
postos de comrn.issão, havor6 occasião para entrar
nesse debate; todavia não pos ·o deixar de apresentar algumas considerações em ro posta ao nobre ministro.
,
S. Ex. disse que os direito · de antiguidade estão
.salvos, que os o!Ticiaes do me mo posto, em quo são
eiTectivo os graduados, não ficará~ 'pr~udicado ;, cu
digo, poróm,,que ficam, com a le,gtslaçao actual. Este
modo de legislar ás pressas da sempre em resttltado o contrario daquillo que se tem m mente.
Não duvido que esse seja o pe11Samento do nobre
ministro; mas com a legislação aclual, logo quo esses
officiaes, por força desta di posição, forem consido·rados como se graduados fossem, no almanack ollos
irão collocar-se ácima dos efiectivos da mesma
class . visto que tom a pr cedencia. Embora os
outros sejam mais antigos, oll s vão ter essa procedenci~. pódem mesmo ter o commando, pois que,
em virt1,1de da lei, ficam considerados como mais
antigos, o quando se tiver do fazer as promoções
1>01: anti~uidade, ellos hão de entrar preterindo os
maiS antigos.
A emenda da nobre com missão contóm ainda uma
injustiça. So o nobre ministro quer agora as umir a
posição d defensor daquolles bravos quo na guerra
ba1·atearam suas vidas o sou sangue, sp de. eja agora
conferir-lhos essas grn.duaçõe , não devo squr.c r-se
que foi a opposicào quem prim iro propu0 nou por
tão justa causa. ·o nobre ministro queria conceder
simplesmente galões, quo nada significavam, quo
nem mesmo eram uma distincção, os galões q't0 ou
chamei falsos, que não davam precedcncia, quo não
davam honras, n.em comma~do,. c quo s6monte os
offlciaes do oxerc!lo por ol)ed•encla ao governo recol>eri:un, llcando de peior condiç~o qu,e os ~aisanos,
que foram considerado honoranos. Eu qlllz ra ~no
· elle~ fossem considerados lambem como honorar10 ,
porquo assim não se dava o inco~voni~n to do s~r m
prejudicados os ofUciaes mais antigos, 1nconvomont
que se dá com a ~t·aduaçii.o, sem a rosalva, como
está redigido o arttgo.
O nobre ministro o a nobre cem missão do marioh'J
e guerra commett.em uma injustiÇ<'I flagrante quando
contemplam sómonte aquelles officiaes quo e acham
commissionados. Se a noln·e cornmis ào de marinha
e guerra, p lo orgào do seu illustre relator, nos acaba
de asseverar quo muitos dos officiacs quo, por circumstancias independentes elo sua v ntad , tiveram
de recolher-se ao Imporio, prestaram serviços rolcvantissimos; se :tlg1ms doHes receberam como premio de tafls serviços, os :postos de commis ão de que
Q ram exonerados por virtude do meu avi o do 14 do
Sõ,~mbro de l867,pede, ~ig a justiça quo não sejam
agota esqu cidos. Pois aquollcs que foram no principio da luta o prestaram r levantes serviços, só por
que ·oro olheram ao l mperio antes da conclusão da
guerra, talvez nos ultimes dias, são exonerados, nada
more em, s us serviços perderam todo o valor, entr tanto quo aquellos quo foram depois da guerra estar

em m io ou em mais de moi o do vem ficar de melhor
partido? Não vejo que nisto haja ju tiça.
0 Il. DUQUE DE CAXIAS:-Nenhuma. dessas CO.mmi sõos foi dada por mim; é bom que V. Ex. satba
disso. .
0 . n. PARANAGUA'·-Nom eu diss que foram dadas por V. J~x.; antes o fossem ..
O n. nuQm! DE C,\XJA.S .-As' quo dei Ex. approvou.
O 1\. PAlt.uiAGuA':-Approvoi sem a monor duvida. Aquolles quo se recolheram ao Imperio por
motivos justos, não dev m ficar privados das vanta·
gon da medida. Pois um official qu serviu em um
posto do commi são dous, tres o quatro anno dcsd
o começo da guerra, tom pre lado menos serviços
do qu aquello quo serviu um anno ou um anno e
moio no fim da guerra? Pois os primeiros qu sorviram na guerra, que all'rontaram os primeiros perigos, que com o sou exemplo despertaram o onthusiusmo, nada fizeram , não concorreram para o
grande desf t:ho que o paiz hoje applaude? Esses
serviços, porque foi·am prlilstados em outro tempo,
não são dignos?
O Sn. DUQUE DE CAXIAS :-Não teriam outra remuneração além da commi são?
O SR. PARANAGUA' :-Parece que é uma desigualdado nagra11to contom,Plar-se apenas os quo so acham
a tualmente commi wnodo. ; i to envolvo ató uma
injnstiça. So o nobre ministro nos declarou qtt• as
praças de.pr t quo obtiveram eommissões já fo~·am
exoneradas voltando umas ás fileiras, e outras recebendo mo"mo snas baixas, está claro que e ses indiYiduos, quo se portaram de modo a merecer mniL
distincçilo, um premio com os postos do cornmissão
que lhes foram dados, soll'rom agont uma injustiça
com a monda.
Eu quiz •·a que o nobr mini tro d mou trasse a
sup rioridado dos ullimos serviços, quo m demon tmssc como o simples facto de achat'-se o officinl
ainda c11mmissionado colloca-o em m lhor conuição
rolativamonto a outros officiae quo serviram por
quo se foram oxon rado das commais tempo,
roi sõcs, voltando ao lmperio, não ommettcram
neto. quo desabonem e façam do merecer os seus
SOl'VIÇOS.
O Sn. DUQUE DI! CAXIAS dá um aparte.
O Sn. PARANA.GUA': -Como pois, não se dá an
~nonos ~gradua .no áquellos qu foram exonerados por
mspocçao, em ser por um motivo qu os de airo?
Notei (fllO so não rosalvass cxpr sam nto os di·
t' itos de antiguidade dos outros officiaes, que tamh m prestaram bons s rviços, visto como quando
tratou-se da s'mplo concessão dos galõos não so
deixou d faze l-o; agon\ que so trat/1 do cousu mais
real o !Tcctiva, compromettcm- o os direitos de
antiguidade qn aliás S. Ex. diz qur ficam salvos, o
quo não acontece no estado artual da nosso legislação. Em todo o ca o a di cu ão ó boa, porque fixa
desde j<í o sentido da lo i que pr sta-se n uuvidas.
Fallou o nobre ministro da reforma do Dr. cirurgii'io m6r do IH·igada o Sr. Alvos Pont , e então soubemos que o cous lho supremo militar consultou em
ntido rontmrio á protonção daquelle medico;
entretanto a d ci ão foi tomada m virtude da resolução da consulta I

v:

_,_
O nobre ministro suppoz que eu tinha antecipado

identidade do cir umstancias que apres ntou o nobr~
ministro? R feriu-se a casos de transfer ia que ell
salvei. O que o governo póde fa!l r, disse 1 é
transfetir de um corpo para outro, o não exono;ar
porque a exoneração impo11ta a cessassão do o erci:
cio, da effectividade; por eonsequen ·a o officíat tA
fóra do quadro.

a sua r sposta, quando apontei n lei. A lei é contra

o nobre ministro; a lei nao oxceptua o C.'\S9 de molestia adql,li.rid;~. em campanha; uão.
O SR. SJLVEII\A DA 1\loTTA: - Elle sabe; ma-s não
se impoita com a lei.

O Sn. JA.cuARIBE:- E' o espirito, não é a leLtra
da lei.

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Fica no ar.
O Sn. PARANAGU.\ :- E gual é a po ição

O Sn . .PARANAGU.i. :-W o espírito; e não a lettra I
são da ille~a]id,ade nao pódo se,: )l,lais exp_li-

dest~

otlicial ? Se,rá aggrcga4,o ?

}.. CQDfi

cit.a; mas se o espir,i,to da lei favoreceu o r. ,l)r.
AJves Po~tes •.•

O Sr. DUQUE DE CAXIAS:- Fica na cavallaria.

O Sn. PAI.\ANAGUÁ: -Nos quadros do nosso emr.
cito só conheço duas classes ; ou elle ha de ser da.
1~ classe·, isto ó do quadro etl'o~vo rlo qu foi exo. .
ncrado pelo decreto de 8 de Janeiro, ou fica aggre.gado, isto é, passa para a 2• classe. Mas para a 2• classe
não se póde passar, senão verificados os requisitos
da lei de 1841, o que não se deu a re peito do offi..
cial de que se trata. O que s segue é quo elle e t!
em uma posição ind finida 7 em uma nova las e de
avulsos. 'Disse o nobre mmistro que ell fican\ om
dispombilidade ; mas não temos essa classe de offi·
ciaes em disponibilidade.
Eu tinhll ,ainda al,gumas consip~raçõe~ n fazer (e
opportunamcnte hei de aJlrl)senl.íll-as)' il. rrspeito õo
grande nu!Jlero de officiaes que se acham do$empN~
gados; qu1zera chamar a attenção do nobre ministro
para o grande numero de offic1aos que voltaram da
gy.erra e que estão hoje reduzidos ao seu tri te so!.do,
Não posso deixar d chamar a attenção do nobr mi·
nistro para este assumpto, convidai-o a aprésentar
alguma m dida a semelhante respeito, pondo em
pratica do de já aquolllls que couberem na sua alcada;
mande . Ex., por exemplo, os officiaos sei ntÍficos
para o urchivo militar, para a inspecção de b;abalhos
obras do fortalezas ; ot~lros para o quart 1 general ;
am~lie-se uma dísP.úsíção que passou por iniciatív;~
minha, hll ce1·ça de doús ílll.nos, 11, rospeilodos officiQ.os
de on.,enheiros que 'fossem empregados pelo ministerio tle obras public.'lS com pormissl10 do da gurrra.
Fôra talvez convonio.llte que os officiaos dos corpos
espo~iaos, qno íosscw om~regados em q,ualquer comml sao com permis ão do ministerio da gu rra, goza.ss m das mesmas vantagens; porque s o governo
não tem emprego qu dar a esses officiaes, as pro·
vincias carec m d engenheiros : carecem as companhia favorecidas, as mprêzas de utilidade publica d homen pl'ofissíonaes pal'a 'dirigirem seus
trabalhos. e o governo não tom emprego mais
util que da~ a ss s bravos mi~i tares que 'Prestaram
tantos serv•ços na guerra, é JUSto que !!e lhes faculto ossos meios de subsistoncia. Nem dnhi se deve
rocei ar o menor inconveniente, porque da parte do
govetno está conceder ou não a permissito : s nbo
tiver melhor em~rego a dar-lhes, permitll8. a esses
officia 1> o ex: rcic10 da sua profissão nas indust.rias
o nos trabalhos publicos.
Feitas estas considerações, reservo.me para em
occasião mais opportuna tratar de outros pontos.

O Sn. JAquAniBI!: - E a o1,1.tros q\\0 toem sido reíorm(ldos.
O SR. PARANAGUA': - .... porquo razão não se

lta do conceder a reforma com o respectiyo soldo por
i11teiro a praças de pret, que todos os dias voltam do
campo inütilisadas por moles tias incuravei alli adqui-

ridas -podendo difficHment.e haver os meios de subsist.encJa ?
Bem vê o nobre ministro gue ando á lei intolligencia diversa da que tem, ha depor identidade de
razão, estender o favor a outros officiaos o mesmo ás
pral}ns de pret.

o Sll. ILVEll\.,. DA MoTTA·- T,om- o de var apertado; ha muita gente n'esta$ circumstancias.
O Sn. PARANAGUA':- A lei 6 expressa; refere-se
óment áquelles que se inutilisaram por ferimentos
ou contu ões rece}>idas em ombate ou m acção de
s rviço; entendeu o legi lador quo sondo difficil detetrnínar a origem o o tempo do mole tias in cura .
vois quo não procedessem d'aquellas causas, era
melhor limitar a disposição aos restrtctos termos em
que
acha. Ao ~ontrario, teríamos o arbitrio,
e foi o•qu aconteceu a Tespoito do cirurgili.o-mór de
r1ue so trata; o•nobre ministro entendclU qllle elle provou sufficientememte que sua enfovmidado foi adquirir
d~ em campanha; o conselho supremo militar entendeu
d1versnment . Foi para evitar essas divm:gencias de
apreciação que o legislador quiz que sómonte nos
detcrmina~os casos deimpo sibihdad por foDime&tos
~u contusocs el'!l combato, ou em acção de serviço,
t1vess m osoffictaes do exercito, pam a sua r forma
com o soldo por inteiro, o privilegio do annullar a
condição do tempo.
E. pois, nií.o citei a lei ~o!ltraproducente; a lei é
contra o acto. do n~re m1mstro, que não lá justificado; o, p01s, razao teve o conselho supr mo mil i·
tar, opinando contm.
Quanto á exonoriJ.ção do Sr. corone' Drago do commabdo do 2" corpo de çacadores 11 cavallo, da provin.cia de Goyaz, o nobre ministro tambem não ro ·pon~eu
cabalmente. Tendo éu dito qu o nobre ministro não
me a~resentavaum só decreto daquelle teor, o nobre
mini tro asseverou quo não só um, como muitos; mas
q,uaes foram os muitos decretos de exoneração em
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r. pr sidentc, voto contra a mendn uppre siva
da nobre commissão de marinha guerra.
O n. PRE !DE:STE :-A monda é sub titutiva.
O 11. PARA:iAGUA':- ulJ titutiva? E' mais uma
anomal'ia, porque soa nobre rommi são do marinha
e gu rra reconhece qu a mat ria do artigo adtlilivo
cst.-\ providen •iada, como é quo propõ' um ub titutivo? e está providenciada, om c!Toilo, o quo
cumpria á nobre commissão c1a ~upprimir pura c
simple-mcntc, e não o!Torcc r um artigo ubstitutivo
do uma disposição quo julga inutil
Attenda bem V. Ex. e o senado: a nobre commissão de murinha o guerra offorece e la sogttndu emenda nestes termo : «Ü art. 2. 0 additii'O contém materia providenciada nú art. 3. 0 da lei de 20 do Junho
de 1864, que foi declarada di. po i~ão p rmanenle
pelo art. 2. o da lt>i de 28 de Junho d' 1 'ü5••, logo a
conclttsão que devia tirar a nob1·c ommissão cn
quo foss SL•pprimida c~sa dispo ·ição po1· oríusn;
mas, não, olla 6, do voto quo ~cja sub Li tu ida. E' uma
anomalia, o [oi porisso Cfll cu diss •JUI:' a nobre
comrni são vindo om auxtlio do nobro ministro da
guerra, não querendo tornar p·•t nlo a la una filiO
se dava na sua propo ta, encapotartamonte apr ontou uma em ndu substitutiva sobr a sumplo diverso, qu , se fosse x:a:to qno a rnatcria est.tva. pr_ovidcnriuda, o quo convmho, o a nobre ·or~rntssao
não tinha outm cousa a [azor, ora n supprossuo.
Sim; a proposta do nobre mini Lr.o co~t~nhn uma
nota v I la .una: faltava-lho uma drsposrrao qu se
acha em todas a I is de fixaçã . á _for~a ,
isto ó a xonoração pecnniaria e a snbsL!tlll ao pessoal. E. ta disposicão scapou na propo~ta rto nobre
ministro, c•apou·tÍ cama ra do Sr. dcputad.o ·, (J a
nobre ·ommis ão, não querendo torn·tr so .tstv.o~ es~a
falta, ctrclamndo qno n ma teria do artigo add1ttvo Já
estava provid nciada, foi, toda via, do voto quo foss
o mesmo st~b titUido pela s guinto dispo ·ição, qu.
manda eonlmuar a vigorar o artigo da loi qu proVIdencia sobre o caso v rl nto. O substttutivo cstú redigir! o as im:
<< A disposi~ão do art. 3° ~O· da lei de 20 de Julho
de 1864., qu a lei de 28 de .Tunho do 186.1 declarou
pcrmnnPnte, se ob rvará d conformidade com a
lei n. H71 de 25 do S ll'mbr<J do 18(}7 art. 3. 0 »

PJrocia-m mais colll•enionto quo a illu. Irada
ommis ão d nwrinhn c gnornt, u ando de todn ''
franqueza, apr nta · o um arligo additivo ~ up pr·i nd 0
a falta da propo5ta, e trabalho da cnmam 1los, rs.
tlepulatlo , ronsignanrlo, m summ,,, aquella di~po
içào, que é cssrneial. 1\fa a nobrl' nmntiss.in
aprc entou um artigo refe rindo-~ ú di ·pos i ~i\o qnP
tornn p rmmonto aqttL•IIa que trata do ~ m e 1u ~ com
qu d vem ser pr cnehida ag f rças do qua1lro d1•
ox:er i lo, i 'lo ·, o engajamento I'Oluntnrio, o I' crntam nto.
Nisto 6 quo acho fJU foi dofnci nt a m ndn, qu1
constitu o art. 2• aclditivo, quo v i da eamara dos
I'S. deputados: a doutrina do ·to arti~o é uma doutrinn ·0nstitn ionul.
·
."o a camara, 1·otando o artigo ailditivo, til' ~~~·
r slubr lcrirlo, pela r vogacão oxpro~•a daqnolla rli po. içãu, a antiga pratica "do se discutir c votar annunlmentc os m ios noc ssarios para o pr nchimonto da força , tinha procedido enl'inlm ntc
não
haveria a menor obscrvacào a fazer sobro ostc ar·tigo nrldilivo. E' o defeito qno lho noto .
Mas,aindaa~s im, com <'!'SO d f1 ito,julgo prrfcl'ivrl
oartigo.porqurellc é a cxorur..i'10 d1•nm prrceito 1·omtitueronal; consigll't os meio p lo f)uan~ rlovoa fon·u,
tanto em. circumsta~rin .. ordinal'ias, romo rm rlrctrmstanrras xtrUOI'(Imanas, s r pt·r nrh ida ; ntrolonto <rn~ , com a .snpprrs ão proposta pola noh r'('
commt~sa tl mannh;\ o gn 1Tn por jtll"n r nrsli1
p~rtc ~r?vid ncia~o o objccto, r ·t~bPlccond~ aqu llu
d1spo. 1ça_o quo rltY: rr.spcit 1Í . ubstitui~ào pessoa l r
exoncra~ao pccunrana, a propo ·ta rontiniÍa a apr ontar uma. lacuna notavel: o pr enrhimrnto d<t
força pam crrcumstancias extraordinarias flc<l a descoberto; o govomo não se arhará munid o do· m •i os
qt! são nor ssarios o qnc lho sào conferidos pelas
I ~~ anl nor , isto ó, em orcasião nm qui' o ~ovt rno
L 1·a noco .;idacl do meios mais nergicos, mais
fficazrs para prrrnchl'l' a for~a; portanto, ainda
eom o del'oito notado, o arL. 2'> addttivo 1110 pat·rcn
pr fo ri vel á om ndu apresentada p la i!lustr commissiio.
Conviria, portanto, á nobro commi sito fazor
aquillo que <11•ixou do fazer a cumara dos Sr' dPputadns, qno rr11 rrrogllt' I)Sta rliRpo,·irno, (IH1 tornll
p rmanento MJIH'ila rruc a nobr<' comÍ.ni ·~ão no sc>u
artigo snbstitntivo trata agora .lo ratificar. Pcdor·ia

corpo lcgi l livo devo annualmento exerc r a sna
fi scalisação . . . .
O Sn. ZACAIU.IS: - Apoiado.
O Sn. P,IRANACUÁ.- . . .. o sou dire i ~o do livro o
detido exame ·?
Por~unt o, in sisto m convidar a nobre rommissiío
a rocon sid 1·ar o seu trabalho e ~ a prc ·c rltar uma submenda, mais de accord o com os estylos c as pratica onsti tucionaos .
Creio quo é ~ lo o unico artigo quo slá em di scussão.
f•rum a · consid rações quo eu tinha de ubmotlor
ao o ·claro ido juizo do senado, 1Í on.i dcraçiio da
i!lu trc commi são do marinha o guerra e do nobre
ministro quo se acha presente, porque nlendo que
a ma teria ó di gna de. or r con. iderada por SS. EEx.

ir passand o eomo até aqui, se m mai r ~eparo do pnth~tn c n lO; ma s, d sdr quo esta quo. la o vem ao debale devo st•r a n~cs para revogar-se do qn c serraLiftc ~du urna doutrina que não 'ô lá d aero rllo com o
pt·oc ito da consütuisão.
O Sn. 7.A CIRJAS:- ,\poiado.
O , 11. PIH.I'< IG UÁ: - [ ois é o •!lll' qtu•r a nobr
eonun issflo .
,' r sn nota a incons!i ttwio nalidade t.l l' la di posi ·
cfw pPrman ente, relativa aos meios com que a força

dev se r preenchid a, em circu mstnneias ort.linarias,

f'O mo é qu ' a nobre co mm i. são qu r torn ar ignalmenlt porman!•nto nma t.l isposição parullela, isto é,
di sposirão qnP diz re:peilo á oxo nct'>1rão prcun iaria
o IÍ suiÍstilnição pes ·oa l, obj er;tos so hre o · qHaes o

-· ....
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Sr. J,? resid cnle, ach_o quP e to assumpto. de 12aturahsaroe não tem stdo regular no llra ti ; nao se
tem d~ d o certas providen ia norossarius. .
A constituição diz _quo acr ucll qu ac t_Lar emprego·, ou condecoruçao de gov •rn o o lmngetr?, s _m
li enc 1 do s u gov rno, perderá o foro do ctdadao
bmsifoiro . 1\las, pergunto ou : m quo tribuna l ha
do ser jttlgado? Já se de u n Brasi l cxrmplo do que
fosso julgado, e perdes e o fo ro d C'iuadào algum
.orusli iro, que tives e acoi tado mpr•go ou conclccoraçüo d governo estrangeiro? E' a camara q1 tom
julga ? Na lumlmente ó os to um al'lo poiHico : mas
quando, o por quem tem sid o j11lgado? Siio as camara quo julga m? Sãb os tribuna(!. ordinario ?
Eu apresento a V. l~x . um facto, quo . c dou na
minha província. O r. Dr. p<Hlr" Jo é Antoni o Calda s acoitou o empr go do cap ilõo no rx.c rci to da
ltcpublica Argontma; m conscqucncia •'o tr facto.
julgo u- ( em set· por entonça dt (ribu nal algum)
quo o Sr. Calda tinha pr rd i lo o foro dJ Cidadão
brasi leiro. Entrou ll e, n[to ohstn nlc isto. Pm concurso par;~ SO I' collado em urna frrgu zin; o govcmo
não o C[uiz escolh r por Pssn ci rcumsta n ia : rcqu .
r u o r. Caldas á camara do Srs. tll' pu tndos, c oila
appro vou u.quillo quo o govnrno tiu ha dec idido.
Mas o que succedou Ui' p o i ~ tl is lo, .'C nhoros ? E'
pori sso qu digo quo neste aS' IIm pLo t rn havido
confusão. O Sr. Caldél s [oi oloil v cl r pulad o provincial 0 nesta qualidade aceito pela res peettva a scmbl ·~, lendo antes a as:e mbl ~a geri! I j_ul15ano gu ' olle
não podi11 ser idadão bras 1lcn·o I Ameia ma1s: depois d ·s facto requer u oll o á cn mura dos deputados csla camara ~o n codc u-1 hn o que r li pro tendia '! JI 1 marcha regular rm tal n gocio ? .
F.11 desejava ouvir o go,•rrno a str rospr tlo.
D s jo quo a provi ncias go ' l'll'l, c l'r~a m cr rto
dir ito ·; n~o quero a cr ntra li ~arüu ; mas ru mpr
altendcr a que 19 provind as fkam com o direito do
naturalisar. Presentemente aqui no lli o do .Jan eiro
1\ a n ~s mbl óa gemi quem ron cdo a nnturalisaçüo,
ó o govemo, na conformi ad o da lei; ha um rrgistro geral, pam o qual se r cor r qu;1ndo ha duvida,
se li' . ou l.l. ó cidadão bra sil c.iro 011 nüo. Mas agora
ão 10 provincia s a ·oncctl •r o foro d • cidau ão
bra iloiro. Daqui r sultará qur algu ·m quo pretender um emprego no Pará, ob te rá alli o fóro d
cidadão brasileiro; quando isto não lho convier,

tl cpoi ,
vao ~ar.t as Alagôas , e lá · estrangeiro,
se amda Ih ·o ~~1 or, vae para a Bahi a, oud ·, so
achar algum meto, apros nla os u titul o do ddn dão. As irn, stando us prol'in ·ias isoladas ·em
um reg i ·tt·o g ral, ficará quu lqucr individuo' cidadão br.1. ilciro (]llando i lo lho co nvier c não o
orá q LL, ndo bem quiz r.
'
Acha~a, po rtanto, que seria n c~ ario quo o govomo 111. se. e uma palavra obr 1 to. ào pod r•:i
haver algu:na complicação in t rnacional áccrca do
alguma natumllsacao indiscreta?
Eu creio quo tóm ha1rido alguma cousa a es te
re.'pcito. Aqui mes mo já houve uma rcclamnção por
causa d 11m sar rd oto, qu so achava nalttral isado.
r. prosidonto, raQo sta ob rvaç · es; espero quo
melhores talen tos d1gam alguma cou u a l ' sp •ilo do
assn mpto. Nã cs ~ud i a questão; li sup rfl cialrnontc
o proJOC to qn vo to da ou tra camara ; não suppunlta
quo oll •nlra se hoje em discus ão . P ç , portanto,
a algttm dos . ·~· .cnador s que r l ;~ rrça , <1110 diga
alguma cousa ueercu do as umpto. Declaro qu • não
sei ai nda so vo tar i pró ou contra.
VOTO DE GIIA Ç ~ • •
O Sr·. Dantas: - r. pres1.[ nl , a respo ta
á falia, do throna póde r r apt'Cciada, no in te rior do
um_a ror~na lJUalqucr sc!U incomroniont s, mas nd oxt 'ri>Or nao pó~c Ler mn1 to in con,n ni ntc ·?
J o LLf' ~l . nos unpo1ta que ~ ~n lla _do lhrono xag re
os J vH,OS do tal ou tal mtm L n o; pouro nos importa ~tu e a fnll a .~o throno pro metttt iniciar ta
tars lots ; na occa 'tao opportun a nós rar mo aquillo
poiz apr cia OR crviqnc nos pa r tf' r de j11stiça.
ços do govr mo como cnlcnd e.
.\l ns, srnbores, no c tr11 ng iro não é n ·sim.
Quando o ll.u·ouo •uuncia um pensamento. o st '
pcn am nlo c• bc·m acolhido o ecundnuo pelo ROnad_o, o caso é dilf rente. O nodo r uma ·ot·poraçao quP em todos o. legares ond o ha governo ropros ntalivo gosa de I vada eonsitleraç3o, p r eu
saber o p la sua in dopcn<.lencia; a sim 'Omo ó r· rio
que fl la idad o oxpcricncia do st•us m mbros tom
um grande eoso no o lran gciro.
Poris o, Sr. prosid onto, nó ob rvam o · que ,
quanuo om qual[uer J<. lado on<.lo ha go" rno r pr scntativo o monarcha abre a ses ão, totla~ as naçõo

2
proruram logo vêr o analy~aro qnc c c,liz a respei to
ilo c.trangeiro. Não se importam com o govrrno
economico do paiz; o qnc as int rc sa · o que se diz
em relação ao eslrangoiro: c há. piritu de paz, o
ha rspirilo de guerra, se ·c qu<'r augment<tr afor~a.
se s prrtende diminnir. A. sim, Sr. pr identc, nós
devemo er muito cautelosos a respeito do strangciro.
O Brasil, t'. presi lente ( pcrmitla V. Ex. que
diga uma verdade) o Brastl não é bem olhado nem
prlas Hepublicas da AmeJ'ici\, 11 m pelos Estado da
Europa. Não é bem olhad pela · ll epublicas da Ameri ·a por rausa da desronfiança que reina a respeito
do I monto monarchico do Brasil : não é apreciado
na Emopa por causa do I monto ervil: julgam que
o Brasil ó uma nação quo resiste ao progressos ~a
civili ação. Eu, Sr. presid ntc, digo isto porque vejo
nos jornacs estrangeiros algnn · artigo contra rios á
dignidade do Bra. i!.
Li ha 3 ou ~ annos, pouco mais ou m eno~, ou no
Conslitucionel dn Belgira ou n'a l'atl'ie de Puri ,
um artig,) cxtrahido de uma rolha d . Lond rc ·, q1te
se publicou em um de ses jornaes quo nnnunci i,
qtu.' o Bmsil, tendo 9,000,000 d • halJitantes, não
tinhll nenhum fin <lllCói ro e nenhum general. Lendo
i t,. r. pr idente, par i, e perguntei a mim me mo:
qual a mzão porque ~c raz t' jnizo do lkt ~ il unicam 'nte? Porque não se faz o mesmo jliiZO ele todas
ns llcpttbl ica da .\marica, onde . improvisHm os
gotwraos da noutc para o dia ? F. com ff ito, dei
, tratos á minha ímagina\)ão sem sah r A rllziio porque
c fnzin este juizo do Btasilexclu ivamL••tlo. o di se ~o
aArnrrica, em goral,lwm; porqu aAmrrica não tem
tropas organisadas como a Eut·opn; hüo tem os os 1
granrles exercites promptos sempro porn bater os
s ns advcr~arios por mcw de sna força·. Então, Sr.
prosident , lcmbrei-m di to: que 11 mzã porque
di1.iam qu no llra ti não havia um gf'ncr.l 1, ra porqu os governos toem sempre lançado mão do e trangciro nas gu tTas qttc tr·mos snstontndo.
'ós prinripiámos a nos a ind pcndcncia com geo rao e. trangei ro , c com nm almirantr• rgtraug iro.
ra gncrra contra no as mandAmos h11 car tropas
eslra ngciras. Vieram varies officia1'S, o creio que
tamb m um general slrangciro. P.n·a dirigir uma
o quadrilhn do Paraguay m 1818 (cr io que ra
V. Ex. ministro) mandot•-se buscar o Sr. Grccnrcl.
O Sn. C\ ·~A'l5ÃO n)l \ l'I!MllU':- Já linha perdido
·o brnço em serviço do pa.iz.
O Srt. DA!'i'TAS: -'J. to é outt·a que. trto. Senhores,
rcronhrço os grand s serviço. do Sr Grccnrrl.
O Sn. CANSA:\:SÃO nE J'lmnu' :-Já morreu.
O 1\. DAN1J'As :- oi LI isto. Mns quem é ingler.,
nunca larga n casca. ncconh c:o que prr. tou grande servir.os; mas. mbora natur;tliS<!dO, SÓ ficou
mei cidadào hra~iloiro.
E eis, r. prcsidrnt , a razão porque aqnrlle p riotitco havia de fa?. r l'ste juizo em rolnç1io a nós.
onhor s, 1a nesta rr posta á falia dQ thron·o um
pt'ri do pelo qnál r pu~no votnr. T(•nho votado por
todas as respo tas ás falias do throno; nunca votei
contt·o., . porque !lt:dinariamcnto v jo que Lla sua
addpção não podem vir Ol'!lba~·aços, tratando-se ncllás quosi srmprc de negoctOs. ml t'nos.
Mas aqui, enhorcs, vamos fazer óco com o estrangeiro. · ós tivemos wna guerra com o Paragua.v, reprllimo. as tropa~ do dictnclor, IJUC se acha' Vll.m em Corrícntos, pnssámos o Passo da Patria,

aniquillámos um exercito de 80,000 homens, arrasámos rortnlezas, qurbnlmos orronles, hasteámos a
no sa bandeira no Paraguay, perdemos muitos gonera s, alguns d llcs vieram morrer em s u paiz ;
entr tanto o que se uiz '?
Quo os brasileiros estimaram muito a pnz porque
foi obttcla polo Sr. marech'll conde d'Eu. '
Oh I s nhon•s, digamos de outra maneira. Nós
devemo ·et· ' mui lo agradecidos ao Sr. conde d'Eu
por ter se identificado com os brasileiros: ollo desejou prestar sérviç ·ao IJrasil; mostrou coragem.
~[é'.S dizer se que o 13r,tsil e tunou as sua
victoria~
s · porque foram obtidas pelo r. conde d'Eu,
oh! u não ron in to, senhores. Prole to contra isto;
e espero qno me acompanhem o nobres ·cnudor s
qu alardeam tanto doseupatriotismo, o que o anno
pas ado guerrearam aqui um pcriodo da rc posta á
tal la do tltrono, relatiro ao r. duque do Ca-<ias, só
porquo dizinmos qua tínhamos orgulho de que um
dos nnssoH collegas fosse quem tivesse dirigido os
nossos valentes ofHciacs c soldndos.
6 isto, senltOrcs, foi bastante para quo se ah·oroasscm c dis ·e.~~em: «!li que-se ua resposta á fulla
do throno o topiro r'la.tivo a um bt•asiletro, que
pro tl>ll tantos s t·vtços.» Hespeito muito o 'r. mar chal conde d' Eu, maR não qucro que oli obrepon ha..se a todo as vir·torias de nossus gonerac ·.
·r. pn'sid •nt , :1 nomcJrão. i!o , r. rond d'Eu
foi u.n acto político, o n po1itica tem suas ob cutidades que onvém ,. speitar.
:'{ã duvido do sue. pcrieia militar; ma. o quo r
verd:.de é quo o governo não a linha twonltecido,
porque ~o ti1·e s r onhéciJo antcQ, tt'l-o hia 'l'IOmoado em lognr do r. dnqttc de Caxias.
Por 111 razão quando foi nomeado o Sr. duqnc de
Caxias, não foi chamado o Sr. coude d'Eu? E' porqno o Sr. conde d'En não tinha milttad 0 ainda.
O , n. StLI'EJJU 01 ~10T'l'A:-lsto não.
O , n. DANTAS:- Paçn favor de dizer.
0 h. ILVEII\A DA ~iOTTA ; -, 1a campanha dl'
?t'Iarroces:
O ' R. DA'ITA :-Sr. senador, V. Ex. nunca leu
o rodigo das etiquelas?
O n. ILVEtn\ nA MorTA:- ào s-enhor; sou
muito rt•a o em etiquetas.
o Sn. n :\:T\S;- Pois éU dh'Ci a v. E .
O n. Sn.vEmA n\ MotTA:-Ahl isto sim.
O. n. 1),\:\:TIS:-Prímeiramonto permíttà que Ih
diga que ôos portos do flespnnha sahin um oxorclto
para C ul , dC'baixo da llandeira do osso onhora
ao H ·ario. ni ·ada. ). Isto ó de um JOrnal r(llC li.
Chprrnn lo a uta, marchou pnra o centro,
no
Mo~tcnegl'O houvo lirotcio . esses tiroteios {oi
aprisionado um cct to princip da raça do Ahdal'J'amnm. E tr prinrip nprescnlou- e coberto de ouro,
e com um rinto artmiravcl.
õ.o s i se por odio Olt ganancia dos hc panhó s.
o quo é vol'dnrtc c\ qur do exercito partiro.m 3 a 4
tiro qne estoltd ram morto o princip .
O Sultão do Marrocos martdon seus cmbnh:adoros
e fez- e 11 paz. Poi , cnhor s, isto · uma gu;>rra quo
do perirín militar n alguom"' O nobre senador nunca '
leu o codigo das etiquetas.
O Sn. 'u.vEII\A n,\ ?llotTA:- Mas não sei o que
tem o eodigo das etiquetas com a campanha dl'
Marreco .
O Sn. DANTAS :-Eu lho explico: mostrarei o nexo
que ha.
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E' da s etiquetas que qn ndo se o tá na pr scnça
do Rei não haja attençãú com mais nin gu m; é das
etiqueta qne quando um prin cipe e tá ní\ guerra,
ainda qu 11 50 leguas e~tcja, v nha na ordem do dia
como o mai s valc::te oldado.
O Sn. SILYEli\A DA ~IOTTA :- J lo é om geral.
O Sn. .lh"''tA S :- Emfirn, cu podia lembrar outros
cxcmplO'S.
O Sn. n .VEIIIA DA llloTTA: - E' só isto o codigo
das etiquetas ?
O Sn. DANTAS :- Tem m11ita cons~.
Esta fel icirlade só é para V. Ex, quo foi ao l)ara~ n ay , e em dous m zes qnc lá esto,·e I vnnto u uma
planta, estudou as distancias de todos os lugares, os
nomrs d'r. ses Jogares ; cln iflcou os comlJalcs, os
pontos cstratcgicos, Nc., te. O que é verdade, poróm, é que se V. l ~ x fosse ao Paraguny como marechal, rs pirhava-sc; sa hiar provado.
O n. SILVRII\1 n.1 MoTTA :- H provado em que?
O Sn. OI NTI S:-Enlhodigo.
Um engenheiro protend Pu levan tar aqui um a pl" nta da Ala goas, o do Pcm ~m bu co. Snb ' V. Ex. com
levantou 'f J\landou-mo pt•d ir dia o hora, porque
queria Lllar ·mc. Hcspondi lh o gur tias Ires horas
em diante podia procmar-m e. O rngrnhrito foi a
minha casa, e di ~se : <c. Fn~a o fan?r de 111 e dizer
ondo fl ca aqui a Ata!~ in, ponco mai ou mr nos ?
1' i a n tantas loi;ous. Jlnça o fa vor de m d1zcr
onde fi ca a s Alngoas, rtt'., etc. Fali. fiz o rngcnhciro
como pudr. Orn, niio · vrrdade que so cllc flzos c
exame espichava se? •
O Sn. SILVRitu nA i\ IOTTA:- O engenhei ro a que
alludo o nobre sc nnd r é, sem rontestnrão, nm engenheiro mu ito habil.
•
St\. DANTAS : - Portanto, . 6
'quo trm
essa feli'idad , osso dom divino do, em 2on3 mrzcs,
levantar nma planta, r.ln ssifi car os com bates tlprcnder t0dá a topograp, hin <.lo Paragnay. A pl~nla que
t()nho CUSIOtt ·JllC 28000 .....
O n. ~ ILVEIRA DA MoTt 1 : - A mim cn ·tou-mo
mai s.
O Sn. DANTAS : ·- •.. .. c não aprendi r.ad<L
,
O Sn. Su.vF.II\1 DA MOTTI :-Eu npr ndi alguma
canso. E' mappa do 2fl l;l das A lagoas .
O , n. Ih 'iTAS: - Nãh; lrngo isto para mostrar
a V. Ex. a fa cilid ade com qu se faz!'rn e~ l as co11-as.
Sr. prrsidrnte, não ~rjo nesta rMn nm s('na dor
habilitado para moruli sar a gurrra do l'nmguay;
nem o r. mini tro da gnona.
O Sn. , u,vRtRA Lo no: - Este é o que sabe
mono .
O S1L J'n F.SIIJENTR :-A Lt nçào.
O Sn. DA'iTAS: -Nii.o sei se saho m nos ouso
abr scí o qu os •Jtltro lhe mandnm dizer.
Senhores, não vrjo no. ta ca~a uma pessoa habilitada pam argumentar co m os ge ncrars ; e111nrn,
morali sar, dizer: P. pn• tou mrlhores srrri ços do
quo S. E' a citMmos os fart os onsumados, o
dizt> rmos como di. so o gonrral roman o: ct V ncemos;
vamos a Capitolio rlar grac.1s aos n r u os pelas
nossos victor'ias.» E' o quê ómonto vod mos
fazrr .
. Mas Jcvan.ta.-se um ca piliio-gc noral o diz: o exercito. ~ evw 1r por tal parto; fazrr j to, aqoillo o
aqUJl outro.

o

v. n,.

S?nhorrs, sejamos cohcrentcs. o o . r. 9uqnr de
C.axJaS, general Crn Cbrfo do cxer ·i(o, não prrSIOll serIÇO algum, se a VICiaria fo sse dev ida no SL general

~ra n dc g naral, e tào grand gcnrral que fui r colhtdo m smo
pelo Sr. dnqu de Caxia. ; se, poi.s, o ' r. ctnq.11o
do ax ias não prestou releva ntr · . rvu;os, rnas . 1m
umtal g nrrnl, St'jnmoscoh rentt•s: enl ãooSr. conde
d'Eu, qnr. uunbem foi gr nera l m chefe do exe rci to,
não presto u srrviço nenhum. onh orrs, ,o não n l
ousu alguma s r comma nda nt c• m ch fc do cxo rci l ~, <· ntiJ.o foi o Sr. Camam; e si sr qn r ap111ar o te
n gorio, não h i o r. Camura que apprehonct u
J.opcz, foi Chico Diabo.
Ü ll. ILVEII\1 ~ l OTT .I :-Está 110 diapa.no .
O Sn. ])" , tA : - ' onhoros, sejn mos patriota ,
amigos do n os~o paiz; ni10 cl prim,t mo · o valor dos
ncs os soluario , nr m a g'oria dos nossos gc nrmrs.
(, lpoiodo.ç) . W ll ington tinha na ln glatPrr.. mu tos
ininligos; era 11111 ho•n m aus tero ; mas quem r
atrcro ria, na lnglal orra a t.lizerqu r a vir toriade \VaI >· t · oe r<~ d vida a Bll, cfn·, e niw a Wcl!inglon?
Q11"rn . r atreveria '! O orgulh o britanni co c·onscnliIia ni sto?
Sr. prt•. itlenlr, n já di se qne nito vrjo nin gu m
ncsla !'<l~a hahililado par;~ mom lisa r a guerra do
Para ~ nay. ll <t d1• srr algum cspir lo ~a n lo rio OJ'!'lha,
algum do ~cun l r n lr que ha de vir d<,precinr isto ou
aqnil ln?
E porque não v jo qu m po ~sa morali sn r a guerra
tio l'aragl lay. pri n('i pio por mim; nno faço mai s do
q11 da r graça · a l)cu. pr las victolius dos n os~os
gPn!'lllf'S .
s,~nhorcs , en com paro as op1o i,çõ s,.q ucr de um,
qurr t' ontro partido, t'O tll os ta .:::arom do Tapo lrs.
'\ão lnltH'm os n n:•s ~c n adorrs rm múo ~c nlido
<·sta s minhas palai'T'as. V. Ex. sa ho o qn ~i1o os
l a:::::cu 'll i? E' um povo que vive sfnn a\wdo, qua si
111!, pl'!us arcn~ nd ros a snpplicar <SI w a~; a p<'nns
um r'll'illl"Ciro olhn para Pllcs, c lht•s d<l n mr nor
consit; t'lilÇiHI , V<'m logo urn a l11rba atrnz. Aqui vno
a com 1t:traçiio co m as opposiç:õr .
s lt-:<ortmi _furlarn r. rran~n . , deposilam-ns rm
eas; s ti•H' para ISSo l' iles ter m no c:<J mpo, mutilam
rssns t'IPunçns. <·nrtnndo-lh •s o t1 •dos, fnrnud n-lhos
os o·hns. o n. si m rriam vi('tilli/IS p11r.1 <~l 1nmM a
<'OIIlJ .. tixflo do to<l;~s 11 S po ·on . e obtf' r l'Sillolas.
A ssim lamhrm a npposi~ito: p gn om um facto innoc·o nl e, mvt•rte-o, r •vc•ste-o <~ e odio,i•lad ' para
rhnmar a co n,;icloraçllü da populn çilo. Eis nqu i a
re l ~t;ão qn , t'm mr u. r nt nd r, xisle r ntl c as ppoSIÇOes e os lo::.::at·m,·t.
O Sn. SiLVEIHI nA ~1oTTo~:- .'ão se pan•re nada.
O Sn. Dl!lõl'AS : - Entiio o nobre senador não IIV('
o qu e so lr m dit~ aq ni ? u Em la! provitwia o prc•sitl ntr mandou v1r em gargalhcira ri(Jacliios r crulados; morrPu nm c idad~o nn gArga l ira o corlnu-sell.w <.l_ posrt\ço! Em onlrn provincin foi nçontado ym
c1dadno o em onlríl c·nwifi c.:a mm um homPm I " 1\stc
é o uffi cio do oppo ·ição, t; rovc ti r os Lctos do corta
orli o iclad , para r hamar a attcnr~ão e co n id ra ção
da . eam:' I'<\S do paiz.
?llu s, Sr. JI'C'Sicl ntP, diz a \'t'sposln ;\falia do lhrono:
te Ht>n lisou-sc ~:om cfl'oi to a funcl ilda <'~perauen d
Yossa ~ln gr lado Imperial de v~ros ,oltlncl o. do'llr<t. il conduzirias 1l \'i t' toria final. soh o rommantlo dt•
muit o ~ mado o prcsado genro do VMso. MAgo~l!.de
lmpcrial, o mPr chul de oxrrcito eo nd e ti' I u. >>
Agora nisto c'l qnr nito roncordo : " Esta r. prrnn !'a, c1no não deixou um in lant • o throno imp ri a I,
foi tambrm o. do lodo o paiz, quo considera sso

O. urio, ujo valor confesso, o quo 6 um

triumpho ainda mais pr cioso por ter sido alcançado sob a valio a direcção do augusto esposo da
princeza imperial. »
Isto, Sr .. preside.nte! acho que. ní1o é decoroso,
acho offensivo da t.llgmdado do pa1z.
O SI\. SILVEII\A DA N~OTTA : - Vá haver-se com
quem r digiu is o, com o Cyrinêo do ministorio.
O SI\. lhNTA :-Permitta-me que responda ao
seu a parte. Eu não ou yrinêo m favor do minisLodo; ou em favor da dignidade da nação.
O Sll. • ILVEJR. \ o\ MoTTA :- Eu não disse que
V. Ex. em Cyiin~o.
'() SR. DANTAS :-Nl10 sei.
O Sll. ILVEII\,\ DA MoTTA: - O que eu disso foi:
vá haver-s com quem r digiu o voto de graças.
O Sn.. D....-nAs: - Qllcro que sejamos coherentos;
não qllero que um dia se diga quo o Sr. duque do .
Caxias foi escolhido pelo governo como o unico general capaz de ommandar nossas forr..as no Paraguuy, no outro dia venham dizer ncsia ca a que o
Sr. duqno de Caxias é um desertor. Supponha V. Ex.
que ou e tava ligado á opposicão : poderia seguir esta
incoheroucia?
•
E' preciso, Sr. prcsidenl , que os partido. s jam
coherentes, aliás lenho razão para •lizor quo, como
a incoherencia ó o caract r do fingimento, as proposições da oppo ição não são sinceras.
Seria melhor quo a com missão uiss ss : « Por a cto de dedica cão ci cau ·a do llra:il, , 'ua Alteza participou cu m o 'nossos va l nt. s gen rac tlo tantos p .
rigos e priv, çõc · qtHl ngr tndccera .ll a sympaUüa
nat ·icvwL>>Ü r. cond' d'Ett participou das glorias com
nossos vai nt ·~ gun >racs; m :;s resumir no Sr.colllle os
d' Eu LoJa a , gtm·ias quo blivPmo na gnerra, isto
não ', possível. Eu sLOtt convencido, SI. presidente,
de qne o r. marechal conde d' Ett regei ta isto : ello
é um princ1pe modesto ; n3s uas proprins orden do
dia faz justiça aos nossos generaos, porqn , senborf's, a ~uerra rstava ocabada desde que otramos em
Asstimpçito. O r. marquoz de Olinda, antes mesmo
de tomam1os llumaitá, declarou oaqu lla cadeircl:
<( a gnona •slá ac<Ibaua. » Desde que ontmmos em
;\ ssumpcão,o x-diwdor cgniu ádist:nção dafortuna,
c o. 'r. Camara, on onllando-o, prendeu-o; não digo
quo matou, o IIomum munCtl em cumlmto.
'en'toroH, façam-me o fa1•or de dizer: NaRoleão
p rlllrboit a Emopa, dott thronos o tirotl Lhronos; os
allindos dornm -so as mãos, houve um Waterloo, i'lapol ão fugiu em uma embarcação, chamada a Hette1'11Jihrmt c, ciiOJ?OU a um porto d..t Jnglaterrn, veio a
bor,Jo um orucial tomou-lho a puda. Senhores,
quem coop I'OU pura are 'latu·al,iàO da França ? Quem
foi o aulnl' de Watr rloo? Foi o officin l q11o tomou a
espada 'l f1o, fot"a m o~ cxcrl'ilos que se batel'ani. O
me mo so deu no Brasil. ()uem acabou a guona foi
f{ltCm tomou a e~paua a l.opoz ? :'ião, uo corto. Alli
wand u-so para Santa llolena, aqui mntou-se.
O n. n,VEIIIA DA ~loTu:--Esla pequena difl'eronca.
O Sn 0\NT\S:-Matou-so, porque houve res·I-toncia. Foi-. o alriJZ do w11 fugitivo, houveram tiro.
tcios. o o.x •rei lo do Lopoz eslava desbaratado; ;1. ftrlulla fa11or eou-nos.
o SI\. s~uZA FRANCO :- Tirotei()S, não; houve
grandes combates.
O SI\. f) ,\ NTA s :- Qu[IO. grandes combate.'. Pois
não IIouvr ram grandes <·ombatPs, ante do cnll·armos om Assumprão? Grand r:ombate c·om o exercito desbaratado "t 'enhores, sejamos justos.

O Sn. SlLVELM DA 1\'loru :-Isso ·que provoca a
reacção: ó quorer·so desmorec 1· o quo se fez no flm.
O I\. DA NTAS : -E' re<~cção? Acho muito inconveniente crtie se tenham trazido e tas cousas para a
discussão; i lo pn·nde a muita gente ; a mim não
me prendo, mas a muita gente prende.
Sr. presidente, a opposição neste negocio usa de
uma estrategia, usa de um dilomma fatal· exaltar só
e unica mente o Sr. marechal conde d' Eu, c abater
o ' r. duque de Caxias.
Qual o resultado? <<Se acaso·o ministcrio callase, sonào def ndo o seu alliado, cobro-se do vergonha; se o d fende comprem lo-se com o Sr. conde
d'Eu, c mais alguma cousa ....
O SR. SxLvEmA D.\ MoTTA : em uma nem outra cou,a. •
O SR. DA NT.\S: - •••• por conseqncncia von callocar o mini torio nas forcas caudinas. >> Ei · aqui
está o plano da opposição.
Pois, senhor s, os serviços dos nossos gcneraes
não são rocoo hecidos por toda a nacão hra ilrim?
Quando o nosso ex:ercHo entrou em As umpçãn,
V Ex. não viu a espontaneid ade de vivas aos nossos
generaes, c uo Sr. duque do Caxias? l\iio viu \'. Ex.
qu de todas a s partes as ramara municipae mandavam a uas feliéitaçõPs ? V. Ex. não viu que o
proprio monarclw apreciou os crviços do r. duque
de Caxias, dando ·lhe o titulo do duque? ão fui eu
nomeado para diversas comrnissõcs que f licitaram
0 r. d1tque do Ca ias? O ministerio passado não o
con idcrou como o unico general capaz do tomar
e')nta do À rcito? Quo mudança foi essa de lü de
Julho para á 'l Como é quo do 16 do J 1tlho para cá o
nobre duque não foi mais o horóe, tornou-se unicamente o desertor? 'ão l'ê V. Ex. que ha uma razão
para isto?
S nhorcs, von concluir, não pos o entrar em deta lhes; di roi unicamon Lc rrno ha sorvicos q11 se solicitam; eu ouço muit.n gente dizer: ,,tenho grande '
serviços.» ~las como teJLdos gmndcs sorvi<;o, '? Foste pedir no governo uma prc~id en cia , fo tos upplicar isL:.> ou aquillo. Mas os se rviços do Sr. dnque d
Caxias foram invocado , rogados p lo governo; por
con eq:uencia o tão a salvo do todas as suspeitas.
_.<\qui, r. presideJlte, n[lO defendo o Sr. uuquo do
Caxias, dol'e ndo a digniduuo da nação. lleconhcço
quo o r. Osorio um valente grncrn L, mas nem por
is ·o llo pód assumir a i lodas as gl rias; a gloria
toca a Lodos; ollc foi <',colhid o poTo Sr. duqu de Caxias, estava LI baixo dtl dir cção do r. duque. ~la s
não, os serviços do Sr. duque de Caxias uno vn lem
nada ... o que vale sfto os erviços do Sr. c ndo d'Eu,
quo estava nas mesntas circum tnncias do general
om cllde I
r. presidonL , se ett conhecesse que o povo do
Brasil os L.~ va onganauo, illuuido, ácorca dos serviços
do r. duque de Caxias e do do todos os nossos gen ra s, 1:mrn l'estunir tndo na pes oa do r. mnr rhal
conde d'Eu diria ao illnst10 duque · resignno-ros,
procurae uma nOI'a patria, o ppdi a uma piedosa mão
qu e creva sobre a Jage de 1'0 so tumulo estas palJvra.: Ing?'a/a patria, ossa mea non JlOSsidcbis. ~la s
não, r. pro~idente, eu ·ei que o paiz inl iro reconho n ~ serviço de no ·so genornc o os do r. duque
C:c CaXJas (apoiados); os no sos vindouros hão de
ar ontar para os tnmulos d sso soneraosemostral-os
:: SIJIIS filho., dizendo-lhos :
'< Aqui estão o defensores da dignidade nacional.>>
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Nunca pensei, Sr. _presidente, livessll do responder
coado por opinioe · rn:.lOil'c l<Jdas na irnpren a,
embora firmada s com meu nomc.Nunca penset fo seru
d ias trazidas á mornontosa dist:us ão tio voto de graças, para ~o ffrm em a ma i~ . evera analyso em def nsa
de varias proposições, cuj ll exactiúão contestei, oxp nuitias por um escriptcr C!o<ll'an gciro na /! evisla
dos Dotts Mundos.
Tão CJn lrario aos eslylos parlamcnlarc me parece
este procedimento, quo LOl'Íil por impoSS ÍVel Vel-O l'Oillisado nesla tribuna . e um momento cquer o ll~
pozesso possível, permUta V. Ex. diga CO !ll toda
franqueza, 11à0 assignJtW o artigo tão mal ayrcciado
pelo nobre sonaqor que encetou o dohat •. b a razão
é obvia. Não tenho o lulen to da palavra (nüo apoiados)
falta·mO o habito da tribuna. Não rnc acostumei a
pensar faliam\ o, pr dicado ssoncial, intiisp •usa v •l
ao orador 1 como dizThicrs, mas a pousar (•screvcndo.
Não fut cu quem scollu.:u a arena o as armas da
contenda; mas o ·st:riptor oslra!ll? ·iru, cuja s ap roc~a
cõos cont slci. Corno elle x:lub1 ·se s •u norue, nao
podia o ·cullar o meu. Entendi q~eassu!l praticava um
aclo de lealdade (Apotados) . Nao devta aLacar, nvollo uas ombra tio anonymo, a quero u~rava. na
areua do viseira er"Uida á [uz do ·ol. .\.Iom dtsto
queria tornar, peran~e meus con idad iws, .t da I'' ponsabilidade de meus juizos, ex:p r s. ão s1nc ra do
1ninhn consciencia, c ·clarccida pelo conhocunerilo
dos fa ctos.
O paladino dos informantes da Revista dos Dous
Jl(undo s procetiou de modo divor~o.l\1udou a área du
coutrovorsio.. ão que lhe fall ccoss m os mows do
lutar e ·om van.lagcm na imprensa, pois, ó sabido,
dissera ello, logo apoz a ascensão do lli do Jnllw,
que para dar cabo deste rninisterio ba stavam apen<~s
seus entrelinhados do Jornal do Comrnercio; tanta
era a coufiatlÇa qu depositava em sua maestríà o
prufici ncia! Sen intento ora indubilavolmen teoulro.
Acreditava que eu fugiria CS(Javorido anto a estrale110

gia de sua palavra, f'omo Lopez em Loma ' alrnlinas. O discur o proferid l) pelo uobre senador não
póde ter outra <;Xplicaçiio.
, o S. Ex. estive se convencido da exaclidão dos
~aclo
proc doneia dJs aprocinçõe lJUO Folutoi na
Hnprcn a, se m tluv1da algtm)a se apressaria a esmaga r-mn nlli co m lollu a força JfJ suas co;:v iccõ s, auxiliada pelos re ·wsos do quo dispõe. Elle qÚe trouxe
a que tão parn as di scussão do senailo, a des oilo
dos c tylo parlamentares, é porque não contai a quo
cu lho rcsponue s .
. Compr h e ~de ? senado os apuros de Liio dura r l1lisão Ütt dmxana do ru po utior-l.ho por fullarotn-ml'
os requisi tos n co. ~ arios . ..

0 'n. UUQ E DE CAXIAS: - , iiO apoiado.
O SR. Fn\i\n ·o:- ... pam lutar co m vanlagt•m
nesta arena, c do meu ·1len io concluiria o nobre
sen dor a ju tiçu a sua causa, o podPr irresistivel
do sua palavm; ou me animaria a su bir á lribuua
oxpvndo-mo a grande fiasco no meio J ' hilarillud~
pro~on~ada: u quo llt valeria lal vez nova ovação
capllohna a porLa do 5Cnado.
nclo do tom..tr um partido, prefel'i o do curn~rtmonto do dever, da dignidade p ssoa l, dcixa)ljo
a m a rge~ todas us ~ons id oraeões tio wnor prnprio.
Cumpnr o dever o uma obrlrração moral a quo lodos somos forçados; o mndo clgp ndo de cir ·nutslancw mu1tas vez::Js alheias á nos 'a voolade; u ·m ompr os meio do a::r.ão quo po suimos sliio na altura
do uos os d>J ejos. ·,, Cnda qu~ l enterra seu po e como
pódc, >> diz um adagi muito cunh 'Cido; ma lodos
somos obrigados a (;lltn~ri r este tievor Hlial.
Peço, portauto, a V. l ~x . e a Lodo o senatio rnc anin m e protejam com,~ sua indulgencia, com toda a
indulgencia que me oderem di p usar. Heconhcço
miuha in sufficiencia; potlj a palavra impellido unicamouto por um dever, a cujo cumprimento não posso
esquivar-me.

:r

, r. prcsid nlc, prin cipi?u. o nobre ~enador pela
Dnhia c n m·a ndo-me por lDJU to o p:ncwl para com
scriptor quo, na Revista dos. Dous Mundos, outr'ora tão dedicada a ex ·pr s1d nte do Pt~raguay,
como atle~lam varies artigos publicados durante o
período m is critico da gu rr~ . t~mo.u a ,defcza das
naçõe alliadas, rende do a denda JUstiça a ~nu. a do
[mpcri o á cansa sa nta de no a homa o d1gmd ade
11 trozme;tto ultrajndas.
Esta censura é tão illogic<J como infundada. O
nobrr enador attribuiu-mo o on trario do quo e revi. juizo que fórma do , r. _Xa"i r narmond é
precisamente o cnuncJado por m1m no arttgo onde
toi beber as idéas que aqui xp ndou <Ícerca domesmo o r. riptor. (U.J
" Entre a producções da 1m prensa ourop ·a, por via
de regra tõ !nal in~o,:m adu do nossas co t_tsa_s, distinguiu-se pela wexact1 dao dos fa ctos e par tahdade das
apreciações, no tocante á guerra do Para guay, a Revtsla dos Dous Mundos . Todas as suas sy mpatbias
eram por Lopez, a encarnação heroi a do direito _e
da nacionalidade paraguaya, o repr senta?Le m a ~s
autoóado da civilisação moderna na Amenca Meridional, o paladino inco mparavel da lib rd ado .em
Juta co m a cravidão. Era as ·i m quo olla c crcv1a a
histol'ia. »
" 1o formações ma i circum ~ tan cia rla s~ si n era das
cau e fficientes des a guerra, o lrmmphos ucc ssivos do ex rcito alliado. , co nscgtliram final·
mente apêar do pedestal erguido na impren ~a européa pela ignorancia dos factos, ~utros mot1vos Q,uo
ó inulil <~ v c riguar, o Brcno dos .1~ t ro , v ~ J:dad e tro
semi-barbaro com todos os d(>f 1tos ~a ctvtllsação e
barbarin, som nenhuma de sua · quahdados,. or~u~o
prr. onifica•l da ferocidade e do _cnm c, enlldaoe mconcobivel n ste scculo em que vtvemos. ,,
" Sr. avier Raymood detl te l~.ruunho de la mudnnca incvi tavel da opinião, triumpho obrigado da
razii'o e da just!ça, na consid raçõe gue trazem por
titulo " gtt rra do Paroguay,» pubhcada na l!et·i ta dos Dous Jllundos de 15 d Fcvor it·o proxi mo
pa s ado. A ques tã~ foi al~i delu id ad~ sob cu ~er
ri ad iro ponto de v1 ta. O 11!~ tre escnptor faz a JU Stira tlerid ú c:tu a da allwnça, comprchendendu
pr rfcitnm cn t que o lmperio e a Republica ~rgen
'tina 'VÍPIIt- e forcados por sua honra c dtgmdade a
'1. vantar a luva que lhe rôra atirada pela ambiçito
·s m limites e soro es ·rupulo ~ , p In irr lloxão da
'bsrharia o arrogancia f~ r~r. da força .brut<:~. ,,
.
« eaapreciaçãotl_odtrettodo b l_
h ger,mt s_sedtsJtingue no escripto mtado pe1o perr 1lo conheCimento
das cousa o impar ialidade da on ln õ , s igual
•m rito tran luz da exposiçã n 1 e rrO clida do :>ri·mei ro período da guerra, n m mo, com poza.r o
dizemo , e não pód affiTmar da lig ira cxposir.ãn do facto o ~conidos no p riodo subs quente,
'ncont stavelment o mais nrris<!ado e glnrioso
Quando a v rdadp não soffr , neste ponl , 11 ~ !larraçõ in , actas, e pultada na trevas da omtssao.,
«Desta parcialid~de . occa !onal nã~ ~eduJi~emos
iílação contraria as ~ntençoes .d? ex1mto e cnptor.
Não foi elle de ccr!o. q1tem oolhg~u os dados, ~a~ e
obriyada de seus JUUO • Acreattou n_a exactl.dao
das informações ministradas, P. dedu:ttt as consequencias das premissas estabelectdas. »
«Rc tabelocer a verdade dus fa('.tOs ó o uoico alvo
de no o desejos ao tmçar sta linhas. em outra
ou a ó preciso porqu se desmorone par~ todo sem-
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pre a obra da injustiça o dos inte1esses desvelado
em con. olid'll-a.,
Eis eaba lmonte provado quo flz ao scriptor da
Revi. ta a JU 'tiça devida emquanto examinou 0s motivo da gnerra, e apreciou com toda imparcialidade o
direito dos bolli gerünte~.
Sonli dentro d'alma não aprer1a se com igual
imparcia lidade os factos occorridos na s gnnda
phase da guerra, mas não o censurei por i. ~o ; pelo
contrario, rendi a devida homenagem ás sua intenções, lnncando a culpa, omo d via fazer, C'Oroo c. tou
per uadido que o fiz coro toda tazão él , pr oa
que daqui Ih mini traram informa<;.ãcs fal as o incom pleta .
Ainda mais !aro c xplicitamente manife lei e,ta
conVIcção n11s s guintc considerações:
« Não póde mbacial'-lhe (ao r. duque de Caxias)
o merito il'l' usavel de seu ge oio ad minislr;, tivo o
ptovorbial pcrscvemnca, a grande vantagem inventada pelos informantes da Revis ta.
" ~ada pouparam as más paixões para do ponhnrem da Hocha Tarpéa o illu ·tre gcooml erguido ú alturas do Capitolio p los tri.umpho de Dezemhro. ào
so cont ntaram com o e forço mprrg<1dos r~Ia
e te fim dentro do Irnpcrio ; tran spozcra m o A llanltco
roram á Eur pa immolal-•> ali i, nas aras das conve ·
nicnria políticas, da inveja ou da malignidnd
" Ei -ahi como scrovcm a histeria (r feri eu, depois de tnmscrover uma das mai pateot in xactidõcs t[IIC tivo de contestar), a leviandade a m.tlignidadc ou a i ~norancia dos fa ctos; o abuso da confiança
o da looa [• . .,
So alguma du1•i.da ainda podasse restar acerca do
juizo que formo dns intenções de tão dtstin to os riptor, d sa pparrcena tio todo antr a leitura leal e d'sapa ixon ~ da d to ultimo periodo. t\ conflnn~a e boa
fé alludidas só podem ter applicação a~ r. , avier
Ra ym nd, o ~bu o operado pela lovwndad o, pela
malig ddade (lll pela ignorancin dos facto., não pó do
er auribuido senão á pc oa quo c incumbaam
do mini tr-.1r-lhe informações.
cnado est<i agura mai quo muito habilitado
para avaliar a p ~n'lo quo á verdade Clbc m cf'nsura
tão inqualificavcl, e orlo concordará com1go qu o
nobre 'enudor e nã animaria n far.el-a . e contasse
com uma r po ta como a qno élcabo d dar.
Nn iutuito, nilo de justifl ar, prol.cnção impossível
mo s de sr:usar ao monos a resolução do tomar-mo
conta no senado do que cu e ·crevi em um diarw
de ta Côrte, ·orno se lhe fora vedado r COITO!' á impr nsa, allcgou. a_nec. s _idade de d~fo !Jd r: e, porque
eu nom fura ~nJu.~lts.~unamente traz1do a qu UJ.o,
bom omo o partido Jiu~t·al; entr tnulo não provou
n nhuma desta allrgnçoes.
1\eferi apenas os facto como haviam acontrcido.
o dahi resultou a condemnação d procedimento do
quem qurr que ·cja, a cu lpa não ó minha.
O nobre sonddor arguiu-me d haver criplo
inexar!idões r !ativas à guerra o ao ministerio do
qu n~ ra parte.
PorQuo discorreu lnrga monte sobre est~s assumptos, julgou ter logrado sou intento, prov~do o que
ali gara, quando apenus creou nos animo ' inceros
e drsprovinidos a convicção inlimr1 de ter p~ovad,o
justam ntc o oontrnrio do que pretendera, 1sto ,
que não crovi senão a ver:lade o só a ve_rdadl' . .
primeira inexactidão que rxP.robrCJ á Rey~sta
dos JJous ílfundos rcsalta da segmnto propos1çau:
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<< Ao regre sar de Buenos-Ayr s, o g noral Mitre tomara á frente d 30,000 hom n a direc~ão de TuyuCuó, diJtxando 12 ou 13,000 m Tuy.tty. >>
E' i tu fai o ou não? Qu m ha ahi quo não saiba
ter o gonernl Mitrc regre sarlo ao l'araguny no dia 30
do J u.ho? O mo vim nto de nanco qu o tendeu a
linha sitlaoto de Tuyuty a Tuyu-Cuó foi op t' do no
dia 22. Quando o illustro x-pres1dent da Rcpublieu
chegou n to ullim ponto, ondt- a~ umiu o commando em chefe do x r itos alliado , já nqurlle
movim nto stava concluido. Esta {o a ouru v rd11de.
Mas, pondera o nobres n::tdor, ó mal abida a
censura,purquanto declara em outra part o . r . Haymond qu' o mitrechal axias dirigira 'om mcrito
rea l o movimento que IP\oOU a Tayi o g neral Barreto. Ob ervncão 1m pro ed nte, conrlusão infundada.
O movim nto· de Tuyuty o Tuyu· uó foi capitan ado
pelo r. duque de itxins,
não pelo Sr. general
Mitr , como as overao crpitor da llevi. ta, porque
afirma d pois o mesmo scri ptor qu o g. ~e~oI brasileiro entregue o com mando m c h~ f , dt~·tgtr~ ·om
monto real uma operação H' tmduna, pots nao era
senão a continuação daquelle movtmonto, . gue se
quo foi fi I ú verdade na C' 'posição do fa t •ont tado o m reco a ensuro d injusto e parcial quem
arguiu d i o xocta a e po i<;ào 'I
O r. ' avier Uaymond, quando fullo deste s<;r)plor 6 empro com rofer ncia ao cu informantes ...
O n. ZACAl\lAS:- E' então um to la de ferro?
O , n. FmmNo: - Oh I senhor , o C[n qu r i to
dizer? Entrego o aparte do nobre cnndo.- á apreciação do bom senso do sonad' . Pois um os ·riptor
cst ungoiro, que nào tom conhocim nto das cousn ·
de no so paiz, cuja· opiniõ n ontam m inrormaçõe ro~ligida por outr m, pód ser r!lz av lmente
considerado to ta de ferro, por oxpend l-as n.t prrsuasão do haver ohtido e t:lar cimentos c mpletos e
imparria ? ó quem se ach om condiçó1~s dtversa ,
inteirado por si mesmo dos factos, habilitado u descriminar os verdadeiro dus falso , n colh r Lodo o
dados preciso • ó esto pódr form;lr rom seguridad
jnizos ew, nf10 ubordinad s ti opi tiõos nlhcia ·. O
proprio artigo da Revista dos Do•rs Mnndos sobre a
gnerm do Paraguay proYa qu sou autor não so
achava neste caso.
AnLes do pro eguir, .lembrarei no nobre ~rmador
pela província da J3ahw uma 1Jr~m s a quo me fez.
fui to desejoso o mostrava : b:. qu
u t rn1. ~o
parl nas di cu sões, om duv1da com o fim tlt, 1rnnts
ostentar a força de su palavra, o~mngand -me, ,
para anunar-m a sati fl'lz ,r s u~ d ojo , a . yorou
quo nunca mo interromp ria com apartes. l•.o lr~
tanto note . E\:. como alio jti prin tpia a umpr1r
sua prorne sa.
O~obr . ·enadorcen nramuitoo aparlt•s ningu~m
os da mats q c e:Ie. Uma yez t v a esto r p tlo
fcli~i5 ima .inspirnção, levantou um pri_ncipio muito
CUI'}OSO i. dt o c<qnom não falta, não dn apartes.» A
razao diz o ontrario. O orador tomn noto. r' pondo depois; 'lllem não po su ,, tal nto da palavra nem pori so deve eon idcrar-so inhibid' de
rectiflcar m opartos um ou 1utro fado, de r cla~nar
contra propo icões in e. aclll ·.
neatandn o ho do meu discurso, obs •rvarci ainda
que o r. Xavi r Raymonti não podia confundir o
movimento de flanco do Tuyu-Cu6, com a operação

qu d tt em rosullndo a pos e do fayi, poi. cahiria
em flagranl contradi ção, declarando em L ma parto
qn
• movimonl fõrn dirigido pt'lo ~ r. 1\IJtro o
m outra pelo r. dul]ue d Coxia .
.
A qu stão da ini iativa ou cone peão daqu~lln tosigno op ração miliLur, não foi ·u ·nada pelo tllu tro
c riptor da impr n ·a uropóa. Fui u 1uem a levantou para r nder a ju ti~a devido ús.g~olia. militar do Jmp rio, aiTirmando quo s a tlllCilllLVa ra
d vida no general bra tlciro.
Tamb m fui conte lado ne te pont .
Ent ndc nobr senador pela província dil Bahia
IJU de ·sa .voluçllo tratogica nenhuma gloria podia r sullnr a qu n a rooc beu dirigiu, porqu em
uma confer ncin d genrral bra ileiro com o l!en ral arg nlino br plano de cam 1a>1ha, d mon ·trando aqu llo a n · s idadt' d a importnnli si ma
voluçã , resp ndou est que tamb m pensava liS im.
E de w r ~P sta do um grneral tão distinclo o illu trudo, como o , 1'. Milr , deduziu S. l•:x. a onlnsão muito ingular qu , sendo a cou a tão natural,
qualqnrr a podia onc bor e ffectuar rrn s r A nl ibal ou C :~ r.
movim nto do flnnc de Tu u-Cnô foi uma operação militnrdtl grande alcan , a primeira o rnpilnl
do plano o~ lf.ltegir.o d stinado a tomar llumnit.1 lt
viva rot·ça, ou d is lar e a pt'<1Ça, nnniquilando a
fortificaçl)t•: do quo <ira a chavP, aflm d obri~ar
inim1go a rer.der- e como de facto ncont u.
A imprensa do lHo da Prata teceu-lho o ma iore
elogtOs, b m com todos o o pirito son 'n os renoctidos que no lm pel'io e fóra do lmp rio examinavam a~.:curadamcnt as up ração da gu : m do
Paroguny. Quando o nobr senador por roya1. o\) ·arvou que o movimrnto mr' e tcril, ou antes, como
d poi explicou s u p nsameo•o. rõra sterili odo,
se a mrmoria mo 11ã~ falha, pOL' falta d co pera~llo
tia quadra, o propn noi.Jr
enador pol Bahia
elogiou c-sa op •ração rons dernndo-a de g1·n ndf'
alcance, pois !orou os exercito ulltados •t Tag ,
pont o lral gicodr summaimportancia. •
~la diss•-.o: <<ll feriu o esrriptot· estrangeiro que
( i o Sr. duque doCa. ia IJU"m rommondou •m
J\lonto 'uscrus o r nlingrnt bra ill'iro.» F ita . ta
ilaçi'io, . Iam u o nobr . enndor: « ,orno plli., c •num s de parcial ,1 os o illu ' tre es riptor o at(• allribu ao 11obro s 11'\dor p lo Rio Grande do ul um
meriLo quo Ih 11ÜO era devido, o d Ler r.ommundado
conlingento hrasiloir na batalha de Monlc Cnscro, quando r.se ontingcnte foi ommandad por
outro g nero l. pelo r. cond elo Porto-A l "1'0 1?
. Ei _ahi umu. ompensa~ão do qu dis e"'quunt á
dtro~·çao ~o rn ~vun nto de llanco de Tuyu- ur.
au VOJO, nao omprch ndo, nllo ~ L ndo c t.lL a
omp n.ação. Duas in xarliuõ s niio fazem uma ccrl 1.11, 11 m duas fal idade pvdom . or tgu(IOS á uma
verüadt:.
A.inda ne l ponto fnllou-so ao r. duquo de
axtas om u m r,,cida ju tica; tirararn-lhc o mais
para lhe dar m mon s. •
O s •no do devo ' tnr lembrado do qua s oram a
r la(cs do Jmp rio com A Confrdoraçao Argentino,
ao t mpo em que a sumiu a dir <'Çile tlus puhlicos
nc~oçio um do nosso mini sterios mais distinl'to ,
pcli• ~ua uperior rapacidade, dedicnci'io con~um
tnado, rcle,·antcs serviço· prestudos á ciiu-a publica,
o minislerio do 29 d Setembro de 18lti, d quo
flzorarn part os a tuaes mini tt·o , rs. viscond ·da
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Jtaborahy e barão de Muritiba, bom como os falleeido senadores marqn z do Monl.o Alogre, visconde de Uruguay, Euzebio de Qtteiroz e .\lanoel
Felizar.lo de ouza e 1\lello.
Sabemos que Ro a , dúpois d • liav r co mprimido
a liberdade de ~ u pliz, ex.er •udo a mais cruel das
tyrannias, pretendera di.laccmr o Jmperio oro uus
ntrJnhas, invadir a provin ·a do llio Grande do
' ul, proclamar a nec • · iJadc da abolição da nossa
rorm<~ de goveruJ, levant"r a bandeira da emancipação para Let· no l mpr.rio bra ço quo o a.1xilias em
em . l'lt plano de co nqui ·t.1.
O poder de Ro as incutia antão os mais graves
receio ; o prestigio de ua forç.1 c Pnergia era ex.Lraonlinario. A reputação de qu • go ara quanto aos
meio de acção a sco.t di por nenhuma com para ção
• tinha com a do governo d Lop •z, ·ujo · recursos eram
inteiramente desconh cidos. Os fa ·to ·o ncarrogaram J provar o contrano do qu as ap,Jnrcnl:ias indicavam; mas e tas eram tid ·
m ·outu do outras
tanta rea li dades, ussim no lmpcrio, como nas naçõ' strn ng ira s.
Xa on ir! ração do gov rnos urOJ eus go ava de
grande prestigio o diclador argentino, já em con e·
quencia 1las exagerações da imprensa eLtropea , Je
orJinario tão infcnsa á no sas ou a , já per t •r
rcilu rPtirar dn agua do Pr.Ll<l u
qu dra wglcza
c rr n ·cza sem terem conseguido o fim do ua
mi so.~o.
ur.sla-mc atl' ryue :tlgun gabinrtc: europeus,
afTei\oado~ ao llr<tsil,muito s' rPcl'in. arn da lut ., que
iarno s travar rum o dictado · nrgoolino, tal em a inlhLCI cia q11c ellc lograra x.ercC'r 11 :' cstru ngei ro, multiplil·a ndu indoflniuum· nto los mmus llo con ·oguil-a.
O govorn impcri,d uüo uguatdou os acontccim nto , caminho1 t rcsoltuo paru •llos no intuiw de
os prrl'imr. Tomou a allitudt• onergi..:a, que CO!l\inha, tht altura da circurn lancia , dos 01 i~os c d:,
o

"moaça~.

F ~ trat.<1d de allian~a com governo orirnlal, r
com Uhpm:a, govcrnaJor de Entr • llios, contra o
govt•rno dictalurial da Hr1pui.Jiica .\ rgen tina.
Foi nomeado nosso mini'ln plt>tlipolcnciario o
fallcl"irl o cn .rl r marrJUI'z de l'ararhí, (' t•u ocret rio o Sr. Jo ~t; 1\Iaria ti a S1lla Pctra nho ,d pois scnad r pPia província de ' lalto-G rosso.
Cnt1bo ao r. du<[lle rlo u:o.:a · a mi são d organi snr o \llr rto, dh·ip!ina l-o o f'OnJ·i7il-o ao co mbal•. Cumprida a pnmoim pJt'l de ua mis. ão,
comhinou ·um o genr'ral ulliado o p:uno de ·ampaulta qu. ('011\ inha auopt" r e foi o l'ólllll to;
O ge nera l Uri]uiza Jevi<t alnv • ·•ar o l'aran<Í com
n fnrr;a~ sob o ·ou c·omma ndo, ti qut· fazia pa1"lo
um onLin~t·nLe bosileiru ús ordeu do ·r. CL nr!c do
Po1 to .\ legrP, o atacar o exercito d llo as ; n a
l' "tJIIad ra fir.:nva .e ob .vaçilo aflm uc, ,, pena s travado o ·um bato, lrunsporl:tr o gro so dr no "O e:{ 'rito qu , Jirigido pelo r. duquHdr' Caxia ·,iria but ' r
o inimirro 1)(' la r tag1tarda. 1\b~ ao piÍmciro cmbutr das ro~·~a all iadns Hosas fugiU, di~p rsou-sc o
ex. ' rei to que co mm undava.
.
Pois b.•m m ' U~ enlt or·es, '1 · ahi n grande favor
concnJillo ~ · Sr. un!Ju d Cilxias cnJ mmponsa~ã o
do quinhão u glorie quo se Ih n •gou na dircccão
Jo muvi menLo do Tuy11-Cur . Em vez de se diÍct·
f(JUO foi Plle qurm organisou P disciplinou o exercito
bra ileiro e combinou com o gon ral nt.rcriil n o
plano do opcraçõ ·, el >monto e ·scncial Ja victoria

con guida c a queda d nosa , apeam-nodc caLheguria d commandan te em chefe para outra posição
menos lovadu, a de com.nandanle do contmgcn lc
brasileiro no co lullat.e de }1ont.o C:~seros.
.Al ' rt1 das io~ 'xactidõt•s patentes o explicitas do
artigo allui.lido da l! edsta dos Duus .tlh~ndos, ha
outras qu rossumbram de omis õcs verdudeiramonl.ü inqualiflcav •i . E" o que aeontrcc ácén:a da
pa sagcm do haro combat.os d ltororó. Avahy •
Lomas \'alontiuas.
J~' im;~n · ivcl, ,.'r. presidente, qu um cscriptor,
intrira o cxuctn o cabalmente do factos e su.1 · cirum Wncia
limtt.assc, qu. ndu teve do de ·crever o
período ma•S importante da cgunda pha e da guerra,
a referir o eguintc : « O exerci lo brasil eiro t ndo-se
dirigido par la route du Grand Chaco , na margem
diretla do Paraquay, atrJ.vessou o rio no logar d ·no·
miuado Santo An tonio, atacou os pcsl s avançados
do \'ill ta no dia 5 J c Jlczembro, tra1ou uma sl'rio
de omhal s sangui nolentos a L • ao dia 27. >>
So o ' r. avier llaymundo não so cingis o unicamepl.o ás i nfor 1n a~ões recebidas, o dispozos c de outru · lcmontos de convicção, •·erto 1ão ficaria a
venlud•• Ot:('ulta nas trevas da omis:ào; us facto· s •riam uc~rrados com a sua irnponaueil ctHact •ri ti• ·a. 'J.da oteon u em toJa a gucr ra do l'aragna.>, Llll
mui 110la' 'l, trilo ccndeul · traorJioaJ io, e h o n
ro o at. nome bmsileiro, do que · gl rio a batalha·
dll LLororó, A\\ 1hy e Lon:as \'alontina. , o mais quo
tudo a pa agem do Chac . ~ada ·onhcço na !tidoria da s t •nwrrd;tdc ri u guerra que lhe s 'Ja up 1 iot.
Pois, o dunot!udo :;cnora l quo toJtu,u sobre si a rcspom:abi lhladc tremenda do xpor no ·so •xurcilv a.
su bm c r~ir-sc inll' ii"O, cavallo o ca1u ll ciro , ness.1 rcgillt• d Ln•motlae , · nffectuou D marcha llloru~;randa
<.:.onsülNtltla por Lopcz tão imposs vel que não lho
oppoz o menor obsl<tculo; de qtw zoruha1a a propriu
Lyud\r ·mqua ·LoJr'clar.tvaqut> hnYia~rí uu1 nnitml;
e qttC h1 •sq uin qualifl ~:o u de yolJie IIIOtlalno c.ttrt:ito
Jlamguayo, po: uno é ' ~e general uigno dos maior elogios, < lo;.: io que .c· lraJuzc1u em hunr. doUra·
il,dono ~ap.~lri<l ·? Oh! mou· s.nho:cs nunt·n mmha
nlma do urasilciro cntiu · mo ~lie~ mai · nrdcutc',
m_is cara~, ma i · 11obres c elcvaJJs rrno á nuticia <las
uxp lcndiJa• l'icLor i.t · do rncz de ez muro, o rnt•z do
J mp rio: 1o d Dt•zcmbto de 1610; 2 tl D zcrnbro
tio 1 ;l.); ü, 11 P 27 Jo Dczemllrn de l 8ü8.
O Sn. C1'N HA lii GUEllillDO : - 'l odos nó · cntirnos
isto.
O 11 . Ftllllll o:-Scm duvida, cr io tr.UI I·O.
\filO ft i pus ·i,•e l conter mo ál'igta da tu-ração in i
Jicl d • uc ·e
tão gloriosos au nJ •u p·dz,
lrat •UG rcstabeioccr a rordad dos facto , fuzundo ju ·tic·a
a quurn ora dcvirla, tecr•n lo o mPr à lu · cneJmir'l ·
não stí uo r. duqu de Caxia ·, como a Lodo o· gcn I'Ut'S sub seu r.:ommdndo, 11J cx.un:ito c armada,
que a Lodos eabo r{tliuhão das glorias pari.\ que todo
co:. ·orrcnu n. O b1rn e ito d0 plano r..lP ca111panha,
por moi· hem co 1ccbdos quo ojam, dupendc o··
'ncia lnw_ntc d sua execução, da pcricia ll hravm·a
n cumpr:men to Ju s orduus rcr btdas.
Estou intim monL persuar..lido quo nó ,bra ileiro ,
não port ncomos u 1101:1 ra ca J cgcnl'rada, quo so mo
liio ·apazes Jos grandes C'ommeUimcnlos, dos mai ·
grJ ndiusos aclú ' de abnegação ' con~7 m, como os
naturacs do outro qulCS<[ er paize . i~ão fornru lcmdas á ·ua vordai.lt.ira altura,estirnadas cl)m Jeviam
s r. a mareha d Chaco e a gloriosas b ..llalhas d
o

9
Uetraclores à.e Bonaparte, h:.~viam attribuido o
triumpbo dessa grande batalha a Kollormaun. Então,
pondera o insigne historiador, porque não attribuil-a
tamb ·m a Desaix e a Mas ena, cujo rei tos gloriosos
indica 1·.o m a sua proficiencia habitual I A ser assim,
os verdw.deiros vencedores de 1\Jarengo, conuluo ell ,
são Kellermann, Desaix, Ma ena , são todos, excepto
o " neralllonaparte.
'Sinto-me triste, St·. president . por ter de dar perante o onado explicações desta onl m.
r. presidente, Não posso. não quero, não devo
aceitar o parallelo que se qniz es tabelecer entro
o Sr. conde d'Eu e o ' r. duque d Caxia s.
As glorias da guerra do Paraguay . ão d todo os
genoracs que <.:Oncorreram pura o nosso triumpho.

0

1\. OUQ E DE C.\XIA S E OUTROS

1\ S. SE ADOI\ES:

l

· Nas ovações popular da guerra WJ!Iinadn, o
Sr. ronde d'Eu ropr ontava não s1í a glona d s us
foito c mo a de todo o ex ·rcito e annuda, de todo~
o ge1;erars quo os comman.daram. O jubilo.e nthusiasmo da nn ção [oram cxcttados sem duv1da p los
servir'os rolcvan t ·s u Sua A ltcz<t Hea l; ma · tLvc r:un
tambêru outru causas, a atisfaçãu ' L'ITI limite pela
doso ITI onta dó\ honra dignidade uadonal, u o ('011te ntam~ nto g i·al pela ces ação dos su('l'i0eios enormes que haviam p·c ~ad o sobre todas as classe da
so ciedade.
O

n.

F.

O cT.I VLI NO :-A poindo.

O 1\. FllllU'íO :-As n1anifestarõc e trondo ~as
do jubilo
nthnsiasmo, publico ta'iubPm tom outl'a
explicaçitu. O Sr. ronde t'Ell ó g nro de . ua \lagosladc Im pe rial c o povo vin c com I'M:ào om na
Mag lado l1uperial o instrumento da Divina Providencia nu tri11111p t10 da cnusa da razão
da JU tica
que ploit.eam os ·ontta L pcz. assim quo gmnde
{JUrlo d u~sas ov:1çõ · ron ctiam no . r. D. Pedro I r.

-Apoiado.
O n. l'11uUNO : - Essas gloria são immen ·as,
extraordinaria , dcllas cnhc grando quinhão a todos.
(Apowdos,) Nno ca ncguoi o •llWIÜO <le ueu ltum dos
bravos que tanlo se distinguiram, conconeram wnto
(A poindo .~ .)
lllU'il a d ~niT1 onta rla honrn nacivoal tão atrozmenEntretamo, pro tond l'u· c dcmon~tr:lr qnc touas a
te ulii'Djada pelo tyrann do Paraguay. Nunca lhos
deixei de ruzcr a d vida j 11 li~a. Fu1 som pro o en- manit' ' s ta~·õos do regosijo pnblico t"ranl unicamente
dirigida · iÍ pc ·soa do ' na Alteza !leal, queriam dilhusia la do seu· OJ'lb~·es fei~o.s.
1
Como, porque mot1vo, v•r"' u ~gora, como me zer: Ao Sr. ronrlr d'Eu ó devido tudo. E' in compr exprohrar o nobre enador P ' '"· Halna, ame~quu~l!ar h osivcl ..a exp licnr:to do JUbilo r nthusinsmo dn
nacão .
o Lriumphos de Sua Alteza Rea l o • r. conde <lEu,
O ' r. 1·ondl' ti 'Eu, oiJ~e r var i ainda, rocebPu toda
pan1 levar o Sr. duque do CJXias? Qn<H'S pa lav1 as
profrri enuncw twas des ·c pen samPnlo inlrn ·ional? as ova~ões p0pulan·s. porqno . ..
As glorias do nob re sP nudo r pelo Hio t: ru 11de do
O S1t. Cu UA FlGl'EIREno: -Symbolisava us glorias
ui, 011 o di se com toda isençà•>, uão podem ·er
dcs lumllrada s pela s de ncnh 1m do g neruos qne do Bra sil.
0 , 11. Ji'IIUII'íll: -Symbo li ~av:J as glorios do Bra ~ iJ,
sorvinun na ca mpanha do Par11guay; p •l,o contl'i.l t'io
omq uan t.o mais sublimadas fo rem, rnai · se ha do era o g neral rtuo romm~~r11lnva no~Ras forras 11 11 lero:Giltar
fulgurar o mnrilo do cabo de guerra da minar da guerm; a ovaçilc~ pop11larr:s uil o podiam
port:~ntu lil'ix.1n· do lhe ser dirigidas quando l'li gon
man;ha do Chaco o cnmbatt'S de nczt'Mlbro .
Accumulnram-- c fac t0s par:1 provn r a iucxactirlão a !'Sta Corte; lll i! S rl <'S~t' r,, ({) IIÔo l Sl' pl\dl' I'O IJI'h li r lndo oxpendido, ma , quo racto~ I qnc provas I " Que- cril'amenl!' qn nito ÍO S3(' o Sr. duqur do Caxias, IJil!'l~
rei · annnc<H' ao Sr. conda t.i'Eu, exclamem o oobr ' no [WII Sõlr da nação, dr1mtl)u a Loprz no ~rgun cla
plw · da gut' l.'l'a.
onador pr ln Bahia, a ~ l oria da ter miua ~tlll da guer\' cjarn us ilgura o <{11 diz o voto do gral'a~, que
ra qnan<lo ahi o. L<Í a falia do throno, o voto UI' graeas do sPnado, o oothnsi.1smo populJr d •mon~ ll'i.l lldo ro1hgt de H!' OI'Uo com mrus illnstrrs I'O ilrgâs ml·mcru foi cllo o triumphador, o v••n,•rtlor do Para- bros da commissiw. (1~< 1 .)
" ll enli snu so om offl• ito a fundada eRpcrnnra do
gua ? >>
•
•
ão nego, nem nun ·a ncgare 1, a glortn quo cabo Vo ~ha \lng,•stadt1 lmporül de vor os so ldoJOOs do
ao r. conde d'Eu, como a nen hum outro general, Bra.1 l ·on1 uzitlos á v1d 1ia final, oL o rommt~ n<.lo
nesse memorando ucecs n. M.1s , dovo obsul'\rar que do muito omallo o preznrlo genro do \' o ·sa Mngc L:. do
as ovuçõcs da guerra tcnninada, l'ora~1, sum <luvida, Jmpenal o m.u·echal dn exercito conde d'l>:1t. E 'la
dirigidas a Sua Alteza ll cul, romo se nan1 ao r. do- osp •ru 1H;n. quo 11ão doi ·ou nm iu tante o throno
quo do Caxi11 , ao Sr. marqucz do li rval, ou a outro impori~l, foi tam.hem a t19 todo o pniz, qnu considera
"Onerai que ao findar da gn rra CXC I'C sse o <:omman- osso tr1un1pho au!da m.a1s prccio <> por t r ~ido alc;lll ·atlll bOb a ruliosa d1rccrão do auausto o DO o d.1
do geral d nossas força . (Apoiados.) ,
princ za imp 1 iuI.
•
"
Afnrma o r. Xavier Haynwnd, na [c ria noucw
rec bida' m Dezembro de 186\l, quo no Paraguay
Por acl?S d_ dodica~ão e bravura em tnnt.os pejá~ cou idorava a gu rrn tenninada d facto, e que
ri gos pnvaçoe , , ua lteza ju ·tificou ,. l'ngrand ·nesta ôrto jú . e trataYa da retirada do r. ~onde reu as ympathias qu lho t;on agra a nnrão. 11
d'Eu l'uja pro onça n?qnolle pai:t. não pnrcc1a. ter
~~o nmprohcndo romo u nobre eÍ111dur p la
mais objcrto. Li tambcm em um artigo transc n~to · Ralna pos a deduzir dosll' to pico. do voto de graça
do Rio Grandense do S11l qn' ua .\llcza pod1ra a!·gmn nto contrtJrtos á opiniõe qu tonho l'nun~w d o . \'ejo nullo · uma prova d alt'nçilo
rOS(Jeito,
liccnç~ afim. do regressar a esta COrto.
Se 1sto o verdade, e se elfc<!tua ·se o rcgre ·so 1n oparavol da fúnnn mooar ' lncn, para om a prinar_tos da morte do Lupez, dovel'iam ser por osto mo- ceza imporiul. h r<.loira pr sun1ptivu da Corôa, o elotivo m nos attoodi<.los c victoriados os relevantes gios bem m r cidos 11 Sua Alteza o Sr. eondu d'Eu,
serVH'OS prestados po1· Sua Alteza Bealna campanha polo.s serviços prelados no P~m g uay. Em quu c,ondas 'ordilheitas? ão de certo, que fôra grande
l~lmam csl s elog1os as a prcewçoes, quo fiz, nn tminjustiça, c o que fôra inj1tsto para com olle, não vrensa, do · rviços do 'r. <luquo <lo Caxiu~, c confirmam as do nobre senador?
póJo deixar do sêl-o para fO IU os outros gcneraes.

•

to:->a falta do Lhrono lr-so o seguintr:
" ll ali ou-se a fundada ·pcr,mç.a que manifc lei
na abertura da pn ada ; ssão I ·gi ·!ativa do ver os
no so va]Pnlcs soldados <'Onduzidos á victoria final
. ob o romm ~ ndo d•· Jncn muito amndo L' prezado
go;lro o marPchal do ex• rcito rondo d'Eu. "
l<:st r O facto JlUfO ~irnp J O ', O VOtO do ~rac;a O
r p! od•tz com
devidos cncomjos. inguem nega
quo o r. conde d'Eu condnzis·o nossos valentr oidado á Yirtoria final; o qu so affiama · qu em"
victorias do Dezembro não C' ai ançaria c sa victoriu poi~ não ha fim ·em prindpio.
Ônobre . cnudor prot<•ndeu lui voz d mon trar om
seus r mm nta rios a esta parl do mon rripto, que
eu 80U in f ·nso ao Sr. conde d'Eu, p i não con idcrci, romo d via, os f-Crl'iços por c:lo pres tado n
gu rra do Paragnay, So foi ost • seu int 'JllO, nganon- . r . . 'ingu m mais do quo eu admirou o enthu.sia. mo, o ue ejo arden te, o mp nho quo mo lrou
~m concorrer com seus o forços pat\t
triumpbo da
causa n•cicnal, antes c depois de confia lo o commando dGl no ·s:1 ·forças ao Sr. UUIJttO I ünias.
Como anl do Ludo ""s uro tudo ttl' 'l • mundo deseJava er vingaua a hon1a , dignidade do lmpcrio,
penhorou-mo obn• mod c1 tanta d dieuçiio. E_ntendi
que so 1:10 ucvia faz •r a vontade, o como obJOCtasscm ·uu po .. w idndc, citei o ex mplo de outro GnslflO, Gaslão de FuL\.. O talento das op rações militares ,; um dom da natureza, como o talento da mathematic:~ il da poe ia. O estudo o xp ricnch o e envolvem uporfL·i~out~l, come~ a totl;~ ·as l'_aculdad •s
da inwlli'"llrio, ma~ nao ,J erwm. E por 1 o que a
historia gus tefcrl' xc111p!os do grnndr·· victoria alcantll( as em toara i.undo. Custão de Foix, duque d
cn~o11rs, cumma11dantl o cxcr ·i to da llalia, derrotou o . uisso , apodcron··~o t!' Bolonha c llrcsciu e
aanhn11 a h:~tallia de ll.al'cnna, onde perdeu a rida
~o· 21 annos llc i lade.
, O t•nt1 lhJje o nolJre .enador muito entllu-iasmo
p •lo ~r. ·onde d'Eu, entr •lanlo ' so ('On o_rrasso no
ministcri . quando o nobre Sl'nndor pt'IO i11o Grande
do 'nl rc>;;rr.·sou do lhcatro da gu rm, ua All ta
]{pal não Lelia sido invp tido do ·ommando de nos o
ex. t·cito. Vou uemou ·trai-o com o proprio l ·t munho uc S. r:x ., lrndo o que c!lo ser "•u <I c Lo l'('S
pciLo no Jrnnúl do Commercio. Hofl'riodo- a mim.
disso o t.OIH o seMdor quo os artig s ns i,;nudos era m
wuitus voz s tão injustos como o. anonymos. Julgou-me por· si, pois mHh IH\ mais inju ·to quo os artigos firmados com Sl'U not e onu·a o illuslro general quo, victima d • grave nf 'rnlidad,•, rcgro . ava
ao s~io da palria, pela qnal fizera tu r to, em procura
de ulgutu ltnitivo a . u · c•ru i o!Trirn 'li LO
Vou ita r suas proprias palanas. (U) cc O segun.
do d ereto de 22 nomêa ua A]l('za Real o ronde d'J•.u
commandanlc em ·hdn de '!OOA · u I rças (f rça do
ex mplo !) m OJIPra~õ contra o govcro do Paraguny.
" Que moLivo dotl'rminaram a n mcaçfto c!o ua
Alteza '1
,, Razões políticas?. 1ÜO; c sas. razõrs de Estado
qu o prh·aro.m de parllt' volunlanamc>11L , ha anno,.1
para o th ati'O da gu rrn, par co qn. agora, qur so
por ob •di ncia militar parte, com mm razão o afastav<Jm de ltl . . »
e o ga.uinet do 3d Agosto não f z a vontade
a 'r. onde d'Eu, conflaudo-lhe o commando do
nossas forças em cons 'quencia de razões politicas,

e s essas razões, omo pondera o ch fe de se gabinot<', ainda mais afa laYam a :Sua Alteza Real do
tl~eatro da guerra, ao tempo tu que foi invc ·tido do
dllo _comm<mdo, em .~lar~o de Ul69, sogu - ·c que se
S. hx. nossa ot·castao amda fosse miui ·tro outro
seda o succ ssor do Sr. duque do Caxias.
Es_la !Ilação ainda mui · ·e u~idunci.1 ~o prriodo
scgu111te:
<r lmpeclimcnLo do gencrac di tine lo ? A lt'·m do
~ o u co honroso para o prinC'ip • devora sua nvmen!'ÜO
a fo lLa de gente, n&o está esJolada o lista ào.~ Ôffi·
ciocs capale · da taref~ de dar wbo de Lupe::, exc 'Pto se o g-overno, elo r 'tnOr.o do os haver preterido
maltratado, pt>nsa que i .• pt ofi ruam nLP o· f'ha.maria (nora offensa ao mero irncnto d H s) a ervir
o paiz. ))
A intenção quo dictou estas linha · nãc púdc er
ma i vid nto. Além do 'In ais {or·ça da · ?'li" fJe po
titicas a tempo da nomearão,, cerr. renta-s qu não
slava esgotada " li la dos oJiiciaes cnpnze de dar
cabo d Lopcz.
n cpnis do ro~rtni7)r o. motivos po ,~ ircis c aliegados da nomea~ão t. , u1 Alteza neal. inclusi~o o
r <' io d não puder o • r. marrchal Guithrrnw, por
doontr, ontinuar, e depois ur refntal-o., só con id l'OU um Ullii'O prOI'U\'C•I: é O PgUÍrlle. (tf}
'' A suppo iSito do que só faz honra a um duque
ter por sue cesso r um principe 'I Talvez. "
r<., desilo que não se quize ·sr fnzer o ·a honra
ao durptc não cria nomeado o principo.
Passo agora a conshlerar ll parte do di curso em
que o noht rnauor p !a U<1hw me arguo dv inP'>actidões relativas ao ga1,inot:J de 3 de Ago lo.
llopoi · do arnrmnr que o Sr. conde d' Eu solidlára
com instaneia rlc de o prin ·ipio ija gu n:a Hlr nviado a Pa lilgtwy, arncsr nta o r I'J"Í[Jlor du Redsta : " ão sabemo a orig1•m dn rosist •ncia , quo
ellc rnrontran, mas julganHls tlov r attribuil-us ao
liborali mo franeJmentopronunciadodo ·ua opiniõ s
polilicns o á mnnifo:ta~ii.o srm hc 1taçõos d s us
erltimonlo a h licionista. m ma teria dt• o rralidão.
Est modo do ver n cousa não podw acarear-lho as
boas gra~as dos ministros artna s. Como quc·r que
s ja, cyuundo li v ram ncc .sidade uolll , o a ·haram
prompto. ,,
Dcmonshet n in oxarlidão dosttls nss rçõe pela
simpl s onfronfação do factos(' das data~.
O nobro 'twdor pulo Hio Grand(' do Sul foi nom •adu onunandanL g ral de nos ·as força· m OutulJru d 186(:) ; o gabinote a!'tual tl'llz a dali. !lo lG
de Julh do 1868; o illustre generul ch •gou a c La
Côrtc, regr s.ando do Pnt'Hguy em Fevcr •ito do l 6U,
o r. coutlc d'Eu foi n lllL'auo p•m1 sue ·od r-lho no
·ommando em ~larro dom 'mo anno,
E aecr se ntri · QÍtrm não qutz fuzcr a vontade a
na Alt za dando-Ih o de pa ho desejado, nao foi
o mini tcrio actuul, ma o de 3 do Agosto ujos
ml•mbro hoje se dizem lib raos, mini t!'rio quo incluiu na rallad throno o LoplcorelaLivo ao olomento
s rviL•,
Eslil reclificnção que todos considerariam incontc ·wvo l, in ·lusivo o nobro senador, se ontasse com
1· sposta de minba parte, foi todnvia contcstaua, p•H'
ino ·al:La em r larão ao gabinoto pro{lr si ta, e do
modo tão singu lu t~ quo 6 f!reciso ver para cr r.
O nobre enador contou a hi toda d • todo occorrido1 numerou as razões poliLi!'OS qu ínhibiram
o mmistorio do fazer a nomeação des Jada, razões

Haceita pelos conser mdorcs rn ml>ros do con ·elho de
pretcnç~o do r.
conde d'Eu.
Ma~, o não ser com o !1111 d tlistrnlt ir anttcnção
do ·e nado do v rdudet ro po nto ·untrovct t1do, para
qu produzir considorat;õos tão o~c u sadas? Qual fo i .u
propu içüo minha quo o nobn• se nador leve n c •sst·
dado do co11 leslar c contestou '!,, 1\' i m · xu~.:to , repelia
clle, mas esquecendo- ·c scmpr •, o ·om toJll razão,
d provar seu a erto, c 111dicar onde se dava a
inexaetidão.
1ão morali oi fa lo algum, 11ilu fiz a menor cnura no gabincl do :3 de Agosto; a pena 1 cfcn s
cou as como el la occu1Tcrurn.
Fm lambem accu~ado d haver iltjllslissiu a mente
trazido á questão o nome do nobr ~~ n . tdor p .lu
Uahia, moti ro poucrosu qu • o compethu a vtr dlscu ir no s •nado, em rncnosrabo du · l'~ ty los parlurocnlar •s, o artigo uja d •fcza fui lirrustut.l.o a fuz r
nas alturas desta tribuna.
l~i s ahi n base da 3 · u açi10 : ( U) " D po is
do r .v z de Curn paity, o :r. Zuraria!< dr r,flcs Va oncellos, PTttão prcsidant tio conselho, rrne ~rm ..
qu r ·umprimcntava o nobre duqne rte Caxta~. 101
pr orural-o com l do etn[H'llhll {i ·ua rn"ll, afim d
Olll'ida l-o a tomar o !'Ommando do nos~a~ forç 1.
quo lambem comprchendi;,m u c •1u1dr.t, como piPnamcn te foi d-:: monstrado no ('nado pelo Sr. uarào
do CJlcgi pc. ,,
lia nada mais verdadeiro do q•w o 1efp t·ido? Os
factos que narrei não acontl'fo ra m ? Aronte('cram
realtTI ... te como c depreh ndo da propria. cxposil'ãO
fr ita no intllito el e negai-o .
•
Co m r fl'oit.o, dcp is do atar;u•• do Curnpnity. o gabi nete de 3 do Ago lo fez da n ' !'e~ .. dotlc virtude ,
julgou in dispen ave! unfior o nmmando de toda · as
n o, a· f rças em opcraç:üe · no Pa r·açu3y, tí pcriciu ,
cxpcriencia pr tigi do no, o nwts di,;tinl'lo caho
de g>JOrra, c des1· lou-sc em salisfl,zl'r as exigt•twins
da O(li niãn que do de o comc~o d.1 guerra o indi "''•l
para tão ordua c mmi~~üo. !1Pso h ida n nome<teao
em r·on~c lb o dr m in i~tro , foi o nuht senaJor
prlo Pi;llthy, en tão minis trCI. a ju,tiçn, nc rre 0 ado
do entcnd r- o a este n•spctto rolll o , J'. duque <.!c
Caxin '. I O( ois u proprio p re~ i d nto du consc l.ho dirigi u·. c á c11 n do nob to mnr l'hul do. t•:ccrctlo, e,
co m o não ncontrasse p r· LC' r 1do a~ 1. ur no amoral do co o lheiro de E ·Lado " i;; uol de . ou~:1 ~1 ll o
Al vin, PScrcvcu-11} , pedi~d n , nr·~n a ch gassc
dr o avi o, que S. b :. doSI'Jíll' mml f.1l'ar-lhP .
T .ndo os factos occorrido co m rãn narrao s, m
qu fui u inju"ti si mo para com o nobrr ~c n •ulor?
Oh I . in:, a in justiça foi inte n ional; tcferLO.do qtte
o ex-prc~lie n tc do C<'ll ol ho fora ú rasa do tllu :tre
gcnl'l'al ('unv idal-o a ~ c ita r o comnl'nll'lo do xcrcllo,
pr tondi a cu al-o de lC' r r bnixadoo poder xerutivo!
Qun nd o SP turna ab·olutalll nt itn f.O • i'T I de tn ón trar os in exac tid õ> allegudas, o nol)l'e sl•nndor cmpr sta·me i nt cn ~õ
que nfl o tivo, e combatendo
e s~a~ in tenções jul ga t r ro nsrguitln seu int9nto.
atla csr.rcvi doncl o podrosso omnn;u· o mais I ve in·
dicio da i11tr, nçii.o que m • foi'' ttribtlida. e o nolJrc
se nador q ui~c r li'r ·om algum ru idad o artigo fJ.~IO
c nsur'<l , vem qu e na numeração ri os factos e ctrcnm tanc.ias indicada ~ , 6 bu qu i n!lin..,·r um alvl' :
<\' mon ·trnr n alta confiança que o ga binete d 3 do
Agosto de po itava então uo Sr. dnqu d Caxias, a
urgenl neces 1dadc do onfiar-lh a direcção do

E lado on ultadó a r sp ito da

nosso ex r ·ilo
armada, sp ctalmt nlP d{lpoi: do
r voz tllJ Cttrapuily, origem da dh·ordia atl'lllal'nlr'
os gt·tu•mcs all iatlo .
..
Ao lor quo nem ' umprimcntav n ~sa • t: c a~;ao ao
r. duq ue do Caxias, sem ~ cgnr o ra.. to, pt·r~unto.u o
noll ro (•nador a que vem 1sto? A ro po la 0. obVHl e
intuiliva . Es ta Cll" Uill tu ncta prova u cur.tsul t•tro~ào
qLL tinhtt ot t.ã p ·lo nobtc gen rnl, u dt'~'l'JO urdc nt.e
de úlll'ia l-o para o th •atro da guerra, o cmpl•nho um
que •11 acctla se c ·ta commissü~ qnnr~ tn antes, o
lJ ri,su t'ulll peu I• r toda a ~.:onsttl t\tçoe~ de nm.or
plO!,rio, indu prucur<l l-o á ·ua p10p11a l'~tdt·ntta.
apt• \Jr de nã entreter ·.,m rllc rclL>çocs 110 111 w quer
do stmplcs cumplim nlo .
.
•
Eis ·orno o nobre ·enador apt •ctava a nt n.ttaça
do Sr. dnquo dP Caxias na ·cs ão de 18ü8. \1 Oll ler
as sttas palav ra .
« Pou ·o .a:poi d~ ascen ão do rninistcr:o ul'lual,
disso ellu, houve o dcsasLru uo Cnrnpaity; evnvmha
COllllrWIIiC(I I.' 1108 l (.;l'J\ lCS dO guVCI'llll ('IIJII'X/ l'll?l!Jt ii'O)
qut' cllt:l •slava r •solv,dua ,,ro·egu ir na gueroa C'O m
firmeza, o di to ra som du' ida wuct pro1 a n /WIIleação Llr> m.• rquLz d Caxi:J.s porqn • i tdi •:•11a •1ur o
gal.Jinctt•, ' Lllccndo até considor ~· <1es pol itira~, qn
dunmle t.liJUS r.mws uão po:leram ser t'Cil C td rt~ p<'ios
Jrtinislerios attlcJ tores, di punha- · L' a 1ron•th•r com
todo r i gol'. »
Os m i ni~t ·rio anl. rion· rram lil.JP rars ; dumnt
dou anm' ' nao pOd'rnm ,. ncc r as 1:on. idPrar;õe·
p'llilit:as m oppo içiio ao 'OnlllJilndo d., . 'r. duque
de Caxia~; fot I · L'~ci o dar prol' a de fimt "za 'igur,
decrl'tando • o command•. Entretantn,•rucm n:t ~c
srw d. l8G' fu1.ia lac rc1elações ao st•nadtJar·1·usa-mo
hoje d • inJI!Slo par a ·om o partido lih, ·t' d t;ua tln a
oppor-s á nonwaciio do u bt· S!'lwdnr pelo Pio
Gnllldl', a ltribuir.dÔ·m COJJSUt ati f} li' llilll nz, poi' a
c lo re p•ito limite>i m a narrar o quo~" d'zia.
Tal era, r. presidente, o •mpen 'tn 1h1 go11·:no ,
que na rolnfcr •n ia ·om o r. duq11o de Caxiu~ o
prt ~: lcnl• J on elhn insi:tiu rom 0 lc nct•ita. 'o a
·omrnis ·àu quanto antes, par.t '(UI' o (IIIJIH lo· do
. ' ort,., rostus as' guirriagern, l!'v,ts• ,, not;l'ii.l. \inda
ntttis lemhrou ·lbc indi<:as e pc. :u:1 dt• snn o·onli~tnt;;a
(Ji'lll a p;t~lt da g11o .·m, SI' a~sim Ih' ·un it•:s.•, c·tttuo
por c1..emplo
fall rt·ido barao do :-;uruhy, tio do
nobre mart• ·ltol dP xPr ito .
CorTou ató t•m vario. ci r u\os dE:, til Curtr, qu" o
nob ro ·on_a1 lor .a3sovcra t:u ao Sr. dUIJUt: de Cctxins,
qu , SC' nuu qutze ·so acct tur a romn11ssao por f·lta
d'-' co nfiançu n~ min istcrio, rúsiguu r ia o potll'r com
·cu t;o ll ..(i\ .. hst" (Jrov" d abno.{nçllo c:ausun mnita
sorprcs.1. O n Jbrc :en,dor p lu Uahit> ent·ur, rr;o u
do a dcsvnn t •r, affi rman nesta tanrara, qru• t• m
v rd~tle fizera rssa d L ração, ma niw unlt·s, . onão
dPputs d nc ito o comrnand ; i to t\ foi l'>ilit a
ofTcrt,t quando já não ·orrin o risco do ·cr rumprido .
ão foi , . r. pr itl nte, n espirit·1 do partido, romo
~ ll cp;ou o n hrc senado:·, qu nw 'nd uzin a l rna r ntl
lnlp n• n a 8 d (cza d Um l'OncidadOO ((IH' (O!I[ f •z
pela mi nlw pn lrio. n . umin rlo o ··o nmnnrio tle unssa . (orçn~, dl'pois do revrz elo Cu rupa tl , e lova ndo ns
a té LOtlH.IS Vttl nlinu (Apoirr ao.~ . ão ~r i qur pnru
se for. r ju ~ t iç a ~oj a pr i<o o im pul so. on m•\ve l do
o•pil'ito de pnrtirl .
Oh tleri n ustdcrarõcs do outra OJ•!lcm; fui impeli u o prln d ,. r rln grnl idflo . 'ão est:11 u Pm mim
conservn r-mr impa. sivcLno meio ela s inju li•·a srm
noro , com quo as más paixões procuravam · obscu-

- nl'OCc1: 1 uoptimir merito o mais sublimado, s rviços
tilo em inentes. Meu peznr subiu de ponto quando as
Ti t runspo rtaua~ além do AUanLit;o para lá co ns ummarem a obra da ingraLidiio quo ó obra da iniquidadc.
. .
. .
.
I .tixão po rt1dana <!X ISlia, mas era aquel1a quo se
traduzia em injuria o ca l umni;~s nas folha s da opposição , o in: ufl!'va e~se pequeno' .grupos que nus
dia , t.1 regoSlJO nac10nal pela term111açao da guerra,
resnondiaJU aos vivas leva ntados au Sr. duque de
CaXlas com gritos do morra u f6ra o desertor. Desertor da victoria, dil-o-hei ainda.
~unca em questões interna ionaes atlcndi a conveniencias de partido. ltet.l l i~; i o Correio Jf erc,An til
duranl IJnr·to da guerra do Para guJy ; os a1 Li~os deHomin odos do fundo eram •scriptos por mim ou sob
minha direecão. Meus adversa rios na impr nsa não
<: ·snvam do. estabelecer po~ra ll c l o entro os Srs. duqut' do Caxias e marquez do Jlcrvn\, deprimi ndo, inju riando alrozmente aquelle para c:evarem a estP.
I unr<t aceil i a questão nest Ler r no. i'i nora fi~
a menor censura ilO general predilecto de meu ut.lversilrl oS, apeza r dos in sulto · ince~santcs que tlinginm ao n1bre senad or p ·lo Hio-Gnnt.!P do 'u i, ~6
po r nào pen ar'como elle · em matcri.J politi;n.
Qua 1!dO o Sr. marquez do ll orval p1ostava t(lO relevantes scrvi cos á. causa nacional par aetos t.le inqualifi cav l bt:'avura, insptrant.lo á · uossas tropas a
corag :n que 11a alma lhe incrudia, não era dr t·rrto
occa ·i: o de proscrutar-l·ho os defeitos, mas lle ~nca
recl'r-lho o me rito. I Apoiados). i'lào rensurct a nenhum dos nossos cabos do guerra; xalloi o me rito
do lodos .
Quem ns ·irn pro,~cde nfto se mo otra ~lheio n paixürs partida rias? O senti monto do justo, pa rct' lla a
mai s prrcio ·a d,t muniflci meia divina quo restou a
/Hliw, !Jllil iHlo expu lso do parai o, vive por ~i 111esmo
nos cora('.õ,•s hem formado , nilo u rocc . ~ila parn mJnifos lar-s'o o estimulo dl' convcnicnria al~uma.
E~crrv:a pura o Con.il11tcional ao t •mpo da quel.ão Chrislie; o mini lcrio j;i r ra infcn . o ao 111(),, partido; entretanto de aflo a qur mo citem um jornali'la
que n1ai · a 1 etlo tomas c c~ ta questão c mais COIH'OrJes o pnra atea r 11 0 roraçiies o c•ulhnsiasmo pela
cau a da palria.
n.. osp1 rilo de partido dou provas mas foi o no bre
>~e n ador pula JJahia no modo divor o e contradictorio eom qt1o tem avaliado o merito do Sr. duque de
Caxias, corno passo a demonstrar.
Snhmctleu-se ao impcrio da s r.irrnm ·iall cin s quando de ü ·r.ordo com eus ro ll c~as do gnbi11rt de:~
de A~o~to leve do conferir-lhe o cornmand Jo JIOS. as forças. 'ust 'ntou com vigor osso acto contra o·
l1beracs Pm opposição, ti ,clarando i·np1·esciudii•el a
Jl OmPa~ão qu fh:cra. Diriil;ill d(·pC'i. o. m ai~ alrvantados ,, l!em met ec ido · elog i,1· ao illu. trr marechal
de oxcrcito com quem se dizia, c ·r io muito tão
ideolincndo, que queria viver e morrer abraçactJ com
oll e.
A ·reditavn t:~ ntão o nobre se nador quo co m ministro, f{IIO em, lhe cabia grando quinhão 11 as gloJ'ias da ca mpanha. Em um artigo publi cado no
Jorn-al do Cornmercto com todas as appnn•n ia s de
ofn cia l, lia-se que as gloria da guerra pPttcncül m
~o governo que era qn m lho dava dir cção, como
se no eio do galnnctc houvcs c algum Carn ot que
enviuss para o exercito planos de ca mpanha, e a
for~a milHar era essencialmente passiva e obediente.

· Tanto que retirou-se do ministerio e não pôde
mais partrcip r dos louro~ colhid os pelo Sr. dnquo
de Caxias, u nOIHC senado r mudou inteiramente do
opinião a r spcilo dello. Embora nos ~rtigos publi·
cad.os no Jonwl do ,Com•. ercw e nos t.lt ·cm·sos profeudos nesta ·asa d1ssossc que con ttnuava a ·onsidcra r do mo mo modo C[t iO dant os actos por t> lle
praticados até Dezembro d · 1868, salvl· o Juiw das
pessoas COIIl(JClCnlcs sobre as IMtalhas pciPjadas
nos o mcz, cus e cr.i plos o suas palavras afllrmavam
prccí a mente o contrario. Na diseu, são do voto de
graças do anuo passado manifestou-se mui claramente e ·~a mudança.
Lia-se 11a fali ~ do throno: '' A mar~ ha pelo Chaco,
os combate de lloro1 Ó, ,\,ahy e Lomas Val<·ulina ·
, Llc~tJm a disciplina • bravura de nos,as tropa e
das alliadas, ltolmtm a perícia e intrepidez dos goncraes que as c mmandarnm. >>
O periudo ·orw lativo do voto do graÇas ra coucobirlo nestes Lermo : " O senado comparto o euthusiasmo •xciwdo m todos os eoracões brasiluiros
pela mal'l·hu admiravc l do Chaeo, e OSRlnrio~os l'Ombates do ltoror6, Avohv r Ltnna Vnl cnt Jna ~. manife>tnçõHs t'SpiPn<lldus ãss:m da disc1plina <' 1Jra1 ura
da II Ossns tropas o das alliadas, <·omo dn prrieia
o intrrpidoz de· gpncracs qno as ('Ommandarilm; e
muito se 01'1/1llho ao le111&mr-se que rí (Hnl e de tão
insig?te r1eneraes se achara então wn de seus mernlii'M

·nu.is illuslre.ç. »

Oh! nH·u DúllS ! que celeuma mio 80 lPvnnton no
enado em conserruo-ncia da proposiçao terminal do
periudo' citado I
Exnc r n··ia! 1•\:('ll.!Brcnr· ia I bndou o uoure sct'aüor. I ~' lll1la innnvaçito dos cstylos pari. montares,
uma ahe n"<l~ilo som ex•·n1plo, ''ordndPi ra haju lacão
ao SL cltutuo dl' Caxias. o mandou á mr~a rrnr1Ída
supp' ~ssil a.
Entretanto, mPns senhon•s, a• cxpresoõos tau
iJiogif'iHTICiliO Cl'llSili'Uda llimanaHllll n,llll tllllllOilt<:
do pcriotlo !'I lado <la falia do throno o rofL•riam-se ao
tempo em que, segundo dizia, ' . Ex., o r. durp1c
do Caxias ainda nfto bav1a dceahülo de sua gru~a.
Elogiuva a fa lla tio lb rono os gt•ncraes que haviam
cont"orrido pan1 tào as. ignaladas 'ictoriu~. Entre
este gc ncraos c á frcn t<' drll c~ se a!'11avtt o r. tluq u '
d Caxias, '. po1 lauto, o elogio da fnllói do lhrono
tamh,•m o <·omprchcndin, desde tJll!l r ll r era sonedor nada mai s mzoavel, mais l.lt'm cabido do que u
mamf•stoc·ilo rio s!'ntimento do orgullto quo tl e seu.
feitos glor'losos resultava ao :--cnado.
A qua lifiraça tlo oxcrosrrncia éo qui' é _urna vcrdadrira c xcrc~cc ncia du ilom ~c nso c da log1ra .
A indn quando o pe1 iodo alllul ido fosse cxlranh u,
como não ra, á fali a do thr·ono, poi' gua rda toda
rclacão com outro período da me~ma falla, ve1sa ndo
amb'os obro o mesmo ns. nm pto, ainda a~sím não
podia ser qualifil'atlo de innovação ou ahf'1Tação dos
esty los prrlan1cntarcs. Não sei como no senado o
expt• nd cm propo ições c! es ta ordem, tão vãs o aorras,
lilo intoirnmcntc baldas de lodo fundamento I Parcre
innÍI' I.
Em Fran ça, so b o re:~ im e n da carta, houve tempo
m que no voto de gra ça se incluía um period.o relativo it Polonia, as ttmpto não con idcrado na falla
do thronn.
as s Tto d 18H o mesmo aconteceu <ÍCC1Ca da
vis1 ta que Berryer e outros lcgilimistas fizeram ao

<luque do Bord ·os em Londr s. A maioria da camara
tcro poraria repu tou oss facto de summa gravidü.<!t.: .
Viu r;mer-sc contra o prin<;i pio v nc d r em 1830
o pri11ripio v ucido pela rcvoluçao , a legi timidade
co ntra a sob raniu t.lu nação, e p;- ·to não houves. e
na fall:l do throno a mcOI)l' a llu ~ão a e o fa ·to, foi
in. rido no votn do graÇ<l · o período seguinte: « A
rcn ci ·ncia pub lien
Lyg mutisa mõnif laÇÕA3 ('UIposas; n o~s u r •volu çàu do Julho. puni_r1do n vi o!açâ 'l
da fé jm·ut.la, con:;agrou 111 no. so panr. u 'a nttdadc
do jnramPn to . »
Qn:1nto á b;rj ulaçftO, unica réiZàO cxplirativa. qu~ o
nobre enador p In Bah iu ucho11 em sua ron~ctcnew,
dn exp rf' sõ • nimwm!' nLo modestas rr l:rLivas IJ O
:-;r. duqw do Caxias 11 0 vo to d gr1ças do ann o
passado. t.lirut ap O<IS qn' sei rcsprila r a minha
dig niJ :rd na di gmdud • alltria.
l'odin, co m toda vanw ~c m, esgrim ir ~ontra S. Ex.
a m .ma anua om quo cl le, cmbnldr,pr etcndeu
t'rri r me c" meu· colkgns du commi são .
0 ger.o ral henem .•rit ~ da .Patria, xonora~o do
cnmm"n d , volta \'ll Já tuo a llantado n l carrrrra dll
vida 1)0 FOiO de Slll\ fllmil ia ; l'in hu de ranc~r de
ta nt~s fadigas c perigos, r.a intiultt s.ltisfação tl
hi•Hlr hem o l o~ Imente f· nmprido ~ell dc1· r; ntrc tan t.o quo l Sr. cu ndo d'Eu, ora tãn nLh usiu tiçamen to t' l o" i~d o por ·. Ex ., ó o ron. orle da hcrcetra
pr umpti~1 a dn Cn·l\a.
Longe tl e tn im fawr r menor in s inun ~iio , que nüo
p; cza a propri.? di guidado qu m não . ahe r·~ pei tM
a alhera. Esta co n idcrações ~ão a1 O ll il~ um argum nlo que prod uzo com o fim de rotwenc raü no!Jr J
senndor da inju ti çn 11110 foz a o~ m •rnhro r i ~ cemroi ~ão co rcspn, la ;i falia do Lhrono na ss~o do
onno passado .
• ·
Eu disse que o nobre sc• nador não foi fiel ao protesto de adhc ão aos neto pt·ati adt ·~ p lc ,·r. r!uque
d Caxias, até Jin do Doz mhro, c m a ('lausu l;t j;í
mencionada .
Além c!a opposiç.ão qut• fez no período ll o volo dl}
graças allu ivo JO pro ·<•dimC'nto. rio bcnemorito gc·
nem!, Lito ~óm e nto qnant tí mnrch;1 polo Cha o e
eo mblltes de lwroró, Av:1hy ' Lornas VulenLi na,
trago pura te tcrnunho o~ llrligo. Orrn,1dns r·o m ~· 11
nome rl() Jormi.l do roiii!IIC I cio.
Tão infcnso c m o~t ro 11 nL· ~sc arti gos no ~ r . duqu
d .axin que até s illl'l\ lllrTI1 1don rum o qualificJ tivt1
invicto com qu e era d ('~ t ~ r wdt', f1z,rul() a S('gurntc
tlu ctvação: COIIIIJ . e wri ·l tl n .o f: '·~sc. /ao•belll
aqu.e le qu e nunc.t ·•;enccu.. üllservnçao . s rn ~ nlar o
f;u riosa , cuj o. cntido mr tem ~scapado atr hOJI'. Por
mais qu H• ni,· ta não po~sr. a\llr ar· tom. 11 '·
P.:ra cxcmplü do mt,do co mo f' Hmpr.JU o prote l
rrferido dtarci dos tlilos arti g11s o ~cg utnt e: (lê)_ .
"3. A propusito dn inj u : tt ~a J claliva n11 d r stnb~t
eã das medalhas de nrorito milita i, escreve o orgao
Somi-ofTirial :
t< ')'rata-se do em ar dura o má ziwnin, pr('lvOcando cium ns no illustrcs p;r u r;IP' Ar"ol l r !Isorio, por t r o mini l ri o ·onf rido ao ._ r. .axra~ a
m dalha do merito militar. por /,!.M'tl'l'a disli ncla,
quando a el les conf riu-a po1 aclos r eiterados de bra'' nra.>~

<f P la minha p n'Le, longe do provoca r riu mos nos
ilni mo · de Argo llo o d<' O orio, t·ad<~ um dos quavs
~auc todo o Imp rio quo ú inacccs ivcl a tão ltaixo
~c rt.irncnto. só tenho em vi ta o·tigmati m· a upiCI'iarão do ;.;overno, comparav •I d corto modo ;i do ·
a 1Úiadores do Luiz XIV.

t< Luiz (diz um historiadn r) jálllai · a p p ~rori n l·m
um c rco cr;Jq rwu to lhu nito ass · ~t1r1rvn tn s mPlhnrcs offit:ines ao S<'n ~e n i~o . vr infullirr l a qui·du da
fll'li ÇH . l ~nt i: u ora vi lo o monar ·h:r, annad1, d11elmo
e do tO trt\ ço, no ml'io das t nuas, r •unw c •nsellios
do guerra, ditava a ·upilllla,;fw, r"•r·cbiil n dwv1 s '
roc~; l hia-s • a V r s~ llws a onrir os s n udulnll or s
r•p •tir: qrrc ConM fOro constrnn rrido n l c vant~r o
cerco do Arra ·, qu Tnrcnn fi)m hn lido em \l rrgeuthoim, o que o uuieo ~ ~~ 'JTeii'O invi ·to (u·!t o. e
glnry lad 11 cver b<·en n/; ~1'11!'eed úy (t .~in{f l c c!tcck) 1'ril.
LLti z. E torhrvia TurPnnc c 'ond<\ hão d 't' r ·r mpre
unsidcrado capiti\0< d Olllra urd em l{IW ni\o a do
iu vt•nl'iv I Luiz. l•
A ullu ·ão não pódo cr mai s clur•.t n m mais diret ta.
O nobre se nad or pela Halri11 jul gn va- ~c idt·nli ti·~du ~:o m. o Sr. ~uqu c d · Cilxin. ,
Ih r ndi11 :1 devtJa Jll .trça pr !-'L éi OWntc na ot· 'i1S1ào 111 que a imprensa lrb.cml na? ·~· s~:~v.r de in ultnl-o dr primi r1\ic o lll l'nlo, att.l'lbuwdo no ·:us vi<:lu rias Ull if'tllnOrlle
aos commHn dantrs du 'IJ r pos do l'\OI"i to1 o 1·o 01
: pcl'itdidad·l ao ·r. rTwrqrH ·z do llrna l. A s, .;l[hnvum no so. odvers;ni · que o I'O muwnJnntn rn
cht fo tí appa rrcia l'lll talllllll para ·o lher o louros
ou qui tncl s por ou tros g nera .
Ür\1 1 na gnenn tio l'araguay ·~ rn qne s dizi:1 do:
aduladores' du c·ommandnnt g ' ml das nossn· for,as, o mo. mo quo n lr istoriador c: rt:1do dizia dos ndnlador •s ct.• Luiz \I\, não havitt ncmh um Luiz XJV,
ma s o Sr. t.lnquo do axias c h ~ ma fC Luiz. I ~ de de
que o gov(' rno ó c n>ut·ado por cont;l'd ·r m ' da lhas
ti~· mrrrto 1om mai s dJ~tint:<,;áo ao r. dnqn de Caxra . do qul ao ~r . rna1quez do ll err:\1 o ao falll'cico visc< •ndc de ltupn ri<:n, p1)d l11.vcr n: ela n1 ni~
:rllu ·il·o !{lll' a ~cgu iut • cital'ào: <f E todavia Tu r 11 110
c Cvndó hão d ' se r emp re' t·ons'dcrauos capitãe 11
ouLrn ordt'm, qur não a do int mcirel Lni: . ll
t< Quer-se fJ II o rnar'l fU·z do axrn~ . contin úa n
nou!'O SU IIlJd (J r, I' 'SJ::O ll Uil a C'Oil~C i liO Uú rr uciTa '!
" • ào se agit qw' ta o dt• pa l;m·as, ~ (Pni.~ lttlla
qnes/(l o aes ~a :ll'dem_. é q!ll'~ lào di' pafrrr~ · ng? )
(( o_ r. CIIXI_IlS r! IXOII o ()X(' IT iLo flil l'tiurlo d .\ .:
Sl llflJI ·ao ~e m h i'Cn~'il rtu ~o ,· l'riO: i to t'• fóra dl' dnvidn. (E' fal so.) E p:trtin leva ndo r· msigo o l'nmn.w.ud v prend f• ndu. pt?rlan~o . ns ru àu;; do mHr•ct.a l
U rt~ lil •r ru •, a rp.wrn ~~~ mutLO d pois lran . mittiu 0
poder: tantlHJru ~ ~.~~1 r mr•f;n tcs lnvol ('l'a111Úct11 i.~so ,;
{Ltlsu, CO fll o l1~do Ja e. lú delll'•11.~/mdo.)
11 ;\ go r:r pc rg untu - ~ : 'onsellio d guerra ou r!nf'lldo 1. Pot t·n lro t;o n ~P ih n de gu•r r·ra • ducado uão
lwvcna no menos um m •i o 1·rmo n fJUC o gu 1' : 110
~o ae~ lh e~s: 'l.d vnndo a di st;iplina pr ' ·ennnd o
c I'I'C.'llo. ti(' tau ltl~lll~t.o xr rn plo·? (r•· tiiO fa;:, l-r> .>~mrio
llll' d!r~?h c ~~ ap;il1car<u1 drt lei'/)
•f l o.~s a
a qn •. tilo que o gov rno n •so!1 ·u p lo
allsur lo . .c~• m o prlo nb: urd1J o pelo arbit1io tudo rcso lv o. dtngr (O ·nobre SP >wdor w 1ptmlw re(eri r·-se
fi(} rra.b~li ele de .'J de Iuostv.) Os frudos d tal . 1 " ·cder nrao a . cu tcrmpo .n
11 !'repararia as~ irn a op iniilo, s n n:(ll'l\ m o: tn• f.rmo ·ns drcr lU· d(• 22 de 2:3 dn mcz tfu e va find ar.
, ((O l "dr•fTI'LO de '2.'t l•xnnr·raonwrel'iwl rn:trquezdA
Lnxtns do ro ut~a~nnuo rm cht•fo de t o d:;..~ 11.~ Jor<:a., <'111
opor u ·õr·s ·o11t r~ u 1;111 rt·no 1lo l'nrug uu y, lon1·ando .. ,
J'Cio rr• l('vnnlrs H' I'I'LÇOS quo pn•stou.
~~ ~~~u1:ondo-o pclo8 s rnc:os 'fU eJII'e.l t.nll (Oh! qnr.
o<lnma~no ) .
" Pors aindu mais louvor!' tlo qu tunt l. jfl r ce-
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U bidos, do que ~ ~ymboli~ados na med. dhn c n
ca balment re[nlado todas quanta c nsuras me f<>titulo min •nte du duqu , forjad o nu pr I a si\ I-n? ra m di rigirlas p 'lo quo '·cr •vi o firmPi C'Grn meu noAindu n va c dt~s complacc nrias cabia ultli · sta me, já rn tOI!Hj·ão ós inexactidõcs du · in f rmanle
to 1·. ).avier hymond obr a gu,J rra do Par, _
gotta?
<<f' fllll l/ 1(1111.1' ' de todn R •ts {orça I
gtwy. já em r lll ·à o ilO gauin 1 de 3 do Ago ~ t o a
,, \la s o tlocrelO d • lO de Outubro de 1866, em virp ssoa do n In· senador pela llabia, quo confirm ou
tud do qual o Sr. Caxia fO;Jrchou para o . nl, no ·
•mbora di!;a o onlrario, o factos alle~ado~ a ~c~
meou-o commandantr em eh fp dus fvr~as do lm- r s,Pi lo, e t•ada vez mai me per. nado qn c o
perio em opcrarüe · cont1·a o gon rno do Paraguay,
nobr • s nador conw s com rc po ta da minh(l parte
r poi s. tlond r vem o ac re ~i mo todas ? Eslá . uh<·n- nilo diri;t jilmais l' que disso. Combnteu o v. r Jade
t 'ndido : tln vontad<' do .· r. 'axias. »
na . upposiçào de 11ll•J ltnYer qurrn a deft'ndr :C'.
A má "ontado do nobre enador pela Bahia, no
T nho para mim ltav r con C'guido o fim por'JllP
'r. dlll(IIOde Ca:da -, dr p is (jlh.J , reli r do do pod r,
tomei pnrte nc la di seu ~llo. (Apoiados). Cumpri meu
erlll·ndcu nüo rnai · participar do louros ela ·nanpa- dev r c disto <i fico tontcnte.
nhn, f l-0 e Qll ter alÓ flvtO do U propriO ruinisPa ssarei ug r·a a outro as. umpto. Outro nouro
t rio. O nobre cn.~uo r ministro Ja ma tinha domons- s •nauor pela Bahia, gu hontcm f;11lou rm primC'ir·o
lr u ncst:J f'a rn nra que o r. duquo do l:axia fôrc\ Joga r, fez co nsideraço muito nota1• i., romo rnsnomrauo ··omrr\uJtlanto em chefe do xer :ito e da tuma sernpr , so!Jro a n co sidadc de reforrnn s m
es·~nadrJ. ,\ pro"a adduzidu foi tão concltJdente quo
nosso lcgis l.t ·à .
já niio lw ma i · durida possível; é ques tào docidrdu.
Tenh observado, r. presidt ntr, rru o u obn~s
!'\ão ob Junte, citarei o argumento JH'ro ipal x- senad r s membros da opposição não ccs. nrn do di~
pendido velo nobr ennd or pom, qu o senad po ·a cULir es a n ·c·' idad , rnas quanto a mim, rm razão
justificativa; di cut m Sl?ropre na uppo. ição quo o
bom aquilawr a d flciencia de sua razões (Lê)
<< , o o IIJar cha l Caxias, pro cguiu clle, fo se compurli do onscrvad r não de ~cp, não prctenrlc fazer
mandante •rn l'iwfe d ,s forcas bra ·iloira s, não 6 reformn nas ·Iri exi t ntcs. nppo ição infundada.
trrrestrr , o 11à0 lambem má ritim;t ·• o gen ral nr- E tamo per.-;uadtdo , b m como t do o paiz, da
g ntino, a qu rn u marechal Caxia. ra uhordinado, ur getll· i~ d• r formas. Nós as qn r mo : não a · iseria pori se mesmo commandant da sqnad ra, o t.nm os t•s con lho que nos são dados por nrna razãH
qn mniLo di cr· ta poli li ament 'I' qniz evitar. » muito obvia intuilivu: não car cGmos d 11 s.
A conc l u~ão ó intoir•1mr nle fal sa . . gunJo as sO n. Xt.atrco :-I sto lcem dito o ronscrvr:dorc~
tlpul çõcs do tralllllo Lia tripliro nllllln u, o com- de todo os tcrn pos, de todos o paizos.
mando ria osquo,J .a ficou Sl'parauo do 'Omma ndo do
O 1\. F11H11 o: -E nito podem deixar do diz 1-o.
exprc•ito iJ UP foi r· nfiadll á dirrccão do prr~idente d:t
RPpublica rg . ulina. E pois. se o governo imp ria! Enganam-so os q 11e uppõcm eo n sc rva~rto antithes dc1
nomeasse o 1;011 ra l bra ileiro tarnbcm com mnn -ta nto reformtts. nntitbcsc de" liberdade. A idéa cons rvt~
da c :1uurl ra, não podia a ' quaura fica r p lo facto dora n_ão · a mrsma_ (' m todo . os pai.zes: participa
. encw lment da 1od ole da tn , L1tm õ ~ quP elia
d a nom acão, sujeita ao gcnurii l arg ntino. Tratadus são leis' entre as partos con ll'Uto ntes, e as ua- tem por fim , 11 tt' nlnr. con. ervanor da Russia nii.o
rõrs alliaua s nã podiam d ixar d cumprir o da tri- s cunfnn d' com o dos Eslad,,s-Tlnidos, nem o da
pli ;l!lianc·a na parte relativa á ~ 'pan1ção d com- lnf:lat rr:1 com o da Au ~ tria da Turquia.
i\ o llra il, con~crvadrH' é liberal, como na ln glarnando. , C'Ômo em 1odas a. out ra· es tipulaçõe .
t rr.1, como no. Estado -rnido , porqn t m por roi Assim foi ntond Hlo e praticado.
são m;l ntor institui9õ . muito livre·, a ma i livres
~ ,\ r . peito rJcs ta que tão r itou o nobro coador
nmn an rdola muito r:lrr·io a e ongrarada . Peço que podrmo ler. (Apoiados.)
A ro nsPrvnrõo ó antithr , si m, ma de d . trnirão
licr·nc:~ ao nndo para· rof •ril a. Eil-a: (Íê)
«
1·. Ca ia queria cham ar-se rom mandante ou aniqnila çiiÓ. n l'orroar não ó destruir nem aÍ1imuita vcze . quasi ~e mpre,
d1• todos ns fo rças. Pois b m, disso o gc vcrno de 16 quilar. Refo rmati o .Julho. a si m srja, e exonere-s não ó do poder pam molhor co nserva r.. c, poi-;, enl nd o partido
cunsorvador LI ste paiz que, para mais amplo drs n9_110 • o lhe rlcu, mn s do que por suas mitos t mou .
h1ze o quo ,n fizer, dizi' um pa in eu lto 110 filh o, volvirnento d o~ prillf'ipios CO II ~ tituc ionaes. pora gaaind11 mai~ innrll , I vando-o a vi ilar a prirnrira rantir rnai <'fTlC.IZmr ntr os dir itos individua s e
ulll ridudc rio Jogar. c urced u qur, tropeçando e p-~liti o do t•i<ladão. ur~o reformar I i regulam neuhindo o velho na, oseMl:l , fez o filho outrn tanto. » Lare , deve fnzcl-o o o pódefazor. nos limites do seu
p ro ~ ra mm .a, .em se nra~tnr de ~eus principi·)S, nem
npplica~llo não · lti do mais foct>i . I'Dr f'e quo
o p:t wcullo é o r. duqu d Caxias o o filho ai nd,1 infringir sua razão de srr.
ma i in culto o mini~terio at:tual. O llcnC'mrrilo mare.
11. ouz 1 Fl\1'1 o dá um aporte.
chnl de oxer· jlo assumindo o eo mrnand o da esquaO
n.
Frrumw: - ~ão, senhor. A Inglaterra nos
dra, mbora o fizesse ~ond? pros rdenl o do ron . lho
o nobre scuador pela lhh1a . lropcçou ca luu; o tem dado o rxcmplo do refo rma libel'(le · e iT •; Iuada ~
roinislt'rio fez outro tan to qtmncto o d mittiu do m"s- por mrnist l'i os onsei'VIIdores.
As im co mo não 'lego ao membros da orpo i~ãú
mo ornmando. ada mai s ngenhoso.
actual, aos qno ora se incnlc.1 m ' cxclu ivam nlc de•
:t pnr t relativa á nomeação d . na AH za Rea l
libera , o drr ilo de concorr r vara a manutenção
o Sr. conde d' Eu par.1 c mmandar: todas as forças,
do nos. 11 in ti tui çõ , lambem nos não podem cli s
~ rcito r qundra, lê-se nlr pnro~ll1i Sc << Força
recusar o dir ito ele su~tentarmo a au 11 da liberd ex mplo I " Paro C' flii C' na opm1il.0 tio nobre se- d!l!lo nos t>rmos em qu a con ·tituicã do E taJo a
nador reprti u-sc o r..as do p~ in ulto e do filh o ain·
onsitlera e define.
•
da mais mcullo. Troprçaram e cahirnro amh s.
A p~rcialidud o politi a, qnu ne,te paiz se proclaulro, Sr. presidrnte, a intima convic~ão de ter ma e pecialmonta liberal, oro, nada telll concorrido

f5para as reformas da leg islação quo tanto ~ ovcra desejar nm vantagem da libcrrlade. Pode o recl:nn a
reforma , ma como meio d ·ubir ao poder. Ta nto
que o consegue, nào ~6 mant.é m a leis ·bamadn, de
compressão , como abusa, a mais não poder, dos
meios do acção que clla conferem ao govern o ; vtve
com ella s c por ella . Remont emos o curso dos
acontecimentos e t.:O nhecoremos á verda de do que
llcabo de ex p' oder ácerca de no sns adv e rsa r i o~ políticos.
O ' n. NAu uco :-Eil!:lS não podem govern ar.

O SrL F!ll)JJNO: - A hi storia diz o co ntmrio ; os
fa •tos alu e tão patentes .
O p.utido liberal entend on quo· a lei do 3 de Dezembro do 1 ' 1 in fringia a ·on ~itu iç ã o; era inro mpativcl com as libcrd at.l s ptlbln:ns. Pl'gou das arm ~s para obrigar o gover,lO a revogai-a. l'ois hem!
El evado lflgo depoi. ao poder, obteve urna camun1
unanime . . .

o ~ 1\ . s.~I\AlVA:-E'

i tu co m o - r. A,ntão ; nao

comn osco.

O Sn. Fuamw:- Não se i um quem é, não mo
rd lro a 11ingucrn.
O Sn. SAt,utVA :-E' d<l histeria v lha c nós S11 mos
modernos.
O Sn. Fw ~uNo: - E' melhor não tocar nblo ; ·.
nma a rma de dous gwnes que pode ferir a muita
gente.
·
Fomm nomead os al guns chefes do f'ill Lido pura a
commi s~ ão destin ada a indi c;w qn aes os nrtigos que
cumpria reformar da lei incompativel c.;om a coostitmção do Estado ...
O Sa. F. O cTHI .~I\'0 :- E' histeria antiga.
O n. Fll\m:"O :-Mas nem por i o menos vcrJ.lad ·ira. ~ão podemos eliminar u pa ssa~<> . Estes fa ·tos
s,ão incontesta,•eis, é quanto bn sta r conhecer.
Foi de parecer a commis ãu que a exp · iond a não
ha via aind11 indicv do quaes as di posições da lei lle
3 de Dez mbro r1u e co nvinha r formar.
O partido tia res i leneia armada conti'J e ·sa lt>i
permaneceu no poder cinco annos, e deu-se tãu
bem com ella que rotiron-so s m lho fazer u me11 or
altert~ ~ ão.

Voltando de novo ao poder, fin do que foi o perí odo da cont.:ilillção, ignal fu cto acon tcc n. Não qtP
t nlathas e não fizos ·em por veze com o 11m do
desempenhar o compr()tnl ~ o contrahid o com n piniào, mas pel:t impossibilidade absoluta d' um
accordo em muteria lle reformas.
P nsou um nobre depntodo por Minas Gora s, qun
contando sou partido no governo com a qua i unanimidadE' da camara temperaria, ern ?h cgad.~ ~ occasião do pugnar por converter m le1s n 1d as que
susL·ntára quando em oppo ição, o apre entou um
proj ecto de reforma constitur.ional no qual o incluía a abulição da vitaliciedade do senarlo. Um no s~o
muito distineto collega, então mini ~ tro da faz r ncla,
imm diatJmonte decl<trou que a temporariedade do
scnadb nnnra fi)ra i.dén elo pu r ti o libe r~ I. ma · aceit·:l
apenas por um p queno grupo dessa pavtido. Outro
chef e dos mais con iderado , ob. t• rvou tamb m
que, embora adopt.as. 1:1 e houve. se pugnado por cs~a

id éa, votava contra por consid.eral-a inopp r\una,
romo se leis organica dn ocwctat.lcs d epe nde~sem
jamais das onveniencias do momento, da· extg n'r.ia s da occasião .
QtlllnLio na sP-ssoo de l 8ô<t se discult a o projC>cto
de r forma da lei do 3 de Dezembro, um nobre dopulado ora senador pela provincin do Mina. -G era s,
su~ tcnt'on il co nveni cncia da eleição popul nr das autorid ud s policiacs. ' ahiu-lhe por diante n 'll .d?s
t hefcs· do partiria, t.l rclilrand o que rs c pr.m c1p10
nuncn fôm idéa li tl •rat, embora es tabelecido no
cotiigo do proces o.
Como fo . suslent.ud:t a vitalicicdad r· c porgetu ic!au da magistratura, con. agrada s pela con tiLtiiçii o.
Jh i opr,osição que ,e fazia ao d ecre to~ ~l o aposentaçãu forçada do de. cmhnrgadore. e mtnt stros do nprcm• tribunal de jttsti c;a, tam bcm fo i po ndcrad 1
' que cs es ptin cipi s não rum id ón Jibn acs, porque
não vii(o ra vam no ' E s tnd os·Uuitlo ~ nem na Sui ssa.
A sim quo, ,chegado o momento dn reali. nc.io da s
id ó,IS libOfaes, a primeira ques tão Cl'il ~nbcr Ctn quo
ellas con i ti nlll; o qne um afnrrnavn outro nofinva.
Tudo era p0ssivel menos um acco rd o n ' SO SL' nlid o.
u~r Sn. SENA DO!\: -Em uma torre J.l e Uub f.
O ' tl. FmmNo : - ll nvia razão para i so . Areforma, co mo já ob ·orv i, eru 11pllnas um grito de
guerra , t1 rma de OPIJOsição, meio de subir IJO poder.
Acei ta am-se todas as a. pirações, fossem quae
'1osoem, com u fim de ongro ·ar a Oleira s. J\la a
execução dej)ende da unida de do pen am nto, e não
era pussiv I achar a formula que con r· ilia ~so tantns
di verg •ncias, sn tdlzcsss todas as aspirn ções .
S ndo i t. o assim, como ufTirmnr que o part.iclo
con cr·vn dor não p!Íd fazer rc!'vrma s, que stn
i mis ãosó ·ompotc no partiuo liberal'? Jn cessnntemente
nos rop tom os nos o. adv rso ri o políticos : <<H <' ·
tirae-vos uo podl3r s que r€'is n•formo s Jibcrae ,
1
porqu ' só os libera s as pod rüo· faz t'. » E porquu
as não fizeram qu~ndo a deviam fnzer?
O nobre senador, ·hcfo consti tucion::l do partido
libcml, ses uud 11 espirituosa qualiflra cllo do nobre
mini stro da marinha.. .
•
O tl. NAnuco :- E' intrigo.
O S11. Fwm No :- ~ fto é intriga . . . Ex. r conhecido como tal, cr· io que it::sim já foi qu dliflcado por
ontro nobr ' se n a d o ~ pola provin cia.da Bultia, quando
olJsc rvouqu o q111mam dcso nthroni SM, mas não ha·
viam con ·cguid ,>.
<<Üs con ·crvadc>res, di ·c clle, não d rem fazer ns
reformas, quer m apenas r Loqu . . ' som os nndalo
nã o podmp cantar" palin.odi a ·'' D1r i o que pcn o a
c t resp 1to. .\dopto ~ Ofitlli ào que attribuo mai ao
abn o~ da ox cu ~ào do que 80 ' defeitos dt~ s Iris, o
mal te que nos qu ix mos. , c esses a bnso podess:-t~ ser exttrpados, a::rrdito qn o as I is d viam subst ,Lt_l' ap na s t'om algt~ma ~ medifirnçõl's on r: toque .
ftve nlgumu cx:p nem ta rplilnto á !t'i do 3 do Dewmbr no lompo om qtie ervi em ~lina · o Ctl!'go do
choro de poli ·ia. Ob orv i no r vezes que, não os dt'foito ~ da Ioi porém ua má C"-'' nçào, eram , ·an u das
t'on uras quo lho faziam, o mais <l S omi ssões do que
o abu so das autoridades. A desidia ora muita. o~
sacrificios qu e M interior tem do s fft· r uma autoridnd <' policial, sem a rnmtor remuo ora çã , ~rre a dos
carg~ 1~1uita das pes on s as .ma i · t·omp tente ; 1'll
pt'CCISO tn tu r para quo os ace tta sr.m, nem SC'mpro
se pro tnvam a issl) os mais capazes.

..
SI\. · .u\ .IIV .I: -E naqu llo tempo escolhia-.e
melhor.
·o Sn. fuut1:-<o :-Ma • nem sem pro h:1y ia onde
scolh!'f, já p _r dcfl cicncta_ do pessoa l, JU pela relut. ncia em acrttur curgo · _tao nero_sos.
A lei áa rdorma jnuictal c~n[entt ao .g~ v c rn_o o
arbiLrio na nomeação da autor1dad s pol1c1a s.. I~Lo
é. as con iderou a:;ontcs d ~ conflillH(L da adfr! tnts·
tracão. Mas, que co nDançu ó essa I A c~ nf1.a n ça
polhica? ão. de certo. _I<.' a co~flant,;a do cnteno d.1
honestidade c prud ·n ·1a, do lntere,se !JCia 1·au ~a
pnbli ea no bom desemp ·nlio do dever, no curupnmento d , lei. E s alii os el '1nento da coufi,,nça
previst:l p lo leg i s lad o r~ indi p' nsavcis .Pa1:a co nseauir seu !1m: a J:;arantw da segurança Jnd!VIdual.
"Entretanto, vemos qne muitas vezes. são dcmitti:los
de carg ;JO lic1 acs cidudãos muito di tin c ~o no cumprimento d e1. d v r~s , que bon:; s 1'\'IÇOS prcstaralll ao p11iz ató com sacrifkios de sua pessoa. pelo
uni ·o mo 1iv~ uc nào pertencerem a este ou áqllc lle
t;redo poaitico, e são Sttbsti tuidos _por outros. bal~ o
inteinllneote dn s ltabili tacoe pr •ctsao:, c ?t mUJto
mal conceituados, só pot:quc sã?• p nnitta-so· m~ a
t;xpres ão vulgar, espoleta c l e;Lor~c~. Quem ~~ o
1
,· 1tlpado d ~s te c: t~entado contra a moral u1ade ptw hca
' . eguran ç:l indiviJual? E' a lei? Não, dHcerto; 10~s
quem il dt>sv1rlun, conve~tcndo? n_g 'ltte da _<.lllt•;ndade de tina !a a guraotrr os dll'CllOS do 1dadat•S
~m agen tes Ue eleição.
.
. o
Temo depois a lei da wwrda naClOa1al C~lOSidtJ 
rada in . tramento do dospousnw .. ~la· qual . o f1m
desta institui ·ão? Prestar <Í autond"d o au:-..1_110_ da
força. ~o o governo ~ vc-s dolll par~ ompnmtr (l
vontade do votante, falsear a expressao das urna ~ ,
, ão usa de um J iJCi to, a bu a do poder.
Lembra-me que quando se dts :ut1a na cam«ra
temporaria a lei dos cli stnctos olmtora<'s de um só
deputado, di slio eu ao n:>br~ _enador chefe constttucional do partido da oppo~1çao .... Perdoe-me a expressão. se o desgosta, retiro-a.
O 11. AI\ .IIVA: - Está gos lando alô disto.

O n. .IBUCO :-E' grande llonra que não mereço.
O Sn. F1nNINO :-Disse ao nobre scnad r, flUO era
en tão ministro da justiça," não _voto por o.' te project~.
f.lO rquc en tendo que u !nnt~ e nc1a do governo na eleteão não provém ja I 1 ox1stente, mas do abuso qn' ·
faz dtJ suas attribni~Õt'S , o lugo quo o governo !'O
co ilíbir a eleição corr riÍ livremente.)) n spond on-me
S. Ex. « rn:l.s o projerté• tem por _nm co a r~ar-lhc· os
meio~ do acção no proce'S? elmtoral. n Lnt!'O tnnt0
sue cdcu o contrnrio; <l proJerto fot ronvcrluJo em
lei, o os ui.Hlsus rontinnaram porque o governo não
se rohibiu.
Estou, portanto, per ' nadido que o mal '!LIO no s vflhgo pro v •m prin ipnlmente dn in ·unlinenria do
pod r. onde quer que el c ~e nc-he. da frauJ o na
'Xecucão da lei. alimnnlado em gril nd parto p las
pnixõ~s pari idnria~ .
Entt· tanto como ó verdade que certas e <loler•·•inadas leis co nfiam demais na imparrialidauo,
crite rio in IC'"L'idauc de seus cxe utoros, estou de ídido a contnbuir pi11'11 refurm!ll~as, sem porisso ~rr
de cantar a palinodia, qu a 1dcu co~set· ~· actora • a
primeira segurança da liberdad e (·on tltu \U:'ld.
Não se falta na lei d 3 d ]) zem bro, h:' annos a
e~ ta parte, sem qualiftra\-a de l ~i d occa~ião, lei
do compressão, como se o parlldo quo a decretou

16 tivess por fim restringir a lib 'nlade d" cidadão 110
x rcicio tio cu direitos. Par a quo contrariar os
fa ctos e •ophi mar a hisLoria?
ahiumos do r gimcm colonial, e em matel'ia de
Ot'ganisa ão judiciaria e processo crimina l. entravamos no regirnem do c uigo do proc sso de 1 83~. 'egundo o systhem:t desse codigo, a localidade •ra
omt~iput.• i';le. O partido em maioria con tiLuia-~e
senhor de baraço e cutcllll. Para a rninori<1 não havia dircili s, fi cava inteiram ' nte á di sposiçã ' do
vencedor.
A camam municipal, re ultado d-1 cl ição, fazia
os jurados, os jnize mnnicipaes o os promotores pnbli cos. O jttb. de paz, lambem feitura da eleição,
forma v.• r.adpa, pronunciaya o julg;tva os crime da
a l ça ,J~. De 11a decisã o nos crimes que lhe não coutpotia julgal· havia recurso para os jurados, no, outros
para a juntas de paz. Ao jury competia t.arnbem o
Julgamento dos Cl'lmes de responsabili11 adc do: empregados publicas nüo privilegio dos. De s u~s decisões
a parte 1\ podia r correr quando não eram gunrdildas
as fonllldas .ub tanciae do proce so.
Com muita ttifnculdade so reunia o conselho de
sc·s enl.a jurados c os róos presos soífr;am co m rsto
o· maioros vexames.
Era t rrivel c ta organisaçào judiciaria para qu em
incorria nos od1os dos potentados, ao plls ~o que fa cili Lava a impunidade do crime protegidO pelas inllu encias locoes pcn ~o durou pouco lcmp , e a v'i
de 3 de n ozembro snb istc dcsdo 18-11- O governo
v1a o mal. tinha noticia dos attcntados perpetrados
em todo
lmperio. c nada porJia providenciar. Era
impo tente p:tra fazer o b•rn, porque a lei Ih nãodava
para isso os m ios preciso~.
CtHnprahenuo que o rcgimen do codigo do processo uodosse prouuzir bons resultados em oulro sLauo do civilisação, m s não naquellc em que ~e
ut:h ••a o paiz ao t 'mp em qu foi promulgado. O
dir,,ito SCÍ j1c\de 'er bem exercido, q~tando hn pt>rfe itO
conhecimento do derer.
A I i que rofonnon o codigo t ve por fim, não
rrs triu gir a lil.lerdade do cidadão, mas libertal-o do
predomínio absolnio das autoridades lor:ac• .. g~ran
lir a s gurança indindual.

O Sn. N Buco da um aparle.
O S11. Fnmr;-;o .- ILI a sto ro pci to na le1 J t· 3

de Dez •mhro, di~po s i çõe~ muito sa~u.t;m~ e qne provam as uoa · mtcneões c·om qu fot le1ta, rumo, por
exemplo, nito con ·enti r· na condemunçiio á penn de
n~o rt.c on gal<'s p rpcluas se'!! que o .processo s~·ja
n·vi sto i•Or um lrihnnai .-upel'll'l', alltmo á fJOIXQ es
1 ~. 'a s. n relucilo do di~tricto.
Desta s obsei·vaçõcs não p1:~t ndo concluir qnP 11iio
. c reforrno a lri, 11ft o, co r;IJn-so o ma! dc·sdc que
existe, ma: rcn!la-se homcmagom á v rdudc, reconhcça-:c nos g_randes I.'Stadi lrrs qn a fizeram as
int ' nciacs ns ma1s puras, o desejo do bem. o amor
da w itiça, o pilt.riotisrno mais desinteressado.
Mas s u~tonta o nobrC' senador pell1 llahiu que os
libnrao lambem 11ão podem fazer reformas. porque
não Ctl n l.:un com a moi oria do senado. Mas qttacs
as reformas ro ·lamada_s pela opinião. e quo não te~
1do approvada~, m v1rtude d veto desta camara ?
Subsi:lia o se nado leito no prim •iro re_inad_o:
aconleC' u a rcvolucão do 7 do AI.Jril, e as asp1rnç os
do partido ven edoi· se ·onverlcrilm em I ·is. ~ão ~ei
do outras reformas quo, approvadas ao d po1_s J.lel_n
camara dos rs: deputados, deixassem de ser 10clu1-
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das na legislação por lhes faltar o as.ontimrnto
desta camara.
.
A reforma judiciaria, proposta pelo nobl.'e senador,
qullndo miuistro da justiça, e a~p1·ol• ada pela camara
tompomria, não chegou a ser dtsrntida, mas, a pedido do set~ autor. Foi requerido entra e em discussão
juntam nto eom o projecto, enlilo ;~pre~e ntado pelo
fallecido senador hancisco OiCJgo Per ira de Vasconcellos ; o nobre enador oppoz- c a os c requerimento dando as razões p~la s r1uacs não de ejava
qu,e cu proj cto entra se em dis~; u são.
Quando se propala que o partido liberal não faz refórma por cau a do senado, usa-se apenas d nm
pretexto no intuito de occultar ·1 verdade, i to é, a
!alta d accorrlo para constituir maioria que as approve em camara. unanim sou qua si unanimos.
Já um nobre senador pela Bahia cr.n urou, com
toda razão, na ses ão passada, esta singular eva. iva.
Não obstante pertencer á opposição, de Jaron quo o
partido liberal devia buscar sa ti. l'az<J r os ompromis os
contrahidos com o paiz, embora sou. proj etos fos em
regeila1os p lo senado; umpri se cada qual o seu
dever.
1 ada mai s injwto que tornar esta 1mara responsavcl pelo bem que nilo fazem os libeme quando
governam. O espírito de partido nunca foi o movei
de uas delibera ções.
O minislerio pa sado contava com uma minoria
impere plivcl, talvez com o voto apenas de dous ou
tres cnatloros. As cirum lancia do paiz, porém,
eram momentosas ; C'Jmpria vingar a honra o dignidade nacional. O senado não fez conta d anta.,.onismos politicos, da má administraçf1o interna, dos
excessos do poder ; pôz tudo de lado ; concedeu em
grande maioria todos os meios de governo ·o licitados pelo gabinete de 3 de Agosto. As im tem pro edido m todo os tempo>.
A' razões já expandidas que me demovem a ser
r formi sta, accre contarei mui uma niio m no valiosa. Tonho muito receio de nosso advr.rsario politicos no poder; sei como tios ox eutam !· s feis
que chamam do compressão pelo modo como as xccutam. Dão-se tão hem com lias 411e não cuidam
do r formal-a . Exig m, portanto, os inter s · s bem
entendidos do paiz e os du opinião poli ti a a que pertenço, nos esforcemos orn cercca r-lht's os meios do
abuso que e. sas leis lhes doparam. Façamos no governo o que ellcs reclamam om oppn. ição, e esquecem apona · sobem ao poder.
Aflirmou o nobre senador que a r formas reclamadas pala opinião não podir rn cr real i adas por
con ervadorcs nem libcrae , c d sla premi as deduziu a conclusão seguinte: "Logo st\ o poli r pe. oal
é capaz d a. realisar.»
Tenho no tudo, r. presidente, no partido liueral de
meu paiz uma feição muito característica: é o partido
que menos confia no cri!Rrio e pod r da democracia. Vou demonstrai-o.
Durante a ~inoridadr, o poder ex~Jcutivo não dispunha dos mews de acçlio que depois lhe foram facultados. Não havia amua a lei de 3 de Dezembro,
nem a da guarda nacional como hoje vigora. Viviamos e~ pleno dominio da legislação e tab lecida
pelo parudo vencedor em 7 de AbriL As localidades governavam-se por si mesmas nomeavam suas
autoridade , admini trativas. policl:tes judi iarias.

O croverno não podia falsca r o roto das urnas, por
qu~ nas mãos das influon ias locae c tava a auto:~
r idade que manda o a força que ~xecl,l ta. . .. .
Não pod endo contar com o ~po10 da oprnHtO ltvromenle manifestad11, sem a mimma coacçao do pod~1·.
o quo faz o partido liberal? Desc~·~ da de,nocractá,
caminha aprcs ado para S. Clmstovão _e p de. ao
princi pio monarchi ·o, .a pretexto de. alvaçno p~bhcA.
o poder que a propn,l uemocra ta lhe h;IVIa rl'cusado.
Prol ndo agora recorrer aos mesmo m ios tJ. rrr·
se nlCI\nça o mesmo fim. Jntt'ntn dirigir- e de novo a
S. Chrisrováo e pedi r ao poder, a qu r charr1a de p ssoal, fa ça as r forma · quanto antes, t'mbora por
m ios irreg ulare ~, ofTensivos de nos as in. tituições.
Quer qn se 10pil11 nosto paiz o quP so es tá fazt>ndo
em Portugal.
Não haverÍI aqui um marechal aldanha, q11 so
~>ncarreg110de omelhante mis ão; nào faltará, porf·rn.
nm marechal da p nnn, um marechal da pulavra. da
administração, da juri prudencin, o do trabo lho ...
como o nobre senador pela l1ahi11 ...
M Sn. SENAnOil :- Um dOS CidadiiOS
para faz •r a ref rma.

O Sn. F. ÜCTAVL\NO :-Um elos homcn
nentes e .mais illu lmdos deste paiz.

mai ~

mai ~

AptoS
emi-

O Sn. Fmm:'lO :- ·em duvida alguma. Ma. drpni ~
de hav r o nobr senador reconhecido u noce. sidod
de serem feitas as r Jformas pelo poder, qu denomina ves oal, deve ser elle sem duvida alguma o
marc :hal encnrmgado de as execul<ll', corno quern
iniciuu a idea.
ADOn:- Elle não é capaz disto.

U.11 n.

SE

O

Anuco:- ão me comprehendou.

11. l

O R. ~·'ntMJNO:- a não comprehrndi a V. Ex.,
como mtuto onlros .Sr .senadores. e tirno fazer estas
obs 'v aços pnra que L nha occa mo de xplwlll'- ~.
(lia diversos apa1·tes.)
·
Pois bem! Po,uco me importa aber quom deva
so ro mar hal Saldanha. oja quem fôr lib rnl ou
conservador, 6 para mim indifferente. '
. ou ons rvador porque sou liberal, sou librml
porque .e ntendo quo a ordem intlisp usavol ao 011 •
grande.cuncnlo o p~o 'l> r~d~do da nação, dependem
essenctal.m~n~o das lnstllUIÇOes livres que po. uirno~ .
A cons tttmçu~ do Impeno comprohende perfeitamenta en~ s u JUsto. equtlibrio o poder u liberdatlf'.
l!o dose4o nem ma1s, nem menos do que elln contér11
em r laçao a esse dous elementos esseucittcs li nossa
fórma de gov~rno. Poris o mo opporoi s mpre a
lodo. o d_esv10s do sys thema adoptado, cja qual
fôr s_ua ongeur. Repellirei com todos os esforco
de mmha alma a revolu ão, tanto a quo vc•rn dr.baÍto
como a qt m vem de cima.
O n.

ouzA FRA!'<CO :- Menos a do 16 do Julho.

O ·n. FIIUUNO:- Em lG de Julho não houve rP·
volução alguma, mas o e ercicio muito regular o
legit1mo dos pod ros con titucionae .
Quando é ~issolvida a carnara temperaria e sobem
ao pcder os hberaes, as expansões de jubilo não lt•m
lim1tos ; não ha elogios nem applan os qu e nll
dirijam á sab11doria da orôa. Qnando se fTPctuou
5

-Ua penultima dissolução, chefes lib ra~s distribniram
por toda parte circulares, em que mu1to se elogwva
a Corôa por ter salvado o paiz, no exercício de uma
altribuição constilucional, condemnando os conservadores que porisso deviam ser r p li idos das urnas
eleitoraes.
Quando a dissolução ó feita contra maiorias liboraes, não ha censuras por mais graves e desarra:wa·
das qne se não façam ao acto que a d cretou. Não
o reconhecem mais como resultado de uma prorogativa confiada pela constituição ao poder moderador; é o deEpotism(J que ahi vem, exclamam .
Até cliegou- e a estabelecer. para condemnar o
decreto da ultima dissolução, uma celebre dislincçiio
entre o que é legnl e o que é lAgitimo. Admitio em
thestl esta distillcçâo, mas uão quando se t1·ata de

,

analysar aclos pcrmillidos pela lei, de apreciar o
exercício d wna atlribuição conferida pela censlitnicão. Neste caso, o que é lcgll l não póde d ixar de
ser' legitimo, porqne a legitimidade resulta da lei.
Não coruprehendo como possa haver revolução nos
limites traçad6s ~ela çonstituição. Nunr.a pcn ei que
o espirit~ do partido cF\ega se ao extremo de onfundir entid.;de tão distinctas, lei c revolu~ão.
Como se animorão a justificar a dissolução que
po sa er decr tada contra maiorias conservadoras
aquelles que no exercício dessa attril!uição do poder
moderador veem hoje :1 revolução e o despotismo?
Tenho concluido (Muito bem, muito bem, muito
htlm. O orador é cttlllpr-imentadfJ por mnitosS-rs . sett .u!ore. l.

-.

DISCURSO
profei ido na sessão do 2 do Agosto lo 1.
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PELO EXM. SR. SE1 ADOR

1o~i

2lntonio .Saraina
VOTO DE GRAÇAS

Sr. presid nte, vollo :i tribuna para dar uma breve
no nobre ministro da mar·inha. Condemnado
pot S. Ex. como imrnodcrado pelo discurso que pronunciei em uma das ultimas sessões, I[UOro ver se
obten ho u revogação dessa injusta sonl n.n.
S. Ex: admirou-. do que eu tivesse esquecido as
provas de moderação que anteriormente, e empre,
tenha dado neta tnbnna, o que me mnnifestasse
pela fórrna porqu o fiz. Quando . Ex. dis e i to
I'U dei o seguinte apAx·te: « nnea fui tão moderado
1101. tribuna como desta vez. " Healmentc tenho consciencia do rrue nunca fui tão moderndo como da
ultima ver. em quo faltei nestn recinto.
Não quero entrur, Sr. pr sid nte, na qu stão suscitada. quo tinha por fim verificar so as no sas reiaI'Ões diplomalicas (·om ns l\ publicas do Pocifico
éstão hoje em melhor pó do que s aehavam rtn
J867 : deixo essa questão pari\ o nobre ministro da
marinha, e o illustrado chefo d.1 opposição.
Faltando dos negocies Pxtcrioros, qul!rO fazer a~e
nas alrruns r puros obre dons ou tres ponto dodts•:urso do nobre ministro da marinha. ~pplandoa s declarações feitas por S. E~., d quo nao segt_tOa dot~
trina do direito de onqmstn. e que. 11 respeito de !tmite~. pr tende tratar o Para~uay. como , e guerra !11\0
tivesse existido ntre o Ura ti e aqu lla ltepubltca.
Applaudo e tas doélaraçõc~; por~m, , pe9o lice>n ça a
S. Ex. para diu·r-lhe quo IHLO podta S. hx. proc dor
(le outro modo ·em violar o tratado do alliança.
Esse tmtado que ó do 1• do Maio de 1 6:) consi.gnou
•lm seus artigos ss:1 politica. O tratado da ullrança
declarou exrres amente que nós não u ariamo . do
direito da VICtor in contra o Paruguny, r munteriamos
a integridade do torritorio. a soberaoin o indepontlencia dessa Tiepublica. A politicn, pois, que S. Ex.
adoptou. é a política do tratado da alliança. S. Ex.
não podia ter outra .
n~sposta

•

Foi, pois, uma victoria paro a opposiçào obter do

S. Ex. d clarações tão oxpliciw , porquo tendo faltado anteriormente S. Ex. do direitos da victoria,da
posição procnda e infeliz do Paraguay, parecia qu r r
usar dos direitos ~o _v ncedOIJ. o a.busar da fruqu zn !lo
Paraguay: ma ·, ldtzm nte, ~ - b. a.!abou com a dt cus lío manifc ' tando claramente as suas idéas, c o
pen amcnto do ministerio o este rcspoito.
Ao passo quo , . Ex. omilLia principias dignos de
ap_provação do senado, pergunt.wa-nos <<0 que cnlondeJs por político trudiccwnul? J.:u nào c nh ro o tn poli tiro .,, Senhores, ó possível quo o nobrê rniui~tro
não ronhe~a ni1o siga como não segue, a pnliticn
qu nc\s c:llamamos tradir ional; ·c tou convencido
do_que, . E"- abandona, co!'demli~l r_nosmo, e ta pohtr a; mas quo s. :1 poltt1ca extt t111, o quo se poderá r novar, { uma ('OUsa de que se não pódo duvidar.
,, O quo~ . que nós cl~am~mos politicu trndicdonal '?
h a _p~ lltt ca qu~ se tnsp1rava nos prr onceitos, o
n,o VtCJOS do rcgtm n. colonial; é a poli tira, r·. prostdcntr.. qtt npplaud1a a anarchia do Estados visinhos, a(;roditando achar no s •u enfraquecunon1o
f?r~a para o lmp ri ; ó a politica que a rrsp ito de
lt~ttos nnda c dia; tinha princípios absoluto~; qu •
nao dava por lransucção uma n ga do L rra que
qua Iquer daqu lia R publicas pedisse como papam a brJra. mbora o Brastl nltu pr cisass drs
p ~que na par alta do terntorio; 6 o poli tira qu nchão
va repngnancia ntre a no sa fónna do govorno, 11
a repttblieana, o que julgava o Brasil ornoAclldO, ~·\
porque a· in titllições dernocratiC<t eles nvo!\•iarn- o
e tH'I' dituvnm-s nas margens do Pral~.
E' c rto, ' r, pre tdenLe, que ssa politi a hnJe so
achu conclomoado por todos. como o foi pelo nobro
rnimstro; mas, quo elia ex L tin, e póclo reviver, {o uma
cousa de quo se não deve duvidar. F \izmcnte lemos

já de no.so lado o nobr~ mini stro d~ marinh~. por

que olle d claron quo no. não de1· mos trr r ce1os da
pro p ridadr das H.epubl!ca do Prata. E' uma confi ·são digna do ser aproc1ada, p_orque olla pa_r~e do
meio do grupo do no sos c. tad1 to s quo ndqull'lr«m
fama dn finos de sagoz . d grande· hnm ns, por
haver•m empre applaudido as vanl~grn ·as virtud s da politica trad1ccional.
Quando ~e I v•ml::n-a no ~onado, ou na ramara
dos deputado', um do no sos anlig, ·ab!o para
fallar <IC rca d11 política cxl rior, vinha manife tar
o receio · quo d evi~ mo ter das Hcpnblica do Prata,
todos o applaudiam como hom •m que tinhad,•scoi,Jerto os my. LPrios mais profundos da polí tica internacional. F lizmcnte rssa . abodoria não {.·do no o.
dia , selt pro. ligio fo i-~ , porqur o ultimos acontrcinwnto J.1 no ..a política exterior fiz<' ram com
que nl1s to1los rstnda sPmos c sa parte im portante
da ndmini. traçno publira.
1·. pr ~id cnto, o nobr mini tro declarou em seu
di cw· o que nós o a~grcu in m o , e que pois não
tinha llu remcdio .. ·não u~11!1· d repre aliu , o de
vez em quando dar um bote obre a oppo ição. O
nobr' mini ·tro na rc m la que nos deu não t' squ C·'U d levar a clfrllo a a m~'aça , e poi tenho
occes. idadr do ropellir o· bnt que no dou.
Ellc no. rli s~c : << Vós hoje approv~os o governo
-provi orio que hontcm con lemnav is ; hoje )á achaes
esse governo capaz de al!!;uma cousa , quàndo o anno
passado o ri ~1cnlisa 1· is. o achavoi5 incopaz de
tnno. » , u r.li1·es~e hnic convencido I<' que o
nos o mini trono ltio da Pral.a, tinha foi lo um aclo
r.nnvrnirntr, 11m acto de hoa r·ulitica, pr movond a
organisação do govrrno pmvisorio, p lo fcínna pbrque o roz, embora ti1•esso dito o :m trario disso no
anno pn ~ado , ru não leria ~-rrgonha de J'olr. lar-me.
Ma~ drclaro no nobre mini tro que cnd1 YC7. o. teu
mai firme na cren~a que tinha o anno pa ado de
que a crrarüo rle egovrrnu foi uma inftlicidadc para
a no sa diplomacia.
O ll. SILVUI\,\ 01 Motr1 : - em duvida .
O , n. ut,\IVA: - \! ais tard , . r. pre idrnlr, mostrarei a V. Ex. c ao • c nado que aqnillo rtno nós tínhamos lig iram nto dito ne~tu cn~a foi reproduzido
larg;t brilh a ntem~n lo prlo ministro alliado. no
mnnoranduns que of~ r coram 11 ronsid l'iH'Üo do ministro hru siloiro' do en gov rno.
•
O 'n. Sn.vF:tiu 01 ~10TTA :-Do1nm nos umr. boa
li cão.
·o . n. S.HtAIV\ :-E o qu 6 que ntl dissemo · o
anno pa ssado? Dissemo que diante do Lopcz, diante
do governo l gal rla R puhltra. dinnt do governo
bem ou mal eleito ou escolhido pelo paraguayos n~
plenitud d~ sna sobemnia, nllo se podia, não se
d via orgnn1 ar um governo nacional; qu o ~over
no organisado diant de Lopoz, na pcrmanencia
da guerra, não podia jamais ser oon id rado um governo nar.10nal ; dissemos mais, que não ~ podia
eon nb r n xistencia de um governo nacional, eleito
por duas ou tres centena de pnraguayo , prisionriro ou migrados; quo esta eleição era tão ridícula, parecia-se tanto com 11s nossas leições do
ald~a. quo não poderíamos !ornar ao crio a existencia legal c nacional de semelhiJOle governo.
Então, . r·. presidente, o nobr enador por Goyaz,
para m lhor d monstra r a streita e acanhada missão
dr. se governo, chamou-o gov rnicho.

A ?PPOsição, pnis, n• everon duas rousa : 1°, qn
a ong m do g_ovorno proYi orio não lho podia dar
nenhuma l~uto,:1dad e, n.cnhum pre. ligio para rcalis~r a n:p1nçoes du nll1ança; 2·•. qu'o es 0 gOI'Crno
~ao pod1a ter 11m caract r nacional, não podia Lrr n
laculdarte de faz r tratados, aj ustes deflnitívos .
Ora, pergunto ou. o qne o fez, o qur so Yencou?
Arharam os alliado qur o govrrno provi~m·io era
c~ paz de fazer njustcs definitivos?
'ão. Qual fot a
aptidão que o ulliado~ encon trarorn no govrrno
provi orio? Foi a aptidão de admmistrar o pai7.,
remo podia admini trai-o qual u r governo ~c lhido pela· poton ia~ f(IW occnpal'lllll o tcrritorio da
Hopnbl1c;~, isto 6. a aptidão de pr parar o pniz para a
lPi<.:ão do seu governo ri fimtivo.
ós não ront tamos quo o governo provisorio
h ·o rapaz d · f<'zer a po!ü:ia e éldmini tra r o t·'ITitorio abandonado \)Or Lopez. O qu nó dissrmn~. o
qui! ust ntamos 10jc é que o gJrcrno prnvi~orio do
P11rnguay não podia toro caracter IHICÍOiléll, nem n
prestigio e a autoridade 1ndi p~nsnvois para l'l'lebrar
aju~tcs definitivos. rcali ar a, a. pirnr<if's ela al!ianra
e V. Ex .. , r. ;>r sidenl, Yae YE'r lni íhant.t>mentod~
mon ~tra do i. to me, mo pelos illtt. tr s mmi tros da~
potencia. alliadas,
T m-sc dito que pr tendemo tirar a gloria da
nos a diplomacin r dal-:l á diplomacin cst rnn ~ri ra.
O senado fnr-mc-ha a ju. Liça de cr~r qnc u n~o tiraria d Sr. Pt~ranh o a gloria qnr rtte tivrs c para
dal-:1 a mini tro e, trnn1-;C>ir0s, po qn não ou guiado
em Lac· a umpt s RPnão por meu p:.otrioli mo, r
e t exige que cu t'ja ju. to, n soYer mefmo, quando
so tl'11li1 de defender os intoro~se rr.aes o futuros do
lmpono. Prço licença a cm·do para ler o que di omm os ministroRaililldos nos scnts memorandun..
O cnado v1c vN ns razões que tn·eram rllrs parn impugnor, C'Omo impu~nnram, a capa('idJ.de do governo
provisorio para ajust s d fimLiYo. , para dizer aquilln
que nós já aute tinham o dito; pr~o licenç'l ao
cnado c chamo a ua att ncão para o seg uinte~
trnchos do ?llcmm·a?tdwn do mí"ni stro argentino:
<< Quand o A sumpção foi occupada, o general om
hefe do :..cr.:ilo arg-t>n tm propoz a crra~ão de auto idade· par ~;naya provisoria. para o go,·erno da
cidad , o que não mcrccPu a approv,aC'l\0 do general
bra. il01ro.
'
Es e facto m stra que o go,·rrno argen tino d sejou,
talvez antes de seus dignos allwdo , quo o Jlaraguay
t.vo o autoridade proprin ; por m, o g vcrno a~
gen tino queria ao mesmo t mpo qu e~ a anlorrdado fos em crcnda dircctamont por olle , o qnr
não tiv ~srm ouLI'tl mis~ão st•nâo a dr con ~crvar a
ordem, adminisLrar os intero~ s locae , e preparar
.
a lnlura organisasi\o do paiz: »
Já v~ o senado que o m1111 tro nrgrntmo pen~ava
então corno nós, isto é, que o gov r no do P.ungnay,
em quanto cxi~ti se Lopez, não podia ser senào um
governo som ontrn mi ~o mai que a de policiar
o tcrritorio, e tratar do Jnlere os loca .
~la vou continuar a leitura d nolnv I memorandum do r. VarellA. Diz ainda o ministro argentino:
<< Pensava os im porquo não encontrava no Paragutly povo a qnem ntregar a soberania temperaria.
do parz que a o upaçào militar dá aos ol!iado :
porque julgava indisprnsavel cnn rvar á allinnça
toda a lib rdade nr. s a ria para levar a bom termo,
sem embara~o algum, a guerra que sustentámo ;

porque, creando desse modo autoridad. s, mantinh~
IJelli gcran te. legltrmos, sem que
se lh s podesse dizer quo contribuíam parn a forma~ào de um governo quo, toma~d? parte n~ atliança, dava IJ caract r do gnon11 cJvd 11 uma luta
qur. com fins muito mnis l') evndos ~uste n tám.os ha
mais d quatro annos; o, finalm or.to, porque . c pratica elo mundo quo o v nrodor, ao occnpar crrlndcs,
nom\>ll grwernadores ~rovi sori os. que ':lantenham a
ordem e attendam nos 1nterc scs 1mmcdratos da loca lid ade ....
A eloicâo do governo provi so rio, mrs mo di rwtamente frita por parn !mayo ·, trm do re rahi r ~m
f• Ps<o~s ~ympatt11rasá ~ llian ç , l' e;sc governo a-sr m
rlrito tr m dP su bo rdrnar- o a no.-; por c~1 u a da
o pPrações de guorr J.
Sendo siru niio podoni ~o m c lhanto g verno formar uma quarta potoncin alli ada eo mo ~e quer; o
fazel-o ndherir ao tr·atado do alli n~<~ a, co mo bn o
p:·climinar de paz eom o Par·nguay, é ~uppôr que
homnns que estão cornno co pockm. co nv~ r'lrr- c em
no so~ t r~i mi g .Js pelo I'Hcto d ~ s. rem ~ulOndade . .. ..
Emfim, não pl\drmo s cxtg rr Jll st..mento d un t govern cst9bolecido por nossa von tarlo que c lclro
tratados que s6 podem ~er negoci ados l'rn vit'turlo
da~ ntlriburçôes co nferi c!as <los podere .· con.stituidos
p l;r I i ftmU ilmnutal, ~~~ peln sabcdo rr11 Ol'lgtnal do
povo, f' qu co mpromottam os di reito c in teres os
p rm ·1n r ntes do pniz.
D bilttariamos a justiça de nrs ll causa se a niio
npres nta ssomos isenta de lorla a s11 ·peita d usnr-par.lío dos direitos nlheios. ))
tm conclu ito pensa o ministr argentino:
cc Qne s6 convém da r a mão ao par;1gua os
cxi t :i tcs em As umrçi10, .1judando-o. a con tituir
um governo ;.rovi orio q :c prepare a orgnnisaçito do p1iz, contribua p ra o fim da gLt 'IT<J, e o
administre.n
O mini ,;tro arg ntino, pois, repToduz larga e liri lhan ·
tem nte, omo já disse, as ob sc n·~ -os q11c d<> pa ssngf'm aventu!·ou a oprosiçiw no ~nno prcxirno pu a•!o nes te rec111to.
n ministro argentino di ~s ' romo nós di s. emos,
qu não havia povo rara elog r um ~ov 1no n cio na I;
q11e o~ e governo não pudlil ter nptrdão para Ce lebrar
tratados; que havia do ~cr, e não podia deixar de ~cr,
troJtar
11 m l):uverno subordinado ú alliança: o qu
com um governo semelhant oro Jonç.u sobre nossos
aC'tO suspeitas dou nrpação d~~ direitos alheios.
Como poi s, muJarcm selo oprnl<lO logo fJit e vemos
conflrm~dos nosso rc eio I Ach 1mo hoj e, corno
ncluímos hootem, uma inf•lü·idarl do til!SS\ diploma ·ia 0 aoverno or~ranisndo pelo r. i'aranhos. l\'ão
t mos' fJO~é m hoJ· o "o receio de um tm ta do ·olcbrado
'
· guc rc.rzr
C·1m olle,
e por' isso' mo mo sem .va 1or, • ors
mPnte o nosso mini tru fot vencidO pela rnzao o pela
sabodoria d..>s ministns alliados.
Mas não foi sómontc o ministro argentino quem
ombatcu o pensamento do mini tro. bra ilcüo.'o. nlio
6 fór..t de propnsito ler o que drsso o m1mstro
orien tal.
Ei.,; o quo tamhcm disse o Sr. llodrignez:
<cDas estipu lações do tratado de nlliança deprehende-so quo a intenção das potencias foi claramente que
áquolles ajuQt . precedessem o [llcno restabele imonto da soberania nar.ionnl, que só póde exi tit·
mediante o comf)lcto desapparecimento da influen cia
do dictador, -e, como con oquencia desse facto, lrtemo o ca racter d
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diante a eleirão do um governo que <'ja n xprc: ão
do voto pspn!n r. Fundado em t't s con id rnçõe .
pen a o governo orirntal qno não r-ndcm ser lcg1lmonto celebrados com o governo ptovi sorio os ajuste a que a Ilude o tratado do l• de Maio . E' proriso
provinir a reproducçir da gnena c n. scgurJr o resultado da victoria obtidt.l co m tan tos ucnficios. rá,
porém, obtido esse r ~ nltado por rn oio d·J trnwdo com
o governo prol"isorio?
<c O govt>rno oricntLl l ent endo quH ni.i o. portrue a
propria incapacidad e legal daquell go1•cr o para
cole!ml l·o daria ao q e lhe ucc dcs r, drpoi da
d ll'nbndn cte Lop~z . fun dada rnzào pari! d .s · nhe ·
ce ra ~na : nlicladc. m ~c t o rl o~ titu icto de forçn lq.inl
~ m. ua orrgrm r~ . o n ·ia, nil o pód • . rrrit· de hn ~r
so l!da par~t m tentar os dirr ito que d ll c dorivnm,
e o rurnpnmento das ubrigações que impõe. ))
O c;;,\, S1 LVEll\A O.\ ~IOTTA: - Está mr.s mo no t m
de li ciio.
O Sn.Sul:ltV.I: -- Niio é poS ' LI'Ol exrlicn r melh or,
ncrn nJLIJ S lnlllanirmcnte o quo di ~rmns no s n ~do
o anno as~~rlo. N~o foi, poi , o spirito 1k1 partido
QUI' no tromr <Í tnb un a ; niio foi o dt>se jo de deminnir o rn rito elo Sr . Paranhos qnc n o~ fez dizrr
aquillo qu o nobro mi ni !ro eonct ' ntn ou n anno
pas,;ado, (J III' viu-~o na nP e idath' clt. uh ~r re v 'r
dPsd' qnc ronvl'io om (jiJC o seu g 1·erno provtsorio
n[t podia faze r scnho o que pcídc faz rr umu autonda de poli 'ia! e mu nic ipal.
Qu1r1do di~ orno , Sr. pro idc nt , quo a no ~a dirn o rn a i ~ proplomacia f1 i vendila, o di omos
fundo p znr; pon'm . ao rn r mo t>rnpo não paliamo.
leixnr c dar grnçns a Ocns, p r ter sido \'encida no
J'araguay pr>los ministros allia dos a nh ~ Linncão dl'
nosso diplomata om quere r fazer tratildo s 1Írn go·
vPmos inr.apazrs de tratar.
Se nós tivessemo ron soguido r mprt'. tllr ao goVI' t n pro\·isorio a cap~ridact d fazer 11justrs definitivos, ~rgurhmentr o Sr. l'aranho: jrí c tnl'ia na
P J~ ta r! estrong iros com um trat;1d0 f,•ito c celcbra~o com ·cu ~ o vorno provistlrin; a gue rra eRtn ria
Jntf'H'am!' ntr concl mda; não teriamos mais nm st\
soll.lnd o rn Assmnpc:iw ;_um trn todo de mai s figurarra rm nossas col lreçoos; ma s, pergunto a todos
o ~ homon s quo tem a rn nis leve t.intum ct dir it? pnbli co, ·" to rtos q ~10 te rrt a mais ligei ra
nor,n de d1rctto mternn ctOnal: qual o valôr de um
tratado co! hrndo com um gove rn o provi so rio eleito
por nós, ~o b o no o padr~ado, o qu ap na s podia
ter copu .tdad ~ para admtr;l Strar o tcrr'itorio? O
qu e ·gn~fi. 1.\Tla . um sem llwnto tratndo? Pois o
nobr rmmstro t, nora qu nenhum tratado póde ~er
approvado por um governo provi orio ou definitivo.
s m .fJu~ _ r te nl~a em consid raqão o quo dt pÕe a
constttu t ~ao tlo patz com quem S( iraln 't ~.o ab o
nobr·: rntnt tro ou a .organi ação dos govórnos repu!Jl.tranos, em toda a m rgem ct l~io da Prnta, inl\1, 11' o Paraguay, faz llcpendor a npprovaçito dos
tratado do voto do congres ·o ? Como qu rin, pois. •
o nobre ministrr· c lcbrar um tra t.~do eom nm gov rno :cito por 200 ou 300 par11guayos, rom IIIJI govorno quo nos tomava emprestado at~ dinh iro para
sustentar as famílias famintas qu sa lmun dos nrraio ~
de Lopoz? Como queria o nobre ministro fazrr um
traindo ('nrn um governo quo leva o sttnecimonto
•
de seu valor <tO ponto do dirigir ao nosso diplomata a
nota de que nos dá uoticia o nobr ministro em .seu
relatorio? Eu chamo a attenção do senado para c te

facto, porque ellc demonstra o quo era c podia ser
O Sn. S.\RAJY.\: -~tanto não influiu que elia recusou o tratado de allwnça 'Ue lho havia sido proo governo do Paraguay.
Sr. presil.lente, o consul italiano recebeu em de- posto polo Sr. Paranhos, vorquc não achava motivo
-posito objcctos de famílias paraguay~s quo roccia- para declarar a guerra ao Paraguay o facto de haver
vam as arbitrariedades de Lopez. Em um bom dia nma boa parte do seu territorio sido occupado em
tempos remotos por aquella Republica. E, Sr. presiesse consul arranjott suas malas o rnetteu-se a bordo
dente, porque não acharemos no que disse por vezrs
de um vapor de guerra italiano para voltar á ltalia;
o governo provisorio por meio de sua policia, que o general Mitre, ne que di se por vezes o Sr. Eli alde
os motivos, os grandes motivos da declaracão d~
mandou á bordo, tomotl em caminho a maior parte
da bag<tgem do consul italiano. Quor V. Ex. saber o guerra por parte da Confederação, se não a qmz rque fez o commandante da Ardilta? Jllandou um es- mos ver no facto unico que a explica e que a deter•:aler armado retom r a ba~agem do consul. que le- minou? Examinemos os motivos da declaração do
vou para bordo, fazendo pnsiuneiros os marinheiros guerra por parto da Confederação Argentina.
Esses nwtivos foram, como os .nossos, os in ultos
paragu:Jyos. O governo nacional ,Jo Puraguay, sem
força, c sem prestigio, incapaz de tudo, valeu-se que de Lopcz recebeu a Republica.
do nosso ministro, e o nosso ministro obteve do
O n. ZAC,\ nL\S:- A causa motriz foi o insulto.
eommundantc da A1·ditta que fossem soltos os soldaO Sn. SAti.~IH :-'em duvida foi o insulto atroz
dos paraguayos, ficando em poder da canhoneira do
guerra italiana a bagagem de consul que era o que que a Hepublica recebeu, como nós. Mns se podia
desejava o governo provisorio da Republioa . O se- haver uma causa, alem desta, capsz de fazer com quo
nado conheee a nota dirigida pelo governo provi.so- a Hepublica Argentina tomasse parte na 11llianca,
esw caus11 era a que por mais do uma vez foi dcciario ao nosso ministro a semelhante respeito? Ella
está no rclutorio, tem por fim agradecer ao Sr. Pa- rada pelo!> illustres estadistas cujos nomes acab i
ranhos o grande obsequio que este conseguiu do de pronunciar.
Os Srs. MiLre e Elisalde, f:m documentos que cor•:ommandante da canhoneira Ardi/la I Esse obserem_ o n:undo, declararam por mais do uma vez qne
quio foi ntrcgar o commandante do navio italiano
a vt ton,r de Lopez era a ruir.a das Instituições
ao r. Para'lhos os soldados de policia paraguayos
livr:es do Rio da P_rat~, ~ que a derrota de Lopez era
feitLs por elle prisioneiros, diante da Assumpcão,
a v11.:tona dessas mstrtmçoes. A questão de limit s
·
nas a~uas tcrritoriacs da Rcpublica!
n~o valia nada ; podia ficar indecisa por dez, Yintr,
Cr010 ter unseguido o meu fim, isto é, creio ter
tnn~ ~nnos, como cstllo por decidir graves que~tõ s
mostrado ao nobre ministro qu o.. r ceios de que
nó fize ·somos um tratado que mais tarde fosse sus- de lnmtes entre a Hepublica Argentina o a llolivia.
peitado de illcgnl, de irregular, for~m os moveis do
~ Sn. ZAcAnrAS :-Nem Lopez pegou m armas
nosso procodimenlo, rruando o anno passado ataca- porr~so.
vamos o governo por este lado.
O n._ SArL\lVA: -:-A grande questão que obrigou
Sr. presidente, eu poço ainda licen :t ao nobre
os. e~tad1 tos atg nt111os a fazer a guNra, o nobre
mm1stto h a de roncordar cc mnosco, foram o~ m. ulministro para tom~r m con ideração uma outra de
tos recebid,os por aqnella nacionalidade, o a convicsuas proposições que não me parece oxacta. . Ex.
disso que o gover·no do Bn il não foi influído em ção que dominava t'm todos elles de ~ue 11 victoria
sua ~cliber~çã_u de fazer. a guerra ao Paragnay por de Lopez ra a. drrrola das institnicoe lines da
•
questao de hmttes; mas o certo, ncere crnton o no- Ropnblica.
bre ministro, que a Confederacão Argentina foi moO
.
n. ZACARtAS :-Apoiado. Lop z fez a guerra
vida e muito pela questão de limites p;1ra declarar a por questão pessoal, e não por limites.
guerra. e o Paroguay decididamente não tevo ontra
O Sn. S,IRAtVA:-Quanto a Lopez. peço liconra no
razão para nos declarar guena cnão a questão do
nob~e ministro para dizer-lhe que S. E~t. ongn'noulimites.
,
Peço licença ao nobre ministro para diz r que suas se amda ~a apreciação que fez dos motivos pelos
aprectnções ão perfeitam nto inoxuctas. O nobre qtutes o d1cllldor nos declarou a guerra. A questão
ministro 6 acertou em um ponto, e foi qunndo disso de limites não é bastante para explicar, nem explica
11_ue nós _br~ts1leiros não fizemos a guerra pel:l qnes- a declaração do guerra quo nos fez Lopcz; clle não
tao _d~ hmttes. eguramento o nobre mini tro não podia oxpôr o seu paiz a uma ruina completa, orno
p_odta 1rr~gar ao seu paiz ,, injuria de suppor que elle expoz, por uma quo~tão de limites, por uma que tiío
de 30, 40 leguas de tonitorio inhabiwdo, quo só ter:\
~t~cs~e feJtg a guerra por cansa de limites, e não pela
JnJUI'ln atroz quo recebeu. A questão de lirnit s era valor daqui a 30. 40 nu 50 anoos, isto é. em uma
nada para o llrasil; a grande IJUestão foi o insulto ópoca rrmot.1, o muitu r(mota e no qual não srr{l
pnssivrl hoje dizer o que e1á a America do ui.
atroz quo re ebemosdoPar-aguay. O oobro mini tro
pois, Cez j1,1stiça ao seu paiz, quando disse que nãJ
O Sn. ZACAlliAS- E Thompson diz o contrario
jizemos a g-uerra peb questão de limil"s.
do que o nobre ministro disse.
'las o nobre ministro fpz injnsttca á Confedera ão
O 'n. ARAJVA :- r. presidente, V. Ex. que tem
Q Argentin11,
qtiando snppoz quo a rÍu stão de limi"tes
profundamente as qnostões internacionacs
influiu grnv mente na deliberação dC' sdu governo, cstudodo
P!'incipa
lmc"!lte aqn~llas ~1e se ligam á política cx2
c
f!Uando declarou a guerra ao Paraguay. Para que ten_or do nrasJl
no lho d:t l mta, ha de saber que de
so convença o nobre ministro de que não · exacto o · mmtos
annos Loprz procurava infltlil do uma maneiQ'-\e S. Ex. diss~, observarei que a questão de ra clirer,ta
Repuhlicas do llio da Prata c as~nmir
lirtútes não inOniu ab~o l utamentc para que a Hepu- nella · umanas
grondo importancin . A accão do Lopez
blica Argentina se decidisse a fazer a guerra .
começou na Rcpubllca Argentina no dia em que lle
O Sn. ZAC\1\IAs: -Apoiado; era consa muito foi offcrecer ua mediação a 1\litre e a Urquiza. O
secundaria.
pensamento de Lopez fez-se dia quando cllc sahiu do
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seu Paraguay vara envoh'er~se r.~ quest~cs quo ~
agitavam na Confederação. Elle v1~1 Urqu1za _ve~c•
uo por Mitre ; a caudilhag m venc1da. pela crnhsaçào; o homens que seg_mam as. duutr1~a de Rosas
Q\l8SÍ anniquiladps pel(l 100\l~llCia dll Cidade e PrO·
vincia de Buenos Ayres, e, pOis, Lopcz procurou logo
salvar Urquiza e fortificar, por todos os mod?s• as
f~rças e elementos hostis á ordem de ~ou a, ex1 tente na província de Buenos-~yres. fa1 s tarde, quando o nobre cx-pres~dent~ do conselho re ot~·eu enYiar-me em missão ao lho da ~r~ ta, par~ s!mpl~s
mente ttatar de in teres es brastlmro ·, e vtndJcar ~~
juriAs feitus aos nosso~ compatrJ~tas no _Estado Oriental, o nos " proced1~ nto fci mal lnl~rpretado
por Lopez. O dictador. JUlg~ncb?·nos por s1, en~n
deu qu nós ia-mos fazer no Rto da Prata aqu!llo
que estava elle fazendo ha seis ou set annos ; ac•-editou que nossa diplomacia era mais h•bil e preYi ·
dente do que realmente era, e que essa diplomacia
lhe lu:via adivinhado os planos e inten,çõe~. Lopez
enaanuu-sc ácerca de nossu sagacidade e prev1são, e
rot'isso o que nos salvou, e pr cipitou a e1ecllç-ào de
seus planos ambi cios~s .
,
.
LOJll':l; suppôz que 1amos levantar Flores no E tado Orie tai para termos um alliado no colorados;
que estava mos de occordo om Mllre, para sustr n ·
tar Bu.onos-Ayres contra os caudilho ; acreditou
q11e, e n~o se ap_rrssns e a d ~clarar guerra a9 Brasil, nunca chegar1a a conseguir o quo pretcnd1a bzer. Isto explica as p11lavras p9r ellc p10feridas a
Thompson que o nobre mini tro citou tt ou agora
ou nunca mais. '' E ·tas palavras de lopez querem
diz •. que se ellc não se apressa ~ a f~ zer a guerra,
o Jlrn sjj attrahiria a si as alliança$ do Hio da Prata,
allianças que ~lle !11.\0ria em outro sentido, com as
qua
pretendia formar nu America do ul uma
grande potencia militar, tra'nsfonnnl-a mesmo em
uma monorch1a.
O SR. ZACARIAS 1 - Apoiado; é o que dissr.
Thompson.
O Sn. SARAIVA: - O plano de Lop z era grandio~o. e para su exl~cuçao tinha ellu necc sidad dt•
mfluir no Rio da Prata de uma maneira decisiv ,
arredondar O l'ar~gtJliY; fur.cr d es~a peqJtCna 11 publica uma nacionalidadt importante: collocar entre
os Andes, e o llrt1 il uma pot.cncia militar e moBarchi,~a. Fazer de eu paiz um grande Estadot e fundar uma nova dynn stia na A me ri ca do Sul, eis a
grandr ambicão de Lop z, e só i ~ to póde explicar o
facto de ter eÍie expo lO o s u paiz a nma rui na compleUJ ; a q\lestão ae limite _é qu t~o tão pequena
qu não póde e tar ro re lo~ao com os grandes re~
curso militares desel)volvJdos por Lopez, cotn os
grandes sacriOcios a qu ex.poz snn p . soa, ua familia, o sen paiz e com os gran l c~ ~nmes que _ommetteu . Peço licença ao nobr . n:•mstro para dt~er
lbc que não fot feliz na aprcc1açao rruc fez dos motivo pelos quaPs Lopoz nos de_clarou a guerra.
Sr. presidente, n não de. JaVa fallnr nas quo tõe exteriores emquanto não e. ti v . s presente o
honrado ministro de estrangeiros; ma vi to que
perdi a~ ~ p e rançu s do sun ~inda ...
O Sn. ZAc~ lUAS :-Não vom, não.
0 Sn. SIRAIVA:- ... não tive r medio Qnão\omar em con ideração nlgun pont s do discurso do
nobre mini tt·o ~a marinha. E jA que fallo de ta ·
questões, peço ltcr.nça :\ · . E"(. para di7.er-lhe que

não tem ra:t.ão quando jul~ta que ao Paraguay ni.o
podia ir outra p ssoa senão o honrado mini tro d
es t1·ange1ro . .Eu igo opinião contraria á de . Ex.;
entendo que o r. Puranhos não dev ia ir ao Paragua~-.
P?rque_ o minisu·o de estt·angeiro de qualquer paiz
nao deJXa o Eeu posto senão para fazer um grande
tratado, um grande neto possível em pouco tempo.
Não se concebe que um ministro de estrangeiros
_steja ba qua i dou ílnnos no Para ~ uay s m prati ca ~ um a to diplomatico da mais pequ na lmportancJU I
que faz o 1'. ministro de estrang iros de de
dous ann?s m Assumpção? Nada, obsolutam nte
nada ; fo1 orgamsar o gov rno provisorio: quiz que
e. t~ gover~o tn e se aptidão para fazer ajustes defimttvos; fo1, fulizmente, vencido n ste u in conside·
rndo desejo .!e_ a res a~ u~1 tratado de p~z. abandonou a questao, o ate hoje não fez nada. l)eixar o
r. Par •uhos o minist~ rio para ir ao Pnraguay faz r
U!fla co~sa que podi;~ ser confiada a muito~ de nossos
d1plo~atas, e ,estar lá dons ~nnos sem con ognir o
que fm fuzer, . realmente uma d cepçAo para o paiz,
P.ara s~u s am1gos, o ~a_ra todos o /lU o r epeitam.
Elle nao devem ter la 1do, sem pre 1oi sso o meu
modo de pt·nsa r.
e me di erem, como e t rn dito n sta casa, qu
o r. Paranhos nlvou o ex 1rito, m•iou !h>r div rsas Yezes recur os, para qu o x rcilo nào morrr e
á fome, observarei que ISto não (I propriu d um
mini lro de estrau geiro . ·ão era i to o que podia
ir fazer S. Ex.
O Sa. Z.\CARH :-Nàü é diplomada.

•O

R. .~RAIVA:- Não ó diplomacia, e o Bru ~i l
não oslá tão pobre do homcus de admini strnçào, o
partido consen•ador não ulá tbo pobrA ele •·npa •i dades, que fo s o nores ario lnnçn r mão do mini u·o
de estrangeiro para ir dar con elhos nos g n rac
f' activar o rorn c dorc • i lo é, para fazer aquillo
que não é de sua obrigaç.ão.
r. pr idcnte , a hora , tá adiantada ou um
pou o (·a n ·ndo; poço, p i , Ii<' nca ao nobre min_i t~o para deixut a politi ·11 ex.teliÔr, e dar-Ih uma
ltge1rn respo la :lCl'r('a de a guns pontos de sou di scur·so r• lnlivo â nossn politil'n interior. quP o o a sumpto o gos lo do nohr mim tt·o. Quando ·. Ex.
falia •m políti ca inte1ior, rego ija- , expo nd o-. e.
uma voz o vi irritado contra mim; foi n' quo tri o
do lrm nto ~e J'vil.
Di sse o honr·ado ministro 7 r pond ndo a um
ponto ~o '!'ou di 1;ur o: u Nos
stivemos doentes ;
m~ s hoJe nao estamos; a amputações tiveram ofT i to
m1raculoso. "
'' . n. MtNtSTRO DA ~H RI 'IH :- 1'to é de V. E~.
.o. n. . SArHtVA :-Ampnlaclo dous mini. tro ,
mllll steno rrstnb le ·eu-sr rompi lamt·nt . Para mim,
r. prcstd nt • a moi tin elo ministrrio ontinría,
porque . ta moi , tia não era lo 111, e. tnva uo angue, na cir _ulação; no . nngne do minis! rio · que
e~a~a ~ v1cio que a ~s ignal i: a . !I f n;nidad do ·
mtntsteno •stá m cnllocAr o num torto o interesses do artido acima dos intct·osscs da naciio, o
int ros es dos grupos acima dos intercsst.>s dÔ par
liuo. E p rgunto eu: o ministorio. ampulllnuo o . r.
Alencar, amputando o Sr. Antão, de lruiu ro virio
qu ('on·omp • a sua xistencia? Não.
, o o nobr ministro nos vie se rtizcr : tt No ~a
politica mudou, hoje vamos gov rnnr r Brast l por•
!

ti
utr modo", cu diria: <<0 mini tcrio resta beleceu-se,
O Sn. ~lllíJSTno DA ~~~l\ISUA : - Cetlamonte.
deixou de estnr dO JllCll; é roris O quo convido
O Sn. , Ali ,\JV,\ :-:'\unca dcsco n. idorci aqui o
mai s uma ve1. o nobre mm1, tro a abandonar a
politir!l fat1l que dcstróo o rninisl •rio c seu partido, nobre ministro.
para lanr:a r-se na reali a~ão des••a 011tra polilH'a
O Sn . ~u 'IRTI\0 !lA ftli\1\1:\'HA: - Por :sso mr doou o
qno ~. Ex. ha de pruclumar tal 7rz q11and\J algnns
nos grupo do ~c11 parlido a~ umir a admini tração que dis o. l ~ twa mal acostumado.
do E·tado.
OSn. SIH\IV\:-Pori soonobro mini lrorlevia
in lrq.rolu rrinln palavras de outro mo(lo. Cju11nd<1
fl SR. Z.\C \lUAS:- Ou lle fôr prcsidenlo de facto
u oi da pa lnvrn e<cla,·ocr nta foi parn dP. i~r nar uma
de dire1to.
opinião e.\ll'l ma qu todo altribui<lln ilO noh1' miO SR. ' 1!\\lV\: - ~ú
prn1rno~ c;•te al~un1 rlia
mslro. porque tod ncr ditavam que o nohrn rrr'ni virá o nobre mi nistr,) prorlam:tJ' a polilir'a grnerosd lro m oppunh~ a qualrptet' mrdida tondrnHllÍ C'manele l . rmint~r para sPmpr a irnprPI'Ldcnle c fnt:Jl p r
• ·ipa~ã dv elrmento so. vil. Hoje, rlepoi d d clarasev, u i~ilo do piirtid~ librnl; m~t~ es~P dia , erá aqne.l le
ção dn nobre ministro, ·onfe soque rsla 1a enganado.
ern CJIW O >l()bi'O OllnJSII'O ~COllr C ITIO no O q110 0 U
dil'l •dnra do governo ne Ie dosgmçarlo paiz .
O,!\. ZIC\1\t\S:-Que declaração?
))i. so o noiJI'll mini•tro: «Não sois ('Xitr. IO S qu·mdo
() Sn. AIIAJH: -E llo disse quo Cindcmnavu u
nos chltmae. 11<1 Í!Jlolel·~ntcs , o dizoi~ quo não ternos
lan çado mão de liiJoraPs pnra 'rnprogo algttm. » escm vitliio.
1\n prrgunto U<l noiJr ministro, qu,; l (> o liberal de
O 1\. 'IAnuco:-lsso todos condcmn m.
q111 ' . Ex. letn nnçallo mil o. jú não d1go, seO Sn. S.II\Atv 1:-0uçanr-mc. Eu pcn~ci qur o
nhores, para cargu · de adrn iuislrnção, !Jfll'a rargos
nohr mimstro ia ;llém de tnltitos outro~ : r11 pi' ll 01
dn confia ne1 que não devem Sl'l' dados o liber aes,
'I" o nolll" minislro não se o;>punha a 'lltultJUCI
ma~ para ·a ma~istratur·,,, para 11~ func~õr.s que
nunca Liver<~rn f.'n tr nó« amrt r Jr~ f .nrçiio poh- medid.1 ne~le s>ntido sómenle por mopporlnna:
ncroditavn quo o nobr mini tro rntendw I'JUO nã"
ticas·! Leio us jornao. todo· o · diu · : ~ r nomê.1
um do~Pmbaq~ndor, vmt f'llCOntrat· o n mr d" nm em um ~ranne mal a e. craYidão. llo jn me nncpenuo ilflO l1>los da política d 1minnut . 'r v jo, por llo d o hw r ;wrrditndo: ma' S<' o di~~~ foi porqm•
muita ~enio me n~· gurou quP. , . Ex. r<'prt'~CrllaV<l
I'X mplo, a nomt>açao de nm jniz do di r_ilo, "e. pe1 o
as opiniÕI'S ext remas ne te as ·nmplo.
on ontrat· nm li ~~<·s l'anct''l'PS qne na p<'l'trncem
11 partido em voz rli~so dcH~ ubro algum . nhor pto-·
O 1\. Z,IC\111\S: - l s~o nunca p nsP i drlle.
r:l.• matll) 'como grande st>rvi clor do sem partido ~
O Sn. ~All~tv1:- Eo tinhn razõ s pna p1•nsnr
wL oH Ln l lot ~u lidndc. ~" Joio os jo rH rs pi\ra vu1· so assim.
porqu" li <'111 E1·a.~mn, qt.c ó pr~soa muito coalgnrn juiz munbpallibrral ['(li n• ·nnduzido, nunra nhecida do nobrt' rnini~Mo, declar!I~Ões ...
onron1i·o nma rcco nducçi10. Eu d('~Pjaria CJ '1 0 o nilbro
Ü ' il. Ml'i!STIIO ))\ ~IAIIINH .\ : - àO ·ri qu Jll e O
miui. tro nus di!- rs~e •r tem algum • v z dado proYas
do não or domina o, na · sco lbn s quo faz. pelo aulor.
espírito dn parlillo.
O , n. z~r.1nr 1s:- Pois não sabe 'f E' o con. lhoiro
Ma~ disse o nobre ministro. " \'ti~ fiz .. lo urna
de
Carl ' '. Foi por e sas carta que ell ubiu <111
gra:nie 1njnria no rons lhoiro~ tiP E. tatlo f' ,,o homrns nota,·ei» d partido •·nnservadur IJUO arcit, ram mind rio.
no ir·ilrs do mini ter o as: ali . quando di~ .• to. que
O Sn. S ll\\II' A : - •.. qnr me fizeram ncr ditar
I' ÓS não (l('('lLUJ'iri~ es-a pO iÇÕ ~. >> ,'r. J'l'l'Sidenle,
na 1ui llo qnt• m diziam, i to é, que o nobn• mi·
V. Ex comrrehonrle que 011 não havia do L r a gro~ nistro ra nl{om dn: mllros em relaçito á questão
!lel'ia do d srP poiLar 'lo• ta ro ca hom<•ns a (\Item aliá.
do lcmento ~ rvil. ll ojc confo~sn que o nobro mir·o n ~idrro 1nuito. Qnandlil ru di 'oqu ni'io rce il ~ ria,
nisLro nõ.o lrm a· npiniões qu rno nsseguravarrt
qu nrnhurn d nós ae itanl posü·õos do •ninis- quo oJ. Ex. IÍ.Ilha . no oro minislro conhece fl'rasmo!
lorio a ·wa l, 6 porrJuO nfinnroi ~o ~r nado com 11 mais
O Sn. ftUN t ST II O DA ~IAl\INilA:- ão, senhor (lhiC~rofunda OIWir ão qne o mini ~ trrlo nt'lual tem sido
1'idadc.)
p r~l' g 11 idor no parLido liberal. (Apoiadns.)
O rnini~t rio pa ado nao fui persrguiJor dos conO , Jl. .· ,n ·. rvl :-l>i·. ram-m. r. pr sidPntc•.
:o rvadore ... .
rru aló errto trrnpo Emsmo foi o in spi rador do mini terio actual ; não oi se isto é cxa ·to.
~ n. Z cÁn JAS:-Avoiado, nunr.a.
O 'n. .\1\AIVA:- .•. p rf[U nrstarasa tr.vesornrt. ZA CA lll~s :-Era o publicLta do part1do.
pr o opuio Je uma gtnndo part. dos. rnadore · conO, n. ,\MJ" '' :-Atr ha quem as evere quo Et·a.s rvndorr <, que ~egnrnm ntl" n o dariam eu apoio
a um rnwi. t rio que fiz . ~o contrn ~e 11. co-relii(io- ?llO já foz part do gabinete actuaL
nal'iM aqmllo que ?stá ~azr•nrlo r ntra nós o nobre
0 1\. MINIS'l'llO Do\ ~1.11\1:\'liA :-~iiO Sabia.
ministro. Porl anto P prOCISO qu_c Pm f!Jinhas pnlàvras
nno ~o veja a menor· <irscon tdoraçao ao J llu ~tros
O , rt. SAl\AIV~ :-Erasmo, Sr. prcsid nto, niio
ctJnscrvttdores quo fornm osc.o lhi do.~ consolhriros de
achnvn sóment mopportuna a que tão do lemonto
'Estado ou rMsmo diplomo tas pelo 1llii~L1:adn ox. prosorvi !. Hrasmo achava hon a escravidão, isto ó, nm
sid"ulo do ronselbo. ni sso o nobre rmntstro: 11 Ofdislin cto oscriptor, um membro importante do parfonrlrsLPi -m<', qnondo mo rharnastcs esclnvocrnta. ''
tido on orvador ...
O nobre mini tr6 sob que nnn a m provai c i do
O . n. Fwu1mtA llE MELLO :-Erasmo jtí achun
facln rl~> nilo lermos reta~óes p3 oa pam magoal-o
boa a loucuru.
nesta tribuna.

o

O ::'R. 'A tUJVA :- . .. o in pirador da polltica miachava boa a escrav1diio.
O nobre ministro vao vê!' .. .. Nnltlra lmente o nobre ministro já len E'ra mo eom muito g~ to; ma
agora vae ouvir um loquente pedaço : (Le .)
« llem dizia o illu tre Hurnboldt, fowndo o inventario de ''ari~s linguas ou familins ~ran s p orta~as á
Amerir,a e co n(nndidus com a tnd1gena: aht está
in s ripto o futuro do novo mundo!
Verdade prophetica ! A proxima civi li.aç.ão do
universo f rá arrwl'icana omo a actun l uropéa.
E sa tran sfusão rle toda ;ts famíli as humanas no
olo vir<rr,m
drs te continentr, fi ·ará incompl ta
10
fa lws o ~ongue africano que no ~ernl o Vl11 1tforYoro n o progresso da Europa. Esse tomento imporlante da civili saçiio amencana, quo servi n para
rreal-a e a nutriu durante tre fer ulo , já co n umo11
ua obra? E' a esrravidão um principio exhnusto.
que produziu todos os so t~ ·. be!1s, o tornou-se por
tanto um ab uso. um luxo de mtqmdad o oppro sao?
'lego, senhor, o o nego com a co nsciencia do ho·
mcm justo. >>
·
E preciso qne o senado aiba que Erasmo dirigia-se a ua .Mageslade.
O Sn . ZACAIILI :-E' a primeira seri .
ni~lerial,

O Sn.

Su.VEIJ\A UA

Moru :-Anlo de onu·ar para

o ministedo.
O ' 11. Z cAniAS:-A egunda sede foi ao povo
para deit.nr abaixo o throno .

O
rr

n. SA IU! VA

( Cont·inuando a ler 1:

Ue tod·ts as con ido rações quo apo ntei,

que

b m des?nvo lv1das davam mataria para um l1vro, a

. umrna o esta.
Para a ca ta suJeita, ainda nlto educada, a emanci-pação, nas circumstancias ac tuac ~, ó um odicto de
IYII'CI'ias pelo abandono do traba lho, o do xterminio por causa da luta quo oxcita ntro ~s du 1s raça ·.
Para u a la tlominante, esporialmonte a ngricola,
importn a ruína !JCla l.les rçào dos braços e impo~ ibihrl de de sua prompta s11b tituiçno: 1mporta igualmen te o ~erigoo ol>r salto da insurreição 1mmincut.
Para o l ~sla do signifi ca a ba.nca rota inovitavet p lo
anniquilamenll> de sua propr1a mdu 'trin, f nta da ri1111oza publi a, e ro mo con~rque nc ia o credito nacional destruido a nossa firma dl'shonrnda no mercado
" lran"eiro. k chama-seu isto philantropia? E' os ta
oblacã~ feita da melhor substancia narional, 11ma sada co ~ lagrimas, que se deseja votar á caridade? ))
O n. ZACA IUA S: - E s homem foi ministro da
JUStiça !
O n. , ARAIVA :-Em.mo segni n adontrina do
esclavocrata american
que Jiziam que o antigo
te tam nto appr·ovava a escravidão, c lJUe o Evangelho não a coodemnava.
Já v\ pois, o nobro mimstro que so Erasmo um
gos eus mais distinctos co-r ligionarios osc'revia
11ssim CIN julgar quo isto o dosho nrnva · so E'ra~mo
acreJiLava que podia. ter nobremente r' ta opinião,
porque realmen.to a tmhtu~l lambem hom e11s muito
distin ctos dos ~stad.o. ~llmdos da morjr.a, e ainda
f. criptores multo dtstmctc' d outra naçõe , onde

7
não havia e cravos, o nobr ministro podia tamberu
ter es a opinião sem rue porisso licass de honrado.
~ á. ''~, po~tanto, o !'!obre mini Lro que eu podia scnJ
l!lJnna drzer a . Ex. : << Vós não quer is absolutamente .rruo a e cravidão acabo, porque achaos qu"
ella ~ m~ a. um bem para o paiz, porque não é ainda
mn. pnnctptO exhattsto, e que de11a ,qer abandonado.>>
Or8, .se.~hore , não · sóment Emsmo qu tinha
essa opm1ao. Antes de E·rasmo ( V. l~x·., r. r re idente, talvez poss<t corroborar o quo vou diz r j;\ o
senador Bernardo Pereira de Va ·Qncell os, quo ero
eguramontc uma rlos cnbPça mars bem organi~adas
deste pntz, dizia: cr A civlli ariio do B1·asil vem da
C:ostn da A frico. >> O senador l3ornardo Perei ra dr
Vas onco!lo_ ont ndia,portanto,qnca srravidão om
r~m b me nao um mal para o paiz ~o homens distm c ~n s pcn avaro~ im, como,pois,zang r- e o nobrP
mtmstro. p~r r u d1z r q.uo oll'e tinha (')pin ião igua l a
d \ so dtslln to_ estadl.las qu acabo. d citar? Já
1
VI
• Lx. 1(UO nao ro1JU ,o para omigo.
, Von con.c l~rir, tomando m ,c~ n s id raç1to a parte
final do dl ~t: ur o do nobre mtm stro,
a quo ma is
me agr:trlou. o o nobre ministro r alisasse o quP
no prometteu, guram<'nte cu desde já podia dizerlhe quo ~rdoava a . l•:x. todo o mal qu tem feitu
a meu parz.
' E'< dis · : K O minist rio ha. d fazer a reforma
el 'IlOral, o m111i terio vos ha de dar a lib rdad dP
eleição, hu do acci ta r a emenda que vós propozerdcs." Não ci se tumri exat:tamenl este pGnto ao
discurso do honrado mllli tro.
1

O ' n. , Jl,vF.mA D,\ MoTTA : - Qucim O 11
acei to a eme ndas da oppo i ção.

q1w

O S11. ~A IUIV A: - r. pr . id nt , sla dt>clararun
do nob r ministro
muito important , ó tão importll ll quo u hoje á vi ta cessa declarnrão srí
r~>c ..io qu o. nobre _ministro quanr1o chega r' a ocraslao clu rclorma nao s ja ministro: r . portanto,
toctos o m~us votüs hoje silo f ito para que ou
menos . : l•.x. ~o ron erve no ~ab in e t · ate qu"
possa aretta r a. emendas que utí temo de rHaal(nt·
ao projActo do reforma elmtornl.
'r. pr ~tt! ntc, sta de cl art~~ão importaute; não
. ô m . l'~ la çao a nós, como porf[ue re,· la qur o 011 •

bro m1m st1't! _e nte m~. mo hoje qu
dado do el tçao no patz.

não ha lib r-

P~ rtanto, en agr1deço a. refo rmas que , . Ex. quer
roa hsar. r. tomo nota dn prom ssa ~olom ne quo no:
frz d acertar AS menda , quo haverno do mandar.

· · Ex:. ·~o nhoce o prog.ramma da partido liberal, r·
portanto JU. snb quacs devem ser e as emPndas.
Tcrrninanrlo dir i no nobro mini stro : manl enlw
Ex. na politira cxt rior o prognrmma qun mani fest !I aqut na nltima ossão : altero a ~ ua pollti en
~nte~10r d f6J'ma qn
lln não· soja exelu sivamenh·
m ~ pll'ada pelo espi1ilo de parrrdo,
S. Ex. pouor;i
estar co rto quo ni\o será de mim quo recobení o~
maior s botes. porquo ou ~6 r.omhat rei o ministro
da marinhe, cmquanto o ministro da marinha collocar, omo disso mdi de uma vez, os interesses uo
seu partido ncima elos inter sses da uar!io. (Apoiodos. Jlluito bem.)
•
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PELO EXM. SR . SENADOR

Jos.é ~IJoma; Uabnco bt 2lraujo
' 01'0 DE

Sr. presidente : (Aloci mento de au~nrur-)- ou não
pretendo fazer 11m di.·curso co mpl ctô, porque uma

r(sposta ao muito que . e tem di to con tra e ~o b 1·o o
pl'imoiro di ~c urs" qu proft>ri, d a r i~ mal ri a par·a
um longo di curso,c o ~e n ado . a b!l quo não costumo
faz r longos di~c nr ·os, com n•rf.'io de rpw rnc fallo
~ ua

alt ençiio. (Nao a po iado.~).

O n. PAruN .\ G · ·:- \ào ten ha ust di:;to.
O S I\. NAur·co . -H ·~on <ultl o . poiJ<. para o r! rçam •nto dos r w~•>!'io · do lmpPrio a purto relati va iÍ
r forma cl iLora I o á llOI'il mysti lit'ar;ao do a<· to
addicc ional, ultimumPnltl oxhib1da pe lo nobre lllln iStro do Jmpcri o; ddorindo para a di cu .ão do
orçamento dos nrgocios rslra ngeiros o d e~c m o\ vi·
monto do algumas qu oslõ • · importuntos trazidas
nO.' lll di SC ll S~àO, li direi :lfJIIÍIIo !JIII' r OS~ ' neiul , O
co mpativ c~l com o 1·oto dt• gra c;as, po1·qu!•, na vP rdade, são impropri as do voto de gmt::as questões de
detalho.
. 'd .
Sr. presid ente, uma lu pu açao ; . esta vez p o ~· lodas: o nobro mini ~ tro !los nogocJOs • ·tran g 1ros,
as ·im ·omo outros nobr'<IS soi.lildorm•, qu n lt• m
guido, sem tlu1 ida, !'O lll o aui!IJO de d (.~lll~ raii s~u ·
a minha ]Jalavl'll, inculeai.Ido qu o qu <m ~Iffll nao
é o qtte pensa o pill'~ido ltiH' t'H I ; .o nohr rmnts~ro
os nobre~ ,c nad o ro~ mo ll'l'm con 'td orado hef legal
do p<trtido liberal, P nao ~· It e ro d . fa .to. P' n ~'t
~ r. p1·osid nte, <1uc faço grande scrvtço a
onomm
do · no. sos t r·abalhos confP~sando o qn os nobres
s nadorcs querem, • ninda mai s do que ollos quororn,
is~o fo . quo niio sou chofo . \ognl, nem do· ra to. do
p11.rtido liberal. ( Não ap u 1ado.~ dct oppnsioào ) ã
SQU chtlf legal, porque não tenho titulo conferido,
0 n ~la ma teria não so e nferc títulos. Não ·sou hefo
do facto. porqnr o · nado ~~~ b qu nüo co turno
tomar a iniciativa o a diant ira nos dcboles d '5ta

ca a.

LtAC'AS

Fallam·1i1e a muita, qualidades qn.o dovom coin,
idir para um ehofo ti o partido (rw.o apoiados da
oppostçào) i o IJUUnd o as ti ve ~o (altnva rn-me dous
pr d icados : o tempo pant ap pliear-mo r l'lusivam •nl o A dirocção do partido as pirarão ao poder,
a~pi raçllo que nllo lenho.
'
O Sn. S.u\ Ati'I :-Pois d 1 t r.
O , n. AllUCO :- 0 quo di l{l) ' opiniau iudi' irlua l ;
pr·oCILro.porr>m, conformar rniuhas U!lit.iÕo!<, I{UJII U>
Cll U() I til lllÍIIhU Cll ri SI' ÍI' II 'Í ,\ 1 aos Íll Sliltc:li)S O II S li raÇÕOS llo partido li b rui ú !Jll l tnuho a honra dr\ p r··
tt' ll C<

r.

O 'n . F. Oc rAI'Lill.o :-Apoiado, mui to bf'm.

O •' 11. • A '!uco: - V: l ~ x.. ~a h , ~r. prosid ont ,
<J,Ill no~so p:uz Iom ma1s pont o · d • eo ntueto c m a
l•.mn<;a_ do que com '~ In glute i'rn ' 111 rnateriu politi l'~: nno ha entre nw nem outro 'ús lllll ·bnfu
um o,P nca rnução do sou partido ; hn l'hdo:. a lnglalorm qu o costu ma ha1 r tun dw f•~. <• nr :anuw:w
do Sl' u l!ilrtid l i o {J llO t•llc di z · o lftH) o J.lllrt ldo
pensa. l'. ntro .1Hís, como na França, os <'h fos vao
atraz dos partidos. 'ilo 11 o la voi~ t•sla s pala vra da
tun t.los chofos : fl i l fant bien qtw }e les ,çui1•e, pui s
que Jt' sms lw r cht{. Portauto, os no IH' s s 'na dores
pord lll o ~c u• t •mpo tirarn o tempo do ~r nado m
liquidai' mioha logttimidad o como l'h •fc do pnrtido
liberal, om liquidar a siueNit.l ,tdo li< miuhn, paln1'1'1\S como libural. Assim como nós n: o di cutimos
(lol'll a r polir o quo t .• ho dito muita , ~rze ·) a
·iororidad o daqu ll cs qur, s •ndo outr'ora ltborao ·,
tão hoj cornvosco (apoiados,) a~~ im tamb rn não
tondos o direito UIJ liquidar a ~int•c•ridad daqu llo
qu , outr'ora conscn•ndor s, ~ito hoje libomc . Pa samos o llubi oni não havemo~ d<' ropa ' al-o. (JfuilO$ apoiados-.)

2:r. prrsirlunto, o anno pas ado, a propo ·i to desta
são, de todos os aunos, OLt disse qttOGLadslone,
ühof•> <lo partido lib ral na Lnglatona, tinha sido
otül"ora ·onservador, roprosontanto da universidade
d'Oxfonl, (I quo 1)'1 Taoli, •hefe do pa.dido conservat.lnr,tinhll ·ü.looulr'ora Liberal. Portanto,senhoro,
é pro ·i<o que di cut.amos nosso· principio ·, , não
as no,; 'llS po ou .. (Apoiados.)
Guizol, rpte lambem teve suas p ripe •ia , dizia
cpto os partidos nàq eram campo políticos onde
~~~ homens devessem
(•star perp ltli.Uncnle endi~ctt

~:erratlo~ .

0::
11\IIVI:-O · lib L'aP5dC 13.1 nl\ sãoo·
chefes tio partido con · •t·vador?
o SI\. ZIC\111 ,\ · :-Alr pareciam r publicanos em
1~:n.

•

O Sn . . Jr,n;II\~ Looo :-Parociam, niio: ram.

Haja 1 isla o lndepmdenle. (Apaiados)
(}, 11. "llJcGO :-0 n bl'll mtnist.ro do~ Oe,.(OCÍOS
c~traugoit·o~ m Lrou-sc at n·ado c m o perigos
quo 110 PX:l•l'ior pod ria c· a usar o discur ·o que tive
a honra d proferir p rant o coado. Doi trato ao
juizn. ~f'nhor ,c ainda 11ào pttt.lo sabor o quo houve
no 11Wil tli-rur<o ![Ue podcss causar p ,rigo .
O nohro ministr·o dos nr;.:o ·io~ !'~trangoi t·o . -.:~·ri niu so nrstP!' termo~ : « Qu ru nuvit1 o nobre ~c
nador, apl'Zill' do protrslo que ello fez, nao t.leixará
de erpr quo o!IP tlett razan aos nossos visinhos contm o Bra~ il. » Ett poderia rl'tor·qttir uo nobre mini stro nPstns tenno~: "Quon1 OttVIU ao nobre ministro,
apn:wr da11111oni!lad•' oconvo ni oncias parlamentares
r'tltn quol'llo sempre falla,lla,iat.lo cror·quo o nobr
nllnistt·o rplCria tornar-nu• odioso C\ ·itando contra
mirn pn•c:onc:Pitos nacionaos. 11
.~r. pr't}sidr'tll , rrpito o prot!'sto qu fiz: cu não
Ji~so rpll' 116s ou nossos ~isinltos linhnrnos razão;
niln l' lllrPi no~ta aprrciaçiHl, o 'IU•rndo disscs,e que
JIO'- os' isinho · linh<lm raz[ro, Plt rsltwa no meu diJeito, podendo atar lalvoz rrn OrTo.
Smthorcs, não appl<•udirnos 'om \'rtlltusiasmo o
l'l't:oniwrimonto a nollrrza com quo o povo ingl z,
••ru ·ontradirçfto enm o sPLt governo, foz justiça ú
nos~a omtsa na qtto.tão Chl'istio (Apoia.dos). Oh t soJlhor·r,s I osla nobr•za n·w sol'iu possivol se alli prodomirtll. ~em os proco ncoitos nacinn:ws, qun o noiH'e
mini~lro qtter iospimr-no ·, proron!'rilos incorupative.b cnrn toda a idéa do paz dP justiça; pt·cüo rrrrrlos qtw clr1·ariam á 1• cath uor ia da· narõ s
o Japão o o Paraguay. (Apoiados; 1~nito ue11<l. •
Senhores, nno vou tão longo corno Barnave, não
digo: c( P roça a minha palrÍ'I, r·ornl<1nto qu se
salvo o gonero httmano 11; nem ·orno Larnartinc:
cc Sou homem, ant~s d.e ser fmrH·r>z; portanto, não
}l . ito ntro o es~r 1lo lllll'resso tlc minh~ naciOQiJidacl • e o largo wtcr s~ .llo gc•nrro humano 11; b•sla-mo llizor: que o v rdadorro patr·iotismo deve andar
do aecordo ·om a justiça ... (apoiado~) porquo nito
}ta nnçao, por mais poderosa qu soja,- que vai ha
senito p<'la jtlstiça de .na cau ·a. (Apoiados).
O . ll . • nvEmA Lono:- E' a strada m quo
todo. cabem.
O, n. r .1 nuco :- r. prrsidonto, quaos fomm as
minhas palavras, es.as palavras quo mereceram t.ilo
s v1ra c n uradapartodonobromini. tro? enhorcs, d poi de referir o fal'lCJ, eu di. c: ((Todos os
nossos visinhos do Pacifico nos olham mal, nos tem

animadv rsüo atlribuiodo-nos espírito dr conq uista;
ó preciso t·oconqiilomr no sa politica, afim d ver se
ahi ha ,1Lgu111 vt io radical que nos isola do todos o
r nos arreda elo todo . »:·r. pr sidenl<', não achar·oi
e~emp los rm outro ~al'la~ontos para Pstas oxprossoe de quo rnP erv1? l ~ u podrna adduzir alguns
exemplo : ma trarri ómrnteo ex mplodn 'OJHln do
~Lontalemhorl. d cujo patrioti mo não podc•is duvida,·. Em lt:!--16, na cama r a dos parcg, dizia LI<':
«A França ó muito poacrosa, é muito grnf'ro~n. para
rru so Lhe diaa n v rdadr, o a v<>rdatle é P. ta: saiba
a França, qtll' ha rm toda a Europa uma grando
d saff icão ont r 1 •lla. »
Eis ahi, ~c•nhorr, ; foram e ;1a as cxprr~sõe~ dn
crue n · i, mnta/t.ç mttlandis.
Ei~ ahi no: mesmo. to r mos o que cu podia dizors
''O L.lra ~ il cí muito poueroso, rrlativamonto a ssa.
poqttcnas Hnpuh li ca do Pacifi co, pam qttr so lh e
diga a verdade, I' a verdade óqur osnosso. vi~inhos
nos tcrn atlÍIIHiilvorsào allribuind -nos cspirrto de
conquista. •> St•llhores, rof>ri o fal'lo, sem approciaçno: eu nao diss<J que no~so· l'isinhos ti11ham
razão; cu niw disso lambem que i'ramo· t.lorninados
d ospirilo <Lo t·onquisla. O meu di. r. urso r ·~um!'- ·o
nilo : com ou sem razão, o facto nxi tr, o o facto
é ~ravo, ptH'<JU t> grave o isnlamrnln do urna naçito
so meio das nutra: 'lllC a rpn·arn · [ll'OVI'i o faet.o
com o lo:;te!llunho de· pessoas irnporlantP dessas
nações. Corlan11•nto para Oll provar qu<' A nlonio
me tem inim izad n nào car ço du provar quo Antonio nüo tom razilo do se r ITL'll inimigo; c·on1 sua
dl' l tll'a~üo prmv qttc Llo é nH'u inimi!(o.
Quo o:isto a anima.dversi1n, o nonre mini slm dos
DO-lOCioo; pstran~• iros ru·onh!'ceu, quando a atlt'ibuill á antipalhia sf'c'tllar· qur i•xistp Pntrr a lln ~pa
nhtt o l'ortu~nl, nnlipalllia qw· nrís, hrasilciros,h\'rdamo: de Porttqal, o nosso-; visinhos herdaram uo
!l o ·panha. S. Ex. altribuP tamhrrn rssannimadv r~ão (I di(TPl'PII~t\ ih fÓrllla dP 1-(0VOrllO.
'
Sr. presillrnl<', no~ta crilic. do noht' ministro dos
nq;ocios eslranf(l'iros l'll IPJO um nüo ci qw• de impoli ti o c dP itH'OIII eoient . Eu creio que o nobr·e
mini ~tro podia explicar e sa animarlvMsüo por urna
r·1w 'a quo é lllllito natttrul: pelo inlere~s<' logitirno
quo tuom us naçõ •· entranhadas no cenLro da Amori a, di sahir paw o Allanlico, afim d cultivarnm
suas relacõcs <l o cornmcrrio. ~las f'. Ex. f!Hi7. atlribuir ssâ anintailvrr~ão á antipathia secular da.'
duns na rõ s o IÍ fórrna do gove rno.
Em primriro logar, r. presidente, cu não creio
n e~sn antipathio .. ..
O :n. F. CTIVIA'\O :- E>ffi eu.
O, 11. 1nnco: - .... do una nacão com outra.
anlipathia :ecular, romo. a d~nom_inÕu o nobre ministro; porrtue c-t.as ~nlipalhta ao sempre procedidas do circumstJncias .do tempo e da rontrariedade do int r ssi'S, o, po1s, o rerucdio c ·tâ om concorrermos para t{UO se tornem hornogcn os os no sso~;
interesses ·om os Jnteresse. dos ontorran os, m
darmos provas do 110 ·sas vistas larga ·, amigavois 8.
conciliadoras. (Apoiados).
De c rto, ·r. presidcnt , ainda nõ.o houve urna
antipathia mais secular, mais justificada, que a
antipaLhia da França com a rngt'atorra; e pc•rgunt()
Pu . que 6 llossa anti paLhia '? Es as nações h a pouco
trmpo já foram alliada ; toem celebrado ontro i
divrr
tratado ·; es a naçõ , senhores, nüo te m
mais ssas antipathias porque 1·eciprocamenlo s~

teem dado provas de :o nl1ança , .a T<:r~n ça, do ~ ua
parte, por fa ctos. rep ttdos tom JHSttfl cano .a d claração do Napoleão 111 , de quo o Jmper10 •ra
a paz.
O Sn. PAnA AGUA ' : -M o n o~ ugont.
O S11. F. O cTAVI A •o : - E' 0 111 r lução tÍ In glate rra.
O S 11 . NAu rco: -Dentre a· lto publ ica~ 1· is inh ~ ·.
~ nh ore:::, houvo ujna eom quPm lro u~ c J.lt os 'l!tlltU
anti pa th ia, antipathta tttsltfl cada po r ';l tatas dt ve rgon r ia~, o pur Utn <t g tt ?rra fun esta; roltro -me á Hcpu'•lica Arrrn ntm a; hOJC vemos com rrazer quo os ·a
antipa thia "p:u· co ub.lit erada . ~rrn dtwi.da po rqur o
Jmpcrio r a Hop uiJ itcil Argenttn a n •el[H'Oca monto
1eern da•lo pro vas do unt a po\iticu largn (nJ •Oiadn.s1,
tornando ltO il'I O '~r n oo;: o· :o u ~ mtcrcsses; a Hop 11 hlu.:a
Arge ntina 1\ hoje n ~sa alliada, o 1111 a lli a n ~nma n ti
vomns n6s co 111 clla o cll u comnos1·o a lli<\tor· lealrlado. (Apnir1dos ).
O :--u. F. OcT, v1 ~ No: -La rn e n ta-so i~~o: li hoje um
di~c ur~o proferido n.a. rn mnra dos dop utarlos. lamo nta ndo torrn os im c~<J d n essa po l!ltea de alltançn,
o S11. NAR tJco:- O que hottvc eom a Hep tt blica
ArgPrtLina, pn rrp.o não podor:i haver pa ra com; as
ou lr.ts Hopubl ir-as?
·
Qtta nto ;\ ftín na ele gnvcJ'IIo, Sr. pros iilonto, es ta
caus•1 não me pan•r:o '" 'crt gtwda, porq uo essas Hepublil·ns ostào mttito longo do rH\s; o Bmsi l niio tom
sog ttid o pant c:om •lias n.:na polit_ica do i nto r venç~o
om ~c u s n og1,H~ JOS domc,lu·os, o nno ha mzftO, po t ,
para qu e, poll . irnplrs il ifTcn·nçn de !\Irma do go
ve mo, II ns nos fonhnm an tipathia. i\orn 1 Pjo repu~; n anr: i a em 4110 nm us tarlo rop tti.J ii ran o mnut onl w
i ntimas relacõos comn m Ps lat.lo monarchico; torno
o ex:omplo !lit Hussin, qtw 1Í1'0 com os Es tado~-Ll ni
dus ern porfoilissimas rPlaçi'to d • umi zado . ...
O 811. S ARAIVA: - E inlimidado.
O Sr1. lil ilCO :-A vord tulr r,, son!toros, qt tO dt·vomos pr r;odor do mod o qu o <'s. '' difl'o n·n ~ a do forma do go orn o, quo, ai i;ís, nito P tu na caLtsa do
guerra. não "o Lorn um meio d ' gnorrn ;Í qno rL'conant essas 11 publi ·;~ s c on~ pi rmla s i·ontra nlls por
causa das questões do limites. Dr vomos applnin ar
o·Ra diffi culuacte .
Sr. presidente, no 111011 discurso 0 11 diss_o: " l'rl o
qu1 tenho lid o a respOJ to da:; n o~sa . rolaçoos com o
Pacifi co, a synthe e da s qnOJxas drossas Hopubl1ca.
<·untra nós con ~ i to om que. lias rrno rer~ ptu:n na so
do seus tratados o uli po.~ stde t.ts l eg~l, 1slo o. o 11tt
possidelis que ellas chamam legal , funriado no. tratado de 177'1 entro a Corôa de llespanhol a Coróa
de PorLugal, e rtós queremo o yü p~ ssid~tis do
fa cto, baseado ómonto na occupaçao . «Et s aluo quo
eu disso; mas o nobro ministro dos nogocws strangeir·os cntondeu qtte ou tinha dado profor ·n eia ao
1~ti pos.~idctis lego! fundado no tratado do 1777: c
então S. Ex. perguntou. << Em que se funda .esla
di stincçáo do ult possidetis logal c 1.Lti poss1dett. do
' facto? ''
cnhoros, a distincção não sou eu quo a faço:
qu em faz essa distincção d uti possidetis legal. o do
?Lli possidetis de facto, são as Rop~lil icas conl erra-:
neas. l\las desde quo o nobre min•stro doflno o nü
posstdet.i.~ nestes termos: ." p~s so com til ulo 1 o.u so_m
titulo, , confessa a po stbthdado dos a d1 stmcçao
convencional quo as Republica fazem do 'tLti possi-

detl.~ com titulo o uti p os.~idetis sf'm titulo: é nmu
quo lão ne palav ras; tom mo a que tão como rlla é
po ta, e po uco importa a palavm impropri a ou não.
P~n ·a nd o S. Ex. qu eu preliria o chamado nti
posstdeti. lega l das Hepubli ca vi.inltas parulia, o dos
trata~o~, consumiu longo totnpo, e o~ tento u grande
tlld1Cçao,para provar aquillo qu un ii o tinha cont stado : fallou da bulia do Al oxundro VI, di sso qno
o tratarl o do 13 do Janeiro lo 1750 ostnva doror>udo
polo. d? 12 no Fevereiro do 1761, que o tratad o
J)J'!'ltntm a r do pn ·'· d l • do Outubro do 1777 nào tinh a vigo r, porque não foi in luirl" no tratad o do
perdido ; todn
paz d I H~5 . Mas todo e~~e lcw ·
c~ ta orud JCçlio nii o v -'io a propos.,,), porque eu não
dt~s que o tratado no 1771 stava em virror
0
Todav ia, ~enhores ,. ssas Rcpttblicas p·~d ri nm
(es,L.e argumento eu laço por parte drlla ·) di zer
« Strn, o trn tado do 17~7 não vigo ra ·o mo trata do :
m a~ qtte obsta. que v1go ro
orn o do •untcnto? ,
f'a beis que ha muitos titul os qu o por falia do solemn idados não val orn romo titul o~ . Jlla ~ rp10
podem va ler como doeu monto ou srnir do pt'in ri pio
do prova . por ca11 sa da pnrte com<Pnsual rpt ncll rs
~' ontérn , a qual muito im poria a v ' rd ado quand o
se qnor proceder cquo et bo11 0 .
No m o~ m o pro~ u p p osto , cnto nl!Pndo S. Ex. quo ou
qu ria o tc.t?: p os.~ ·idt l is legal do. sas Repnblicns, o não
o 11/i possidet,ig de facto, lovon tuml r m longo tC' mpn
om dt' monstr<wquo nnti p osside / i.~do fal'toc~ tti consngrado orn tr atado~ di versos, c é apoiado pO t' llumbo ldt. Falton 1\ ::-,. Ex. cüa r· B llo, que ó . r mpro
eitatlo nas qtw. f.õos ameri cH nas. ~ l as . Sr. presid nl o
não sigo n •rr1 um, li CIIt outro pr it> cipio; ou di sso
do urn modo claro o positivo, qu P n cs l<~ s mal l' ria ~
nf\o convinh a flU O houvM. l' prin cipios ab solut o~ ; que
na di plomada, como nu polil ica, oo pl'in l' ipios a b ~o ·
lu tos r rarn fllla e~ ; rpt nós, quer ndo tratar, nilo
dcvütmos oslai.Jel?ccr p ri~t c ipi ns , .~i 11 e qun non, rna ~
dt> viilnlns ·ont anunn unngavr l rrsolvN ns qu st- s
co nformo as co nv<' nioneia• individuaos nossas o dn
est:HIO vi sinho om o qttttl tra ta~ s on.1M : ci ~ <HJIIi o
quo !'11 di sso.
l'uro'O lt isLU imposs iv( I ao oobro mini stro dos
n goc i u~ estmn rro iros ; rnas t' ll logo Pncarrcgon-so
dn tr·azo•· a prova om contrario, c nos di sse: « Não
seg 11imos principio tlbsoltttn no Lrnl ado de 27 dr
Março rle 1~~7, er lobmdo com a Holivia. " Eis ahi
o uub!'O mt.m~ ti'~J dnnno rll n mrsmo o exe mplo el o
qne c poss tvel laz ' r ll'llLados Rem prin ci pios ab. olutos.
E na vord ado, , Onhoros, no tratado do 27 do Marco
do 1867, niw ·o &niu nm prio cipioabsolttto, porque,
por parto do llrnstl, od mos á Bolívia a meação nas
trr•s la gôas Man~i oró, Gahiba o Ubcl'llba, o orn ver.
do. l e va~mo~ a l,tnltn ao Paru gaú, qu n ora o nosso
1J./1]li1Sstdett~ , no. a levamo · ao lho Vurdo. Por sua.
P•trLO a l3olivia dos istill da linha do Madeira o da
margem o cin onkd do Pnraguay, desde a BahüL
Negra.
lr.is ahi, poi s, corno ó po~sivcl fazor-so nm tratado som prin cipio absoluto, cod ndo as partes alguma c usa; cl! modo que neste ponto. confesso qu<>
o nobro ministro dos oPgocios ostrangoiros argumentou com t?ida pertinrneia, o ~o ollo seguisse o
mesmo processo de dflmon stração nas outras relaeõos, llo mo teria vencido.
• Eu. di~so, s nhores, quo ora pro iso seguir uma:
política larga som principies absolutos, com unimG

•

-'
de trausucção. Quereis ouvir a resposta quo. a este
TOspeito me deu o nobre ministro dos nogoc10s estrangeiros? "Logo quereis que cedamo·. tu.d~ que
é no.so, e por virtude desse vosso prmc1p10 toriamo entregue com a margem occidental ~o ~a
ragu<).y, CoirnlJra, Albuquerque, todos os od1ficws
que alli temos. ,,
.
Mas, perdoe·me o nobre ministro .dos. nogoc10s
Qstrangoiro~ . a boa fé qu as co»vemenc1as parlamentares r clamam xigia que ?· Ex:. entendesse
.minha proposição em termos habe1s.
O Sn. ~ll'ltSTt\0 MAt\INIIA :-V. Ex. applica a propo ição onde nã9 appliquoi; não foi a esse ponto
de política lnqa.

O tL Anu cu :-'lão sei a que outro proposito o
nobre ministro tirou essa con equeocia: üei por
diante. O nob re ministro di~se que não podíamos
ceder o que nos pertence; mas podemo dizer quo
nos pertenecm tenonos não limitados c por limitar?
E c o racioeiniu r rerdadeiro, como é que cedemos
á Bolívia a linha do Paragaú,c a iHCação das tre lagoas quo e ·ta1am comprehcndidas no no ·so ·uti possideiis?

Senhores, hoj as nações não olham mais XJara a
ex: tem ão <.I. o -sua.' fronte iras; as grand.os quc toes <.I. e
fronteiras não são por causa de niaior contin ncia de
terreno, mas por causa do pontos que illJporla~1 ao
quilibrio o á O"nranra dellas. A França, dcpo1s do
1813 at·hando ~:; ii1 eíi:cum tancias fl'lizrs, podia tor
a pr~tOnl'ão d.o reivindicar a . na fronteira do 1\hono
c outra:. 'qw• il revolução lhe d.cra o l'lla pcrd u em
1815: nào t t'tllOil disto porque hoJl', sonhares, ••s
nacõcs tralilin priucipalmonl<· d.a ind.Lt ·tria, cummcreio·, Javourit, rstmtla d.o ferro, tratam do apl'OY<'ilar o torrono quo tem, • nüo d cstentlel-o.
Dizia com muita sabcdol'ia Lamartíne em certa
occasião : " Jln uma (lUSa qno é mais sngratla do
que as fronll'i i'i1S: são <~S noss;ts instituições." Oh l
digo ou: 'H hou,·c•so p las linltas d.a nos~a constituicão o llll'~HiO zrlo, quo p los palmos d nos~as fronteiras. rslariam~s hoje •m uma posição mais feliz !
\'ollando <Í I olíYia, Sr. p!'c:idcnt •, Oit notei que
t.inha ltavidu dt mora na <.I. ema rcacão delimites ; ao
nobre mini~tro dos nc:.çocíos csti·angoiros pareceu
·i~to uma (·ou~a do pout'a imporlancia. Senhor •s, o
!.ralado tom seis annos do •xistc.u:ia; são doconülos
.milis de trcs, I' a· t.l marcações não ·~tão ainda
feitas.
Ot,sronobromini. lro: «E a guerra? Agurrra
ünpcdh a pns~agom do · rio o pois não Pra possível
a d •marear·iio. ,,
1\1as, ·rillwros, h a vendo dita · extremas; sendo
impossível tOillOÇar pela eürcma U.o Oriento. pelo
Paraguay, pouia ter começado a <.1. •marcação pcb ex:lrcma do AmazOil<IS. Porque não com •ça~les por
alü '? Porqu perdc~tcs tanto tempo? 1,' disto quo
me queixo.
A inda mais, cu dL s : te Já hnuvo ditas rovolnCÕ<.'S na Tiolivia contra o tratado de 18Ci7, ambas
foram abafadas porMelgarrjo; consta que est;i outm
immincutr. c ~e triumphar alguma dell.a~ o tratado
fi ca pr judicado. ,, Pareceu ao nohrc mmts~ro .estranha rsla propo. ição de ficar o lral~o pr~JUdH\ld?,
não tcnpo ~ido completo pela de_!llarcaçao dos limitos? Mas vede que urna das razoes que daes para
a não ;<isl 'neia do tratado do 1777 ó porque não so
_d,emarcaram. os limites que lle d.etorminou.

O nobre mini tro nos disse que não tinha havido
as duas revoluções.
O SI\. ~mHsrno DA !!Ai\INHA: -Que era um pretexto o tratado.
O SR. ABuco:-Então houve as dua revoluções
de que fallei. urna em Sucre em Dezembro de 1868
dirigida pelo r. 1,ordona, e outra dirigida posteriormente pelo general l\lorale . Ora, o Sr. Cordona
é autor de urna mcmoria muito importante cond mnando o tratado de 1867 e pretrndendo os limites do
1'177; portanto, (o muito natural quo cllc, sendo
vcncctlor, quizcsso fazer provai ror os principio.
que tinh~ sustentado.
A terceira rcvolncão qur cu disse Pslar imrninento, c de que o nobre mini. tro não teve ainda noticia, con ta de uma corrcspondonria do Jf\rnal do
Cornmercio. Ainda nos ultimas dias do mrz pa~sado
o Dia1·io do Rio de Jan e1:ro confirmou osta noticia.
O nobre ministro, poróm, mostrou urna ~egnrança,
qLJC de r rto não pôde romnwnicar-rnr,
é quo o
tratado é tào bom que ainda mesmo eahindo \lelgarojo, o tratado ha do . ubsistir. Na vrnladr,Sr. pro~ido nlc, se o tratatlo tircsso attingido o ultimo desideratwn dos boliviano· que ão os limites de 1777,
poderia sri· fundada a proposiç·ão do nol.Jre ministro,
porque na v rdad.c nada mais restava iÍ l3olivia con.rguir.
()uando, porém, o tratado de 186'1 foi, c·on1o é subido. tuna transaeçüo entre nós o l\Iclgar<'jo, tomo é
po~~ivcl a ·certeza do que, ubindo outra política,
quo nli<is lcm manift•stado a prctnuçi.Jo dos limil·s
do 1.'1'17, o tratado subsi ta? Tenho om mclt poder
divPI'sas nH'.JliOJ ias <'Linlra n lraladn, sà·o tlc pessoas
nmit.o importantes da Boli1ia; o poi~ nüo pod.rmos
t.lizcr c:o111 ~eguran<:a quP ainda qur ~tlcr·umbu Mclgarcjo o tratado ha de ~olJr •vivor-lho.
Seria conveniente, tomo a repetir, ·oria eonvcnicnte quo o nohrc ministro apressasse a demarcação das froHleiras para complorn nto do tmlado.
O Si\. lll'liSrno DA ~L\lll"ll.I-Par:till sabbado ''
com111imrio.
O n. ',umco:- a ICrdad.c, Sr. prc.i~cnlo, õ
pre<;iso pam quo a no sa diplomacia consiga lJons renllado~ no Paetfieo, quo antes do tudo ll)andL'IIlOS
para ali i diplomatas ltubcis quo possam arrerlar as
provrnL,;Ões C(iiO ha contra nós, acareando a conGama c sy111 pathias daq uellos povos a no~so favor.
~s já tivrmos uni diplomata a rrspe1to do qual
q tLOi'O referir ao ~cnado um facto b~tll c:aracloristico:
e'lc fa('IO com;ta de lllllU lll011101'1U de Go tilJO ex:~
míni ~tro da llolivia, o o plonipotonciario de l8ü3.
]),ssc ollo qul' dirl~indo-se á casa do n os~o pleni.pot<'nciario para d iscttlir o tratado, o no~ o plonipol'IH'iario a· primeira~ pJlavras quo lhe disse, foratu rslas : " Jü ,·ej o hri l har no pri tu de \'. Ex. uma
eondP ·oração f(il() u llra i! co tnma dar a todos os
plonipoll neiarios que eoncluem tratado . >, Accrosccnta o Sr. llosti.Jo : "Esta conversa com que o pl eni~tolcu c iario bra.si loiro iniciou a eonforencia, cau~
sou-lllo profunda llitprossão." endo este facto v rtladeiro ó muito deplora v ll
A respeito do Amazonas e ~ disse que a ex~c u ç~o
não c ·Lava pcrfella, o náo tmha corrcspond1do as
inspirações du aclo .mngostoso da abcl'lura desse l'ÍO.
O uolJro ministro dos negocias strangeiros para
combater-me, em vez da pala vr<,~. <1 execução ,, disso
(( resultado n; entendeu qu() eu havia d~to quo u

resultado da navogaçào do Amazonas niio tinha correspondido á inspi.rar.õos do a ·to :nag stoso da
abertura. , lão di
taf; s ria preciso quo u f s
visionario para esp rar em tão pouco · anno um
.grand- re ultado da ab rtura do Amazonas. O qu
ou disse foi que a ox cução não tinha onpspoodtdo
ás in. pirações desse acto roug slo o.
Qu r· i . ub r q uao · são as in piruçõP · a ryuo. al1udí? Ella. e ·tiJo clitas melhor do qno CLI po so d1zer
em um trecho d llumbolut, que vou ler: (( O qu
na do mais importante. di s~ cll , pan~ fazer sahir
to~ paizo. inw!to .tlo ou ~lado dr- ts l.runo nt~ o
abaouono industnal, aplacar a anttpalhras nar rona s, o upl·ovcitar por meio. de uma livro navPgaçil ,
esse admiravel onla c do nos qu<', corno um bonofl·io ua Provid ncin, foi oncetlido inutilm •nt ntó
agora aos yovos da Amcric.a d~ ' u!. >> ,
Eis aqur, : nhoros, as tnspuaçoes. Na verdade
a navrgaçiin do Amazon t~~, IM parto quo no p rt nco
ox c lu~ivam nte, não prroncl!e o grand fim: pnra
que ll >X: CUÇÜO S ja t;O ITI pie ta, P (ll'CCÍ O quo ll ÓS,
r10ssos vi ·inhos, o os t ~ n'c iros , choguoruos todos aos
rios suporioro · uo P •n'r, Equador, Voncw ola, a
Nova Gr;mnda; mas uào o podemos fa z •r, porque
ainda não t mos 0 5 trutadcs rrgulnrllentos prevLtos p lo a ·to magoHto ·o rio 1P6G. Era a isto que u
allmlia, c não ao · rosulludos da ab •rLura do Amazonas que sú muito tartlo ~odc m vir.
Pree uiuo como fui polô meu obro amigo o r.
aruivu, nõ tralctP i da quo ·tão se os limito foram
a cau a da guerra do Paragnay : l.ttd o rpwnlo OLL
pedia diz .,. a cst' rc.' pl'ito foi di! hoje pelo meu
nobre amig com muita pl'Oiicirn ·ia.
O nobr·' mini: tro de '. trangoiro . po rém, in i titl
aiu la m urn p nto dP quo tnlloi no meu primeiro
çliscurso; ó qu o Parugrwy não podia r eusa r os Jimitrs _oslabclcc~d os p I J tm tado da tripli.ce allianço,
e . b. conr·luru qrw n qu stão <ntro nos
llc em
uma quosli\o d pai, l'l'.I • • .'ouhorcs, n qu stão nào
. UO pula \TU' ; ha l'nLrO aqrlillo !jll quer O DOU!'
mini ~ tro
o quo nôs queremos, um aby~ roo, o
auysm) quo ha tmln• o direrto f),, violl'ncill ...
O SR. ZAcA niAS : - Elln chama a , ta qun. tão d
"Escobar, ou j<· ~ uiLi ·a.

O 'n. Anuco: - .... violone1a ·o n ~um o ua o impun ' . Nós dissemo c dizenw~ !JIIO o Paraguny póuc
recusar sso~ limit ' s: 1", pOI'91ll' a g u•JTa doPamguay acabou, não p la suiJmi ~iio (clcdtlio), ma .P<H'
urn tratado do paz. Om, tratado do paz quor urzor
partos contratantes, o portes co ntra ta n~os q.ucr diz.or
part s legitima · com !Jbenlnuc, rom setencra (opowdos); 2", porqu o Parag11ay. cor .r r~JH' o tratado da
tri 11 1ico allinnç1, é uma ~oh ora mu mdop • nd e nl ~
TIOS COilljll'OlllClLClllO portl!l~O O rntuHIO_a l'l'~pütlar
cs. a soboraniJ . iíilo hn m 10 lermo; nao pude haver soberania desde qu' ~ dispõo do tonit.orio de
outro E ·tauo contra srw vont.acto. srm :on aecordo;
.3•, porque ai11da o Lratad~ da t~·ip' ico nlliança foi
um tratado entre o. 101 IH' JaS ollrada~. na qual não
interv io o Puraguny, é tuu lrat.ado que na língua- g m do direito se ·hama inter a.lws, o qu oão pód ,
'POrtnnto, obrigar unw potoncta que não foi parte
nollo; '1", porque o art.. 1'7 do t•·a ta 1o da triplico alliança pelas oxpres ·õcs do qu usa, suppõo o direito
qne tom o .Paraguay. d re ·u~ar es. o limites.
Eis aqw o que d1z oss<' art. 17. (( Pnl'a consegutr
do Pnfaguay este rcstlllado (notao bem) concordam
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m quo no c·aso que uma da altaB partes contratant• · não possa obter, etc.)) Ora, diz i-me, r corrondo a qua lquer di cionario da lingua portugu za
e e ·ta · palavras (<conseguir obt r" podem flgumr
na · r •!ações do vencedor o do vencido? O v nccdor
!lào consegue, não obtem, porq uo não p d , não
lrupotm; porém, manda, impõe. uO art. 1'1 do tratüdo, portanto, suppõ da parte da Republi ·a do
Paraguax nma sob rania perfeita, como
om
•!la ~ gu n a não tive ·so lwliuo. O pro ·o· o tabolo ·1do ne se urt. 1'7 para se c·ons r.ruü· a adhosilo
do Pnr~gttay no lirnitos propostos. Ó o m ·mo proc - ~O dtplomalic Cfll as na - s prutic:anr ordina namont srm t rem ii.lo lJClliguranLos, ou von·odorns o vcn ·ida ·.
E, onhor , d p is qLlO foram publicad
os
pro to~ollo · do tratado preliminar do }Jaz tn llilttr
quroslto .
. Eu I'Oll .lor n · o.xr~·o · ·õe do quo s sorl'iu c mimstro _plompotc·ncJ.an o do Bra ·il,que é min istro dos
':~·go · r~s ost,rangc,u·os 0 1!'o•·t i.vo 110 2. 0 [JI'Otocollo.
E1s alu: (< S. Ex, o plonrpolonciul'io brasilcil'O cunflr~uo n lambem por sua pn~to a intollig ncia que
acuua se dal'a ao art.. 2.0, nao sPndo in tPnc5o dos
gorcrno · alliados conqui la rem tcrrilorio pelo.direito
da t·ictm·io, rnas xigir ~ó ru nl o que é de .eu p l'feito li roito, respeitando igualmente n i ntc uLidade
t rrit ria! do Paraguay .>> .\ s xprrRsõ s do. ~· .Pm·a
n ho ((Ú quo ó U( s ll p ·r foi to ui r ilO>> co rJ trastam
·om as do nobre mini tro int rino (( a lei uo venedor. >>
O mini tro argentino turnb m di~:o. (( QuP ro derilllir a questão ;i 1i ta dos litulos do ll llla ' oulr-a
parto» Ei5 alti ;Í 1i la dos títul os nao omo quer CJ
nobr rníni'lro, ·ó o só pelo lt·n t; do da lripli ·o al!iunça.
I!: not so mais quo o ·tas opiniõPs fonmt manifo. tadas no protocollo porrru o govorno 1irovi~o 1·i o
uoclur u qu 'llc entendia n ~s i., tir-lh o diroi lo do
discutir c r •cusar os lirnile . Hcconhl' ·ru-~ no
proto ollo o~so tlirPilo.
, r1. f: 1C ' ·"'" :- 0 art. 2° foi proposto poln gou •rno prOv1sor1o.
O Sn. ILVI-:tl\,\ DA MoTT.I: - E' ~uhstitulil u.
q :-ir\. ZACAr\l.A. :-ll '. sorte que' o gorrrno provisono l'<'ll (;l'Ll a dipl on u\C ltl.
O Sn. 'l <~ nrr.o:- tas, disso ú nobre ministro:
(~ Quac soriarn as o.nseq uerwias da poli tic·a d o~
rs. ~. nado~·ps ? A rPlr radu Lias nogsas forl'as, rl r ixanuo tnd ocr ~a C's ta q n.oslíio para do 11 0 1'0 to'inanuos
as arma I>> • t', ~r~:stdcn~r. n di!Yiculdndo em CJII
se vr o oobro lll~lll: ll'tl ' porqu <'llo ntendo qu
. lt\ CJUO. tao do lunJl• ' s' pôu s rhP1ur·r·~o l1ida
pol~ forc;a, ou por meio da gn L'l'i\; parn ellr· nflo ha
mmo termo l'ntr u :.\'llfH'I'U c a (·onscruràll dos limitrs pr scriptos uo tratauo de ali ianea:1'-:iw pó do
haver mouiaçúo, arbitranwnto, o Illrs 1i10 ronuncia
vor 110 su part -?
Oi. e ainda o 11obr ministro: (( Pr tendem o.
n br: s sonauor s qn Ira cousas que se fazem não
o cirzem, ente nu m qu
ste prnc dimont.o não o
ju ·to; entretanto quer m ' fi lO assim ~o faça. ,, r io
quo uos disctu·s s pt· fo1·idos p In opposieão não so
j)ÓUO d duzir: quO nós quer 11l0S f[IIO SO fâ:u ill[UiiJo
quo não ó juslo. fAp rtiadns.)
O )Jo nsarnonto da oppo.ição ó . to :
O Paraguay pódo recusar os Jimitf! porque um
direito da ua soiJrrtwia, ~ob rnnin qu<• reconhcc -

!

-~mo~.

promoll mos manter; se, por m, usando da
força. u. ando da lei do v ncedor, qu o nobr mi·
11istro in voca, impuz rmo · ao Paraguay, ·ujo territorio ainda occupamo~. 1imites quo ll não a ·eila,
a oppo·ição não approvará s o proc do~, ma ha .do
considerar o tratado nullo, porque nao ha mawr
nttllidado nos co ntrato· quo a falta d liberdade do
contratante ; ha de ver nesse proced r, não nm dir ito, mas um facto con umado p la natur za dt~s
co usas. porqu a nação fraca não tem rem dio contra
n na~ão forte.
1 izendo quo ha cou a qu se fazom, ma não so
diz<>m eu n~o quiz dizer qu se faça aquillo quo . o
não pÓlio di.z r, ma qur quando so faça, ao m no
não se diga, t•m rosp ito ao pr·in ·ipio o ~s conveni ncia .
" O quo isto prova, dis o o nobr mini tro, é quo
os nohr · nadoro : gu m a lloutrina d E cobar,
a doutrina do jostúti mo, n o ell o . oguo a doutrina
contraria, ntond o quo oBra il do e d larar francam nlo sua opinião. qui me par co, 1·. pr si dente,
qur c>slão tro ados os pap i ; é a opposição qu m
toma o pa.p I da diplomucia, {• onobr·o mini tl'o quem
faz o pa.p L da oppo•ição, i. to ' , o da franqueza.
: r. pwsid nte, dizia um grundo o. criptor quo o
ma<·hinv •lismn tom um mcrc imento, é s r urna ho
me nag m á virtude. ~a ti i !)lo ma ·ia. creio, qne é
ma i· ('a bivel o ma ·hia veli . mo do quo uma franqtteza
qur pódo compromNLrr o~ prin ipio o <IS co~ve
nicncias. Dizia Lamnrtin qtto não so fazia 11 dtplomacin ít luz do dia. m homem d E ·wtlo do v' t.li7. ,. como o r. Paran ho : «P p rfoito direito nosso>>
c nito como o nobre miui lro: <<c\ I i do von dor. n
0 11. ~I!NISTRO HA MARINHA: -E' d SYirlua.J· O
que ou rli. s .
O 11. ' ~nu ·o:-Tanlo rnai~ quanto n:'to havia n cc~si.dad di Lo, pon1u o Pnrn guay , 11 e tado em
quP ~ , cba, ncrita o que quizormo .
O •1\. Z \CAtUA :-A· duas pa•ta stã em oppok

::;i~i.w.

O. n. SAII\1\'1:- 1/io o saiJo quem o mini.tro;
.oro de ~.seodolá.
O ..;11. AliU,o:- O nobr ministro havia dit na
<Jutr,t ramant, quo, posto o tl'ntad lia tripli alliançadis. ·· qu a"'ue1Ta ra contr.1Lnpl'z c não c·ontra
o Paru~uay, d fa ·to a go na era onlro o Pnraguay,o trolll . o o nobr•o ministroofn to da Fran ça em
1811: então o oberano alliado: declararam que a
gu •na era contra apol ào o não contra a Fran<'.a,
e11tr •tanto foi a Frnnra qu soff1· u.Eu dis o rn m·eLt
primri ro ilillcu1·~o qur a úoutrina do nobrt' mini tro
imporlll.l'tt a f'Ollsagrução ela f' puuica, i lO é, quO
na diplomacias pódr fazer o contrario daquillo qu
se prom tto o nlão n o:troi qLL o tratado d paz
·om o Paragnay nfto podin ter compamção com o
congr . so do Viennn, porque o tratado do Parnguny
ora sómont r latiYO n paz com nqu ,Jia nopttblica,
nt1•otanto qu o tratado do Vionna tinha grande
ilm da politi a úo oquilil>ri uropou. O nobre miDÍFlro r pondou a in : « O nobr R natlor 011 não
m compr h ndou ou foi pro •tu·ar outro xemp lo do
que não ~r'<~.tou, isto é, a d( claração do congr s o d
Vi nna f ita d poi · da Yolta da ilha d Elba, B por.
tanto muito po torior áqu •lln. n
D . ·do <ruo olnobro ministro d c ·trn.ngCJro: troux.o
a pron s a f ila pelo · soberano em l 14 do que ta

guona ra C'OnL1·a apoloão nito contra a França,
. 'lt.te tal ]~roru e•sa não foi untpridn, ott tinha o
<h r •t.lo de !aliar no tmtado do Vi nna, p rquo foi
prC'ct am 'lllO o _L ratád~ do Vianna o acto polo qual
o· sobernnos allrndo vtolaram, !' annullaram u. prom ·sas quo tinham feito, as qunes alludiu o nobro
mini ·tro.
Onobre mini. tro t I'O um rn!:(nno hi lorico rtuando
. uppo7. qu o congresso do Vienna houve lugar dcpm. quo o lmtH'rauor voltou lia Ilha d'Eiha. O congr ·~o do Vi •nua linha conclui do o ~ou tJabalho,
faltantlo apPnas o acto formal do congr ·~.o, quando
chcc:ou a nollcia de quo ~apolPão de cmlJareara no
golpho do .'. Joao. Mas tudo f!Ua 11to so foz ató alli
Ji ·ou dcfinili1•amt nt frito, sendo quo os l'obrrano
voltando para a nol'u gu rra, já foram <Wcorados com
os litulos qLLO tinham obtido pelo tratado uo ViPnna.
.\ssim o <iiz lhiors, as ·im o diz Gervinu~. prof s or
da univvrs dad do Hoyd lb rg, na historia do s culo XIX d poi s elos tratados do Vionna. Por onsoquoncia, a o:t resp ito nã.Ó p6do havor a menor
cout ·tarão.
lá fóra do toda a tlu1idu é que
qui'· tambrm
o xompl Lrazitlo p lo nobr ministro pura autori ·ar o nos~o proredim JllO, é um c tlmplo on·
dom nado pela historia. C•rtamrntr, senh r ~. a
violação tla. 1 romcR as feita p los HPis alliados nas
ua. proclarnacõe~ dos<lo a do Kali. h at(• a d ,hatillon 1 m sid condPmnada prla historia cont rnporanoa, ronto será s mpre condemnada a violação
d uma promos~a quo se faz no mom nto da noc . idad ,
s quebra quando cons<•guido o ra. ultado.
E', portanto, nm ox:rrnplo improcotlrnto osso quo
nos trouxe ~l nobre minist ro: demos a palttvr·a, devo
mo: •umpnl-a; o contrario é a f\ punica.
O 11. ZAc .uu~ :-.\p iado; ou j suiti ·a.

O 1\. 1\'Alll' o:-:'\! o nwu primriro discurso, r.
pr sit.l.onl , CtL disso <tur a ·onqtti.ta stava f<Íru do
nosso soculo, ()ti não ra mui~ o L mpo tlella.
O nobt' • nador pelo Hio de Janeiro, cttjí\ ausen·ia sinto, tomou sobro i grando cummeltirn nto
d provar qu no l'Cttlo 1!)•, d poi d s tratado· do
1815, a co rq uistu stá no direito llltbli ·o nropéu, o
trouxe o ox:omplo do llanovor. Sr. pr 'si dente, opinião ó do todo os .111toros qu a paz qtw reinou no
mundo do ·do 1815, inOLüu pod rosarrll'nto. obre o
direito ]lUblico da 1\uropu. " \ conquista nn stá
mais nos habilos da Eur pa diz Gr •mil'r .. Os co tume,; publico , ainda diz elle, não p mullom mais
di •pôr dos p vos som tonsultlll-o,;. >>
Cttmpria IJUC o nolJro . scn~dor pr·ova s a pJ·opoição contraria c m a ht. tona ·onturnpo!'anoa. Que.
ó da prOI'a? • nhor<'>', q1!ac · a~ tonqtti lac· de·d l8l5? 'ão as annexa~oe na ltalia la · o·sa ·
anncxa(_(Õ s nftll so podem o.n~idera1 .rorH{Ui ·.Lu :
são off ttos da rovolnçao qu lmha por fun a umda·
do da Hali . PMo·. dtzcr a mesma cou a a Tospeito da Allemanha d poi da batalha de Sadowt\;
as ,tnno ·ações não foram d vida s não ao fim politico rla tmidad da Allcmanhn .
UM .'n. ~ENAOOR: -De orto que as revoluções
não onqui tam, annexam.
O Sn. NAnuco :- im, ., as populaçõ s quor m,
o não são 'i I ntadns; moderna monto silo lia~ onsultudn p1·oviam nte modianto o suifragio uni' or.

sal; foi por e to n1 io quo se fizeram as annexaçõ
da Hal ia ; o mesmo s praticou a te peilo de • izo
e da aboya; alrm do Lralado en tre as partes contratantes, houve o suffra gio uni v rsal. A quo. tão do
Han ovor não é senão, no termos m qu mo exprimi,
uma que tão domo li ca da A l1 ruan li a.
Na proclamação pola qual o Hei Guilhcrm da
llmssia annox:ou o Jlan ovo r, Francfolt o Nas áu,
ello di se : "Tud qttanto a t)m ·.in gauha n sta ircum tancia ó para a Ali manha, é por ·au a daAil •
manha., O. hanovorianos, logo qu' houve a pro ·larnacão da annoxaci.io, dirigiram fl'licilaçào ao Hei da
J)nissia, pedindo 1ho a mamllonçi.io do direito municipal. O Hanover foi ncorporudo á Prussia om o
wo~mo. direitos, ·om as mesmas ;;al't\nlia. qu t m
as outras província~ prus iana~. o o H •i João indemnisad de seus direitos.
Portanto, . ão qu stõ s dom!lstica ·, o facto do
llanover assim como outros factos do to ~ec ul o
guo se prendem á revolução, o urto á conqu.ista.
{Ap otadus.)
Sr. pro id nto, ou não ostiv n prcsouto quamlo
fallou o nobre ministro do n go ·ios o trang'iros;
mas o re umo qu veio no Jornal daConunercio .. .
O n. Z\CA liiAS:-E foi oxacto, 111 no a du<Js
1' ctific<IÇÔ ~ qu ol l mandou faz >r.
O R. NAtJuco:- ... . mo cau~o u grande impre.são. Pód -.o diz r q11 , a vista do que pondO I'Oll o
nollrcmi ni.tro tlos n go'i<'l· eslmngoit·o, d vemo
pordrr toda a o p rança~ qu, I!Jucr ·olução a respeito do el01n" n to se rvil.
O R. P o~ nA -,,~c;uÁ: - O disc tu"O proferido na 11mara elos dcpu ladM pelo r. presidente do cou ·olho
ainda mais desanimado r.
O , 11. NAntJco:- S. Ex. o .·r. mini stro dos n gocios Arangeiros, co ncordan do om gr n ro, numero
o ca. o com o. ·o nsorvadoros de todos o· tc111po.
logar •s, no. di. quo a questão não rra do idPa;
na verdade . onhorrs, todos co nfo~sa m quo a CS('J'UvidiiO ó cou'domnada pelo Evange lho o poln civilisaçiio: a questão parLI oll cs é da or· a. 1ito, qno nunr·a
chega; ó dos m ios quo nutH;a podc1~ 1 achar. .
Mns. desde quo coii OI'Il . a questao no;; 111etOs,
por,.unto eu: ó licito num ministl•rioquo s drm ra
no ~ld r, quo está li frontr; do '!ma naçào dizo1 :
u Nito sei quaos Ri\O os mows. nn o o ten ho estudado1 ,, Certamonto qnc niio, po r·rr uo 1\ o rninisterio
q~rm tem a _respon subi~i~ado c a clirocçf~o tios
in tOr O. SOS SOCJa S O po~ ll!COS ' Stl ll o MI O l .m
uma solttcão• parn as dtffi culdados que occorr·om,
dol'o do ixâr o pod r a outroQ, quo porventura poss~t.n
rosol vor essas lifficuldadc o tomar a rosponsab tll.
dade da sittwção. ( Apo_iados.)
<<
ão prer isn mc>dJda pr(' [Htrutonas. , \.)t~a o ·
!las são ? Sorá o ro enseamr nto da populaçao?
O n. ZACART AS: -E' a ostali tica, dizem 11 s.
n. NAn co: -Mas, .onhor s,
setralass
da eman cipação. imultan a, da indrmni sação do·
onhores, ou onc biria a nocossidad d e rec nsoamonto: quando, porém, o deRideralum são os
meios graduao:.;, para que o roc n. amonto? E' umn
prot !ação .
cr l~s p rao a coloni a lto; n ma · isto o qu so
hamn hoc ]Jr oter hoc, Pois, osprracs a corren te do
coloni 'ação omquanto houver a compctencia do
trabalho servil ?

O tt. SILVEIRA DA i\lor'rA :-E' impossiv I.
O Sn. 1 1n ·co :- ão Q c pcrci . Pod n~os t r colonos, mas não teromo corr nlo d col msaçào quo
é o qn importa. (Apowdos)
.
.
«A oman ipação tem inconvont nto
onom1cos;
d ve traze r a revolução do trabalho , o tran storno da
receita, a perturbação da ord m publica: 0 111 q~anlo
i to houver ndi mo. a qull tão.» Quando cl •isarao do
havrr inconvoniontcs economi os, desde qnc s trato
da trar, içlío d, uma fórma do trabalho pnra outra?
Quando deixarito do havrr inctmv niente políticos
1losde que uma grand e mnssa passa do stado do
o· ravidão, pura o stado d liberrlac.l o?
O pen~amento o lá claro, t·rsumbra do todos os
âis ur ·os pronunciados p lo no h r pr sidenlo do
consel ho o ultimamente pelo nohro mini stro do
11 gocios t'strnn g iros: u esporemos f!'' to los os f'Scravos morram, sp r mo qn a ini ciativa pl'ivada
forro todos os escravos I» Eis aqui os lermos rTt que
so acha a ques tão.
O 11. Z.\CAIIIAS :-Acharam o ·o prol ·xl do ostatistica, prctox t de E obar.
O tt. Anuco:-~ l as, "onborcs, i. to 6 illudir Loda
a ospP rançns: illudir a e·porança do paiz; iIludir a
e ·p rança do mund o civil isado; 1sto é cansar, esgotar
toua as pucioncia , a pa ion ia elos Sl' llhores, a
pacioncia dos sc•r;wo . l ·o · s •guir a fatalidade que
nos domina em Ludo.

O

1\. Z\ C

nus:-0 amlln.'•à, ó a no-.a fatalidnd o.

O SR. AHuco:-E' ntrcgar tudo ao azar, ó chamar pum o pai z um gmn ct cata lysmo. Pois h rn,
s nh crus, es per mo na Oi vina Provtdoncia ! (ilf11ito
bernl)
Os nobr mini. tro toe m mnita conscicncia de
~e u pod r, d
ua força; mas qua lquer rne ~ jn s
pod Pr, cll s nã pórlem d minar os acont r•itnl'ntos.
Nii o~ t á no poder dos nobros rnrn i~tros irnp .dir o
fu('los hum anos, marca r I h os a r'"poca, r~f'o l hor a
rnolltor oc asifto om qu ell cs rl t'\'O nt vir·. Adiando
infinitanwntu a soluçãu, ptíd o so hr·nvi r o cn tnrlismo,
c (lnlào nos arrcp nd 'remos lurd dn nossa imprrvidPncia. ( 4pniados.)
r. pr sirlrnt , como a horu r.t;í muito adiantada, C'll V(lll tratar do fina l do lll!'U prilll! Íl' Ui •
cnrso, atroz rn nt torttttado o invertido rm se n s nli !lo obvio naütral. O sc•rHHio hn do ponnittir guc
ott l()a o ~na! do m~ u discur. o pum quo firpto bom
Iara a mmha l' phca nosto ponl . Ei s aqui o que
ott disse (ld .
(( . im. senhor s, ·o
govorno pr. soa i pód ser
.J orge 11 f, porqu não pódc s •r Gnillwrmc IV ou.
Napo l ,~ão !TI , com osla dif.l'c r· •nça o quo sob u nl'íl rnasao rto J o r~o ll I o pod ,. possonl . provoca n rovolu\ja~, mas .o ba ncamaç5o do G~tlh o nll~ IV ott
1
apolcll0 111, llo conjura a r voluçao, abdJca, ro-.
nun ia, r signa a ua rxist n •ia: rrrtamenl as:re rormn. liborars importam 11 ÍlllpOH. ihilidndo d~
poder p ssoal ; di~sipam o podrr pos~oal; vr nham.
a. r•cfonnas libera soas cons qnoncia d IIns hfw
do vir nocossariam nto. E, portanto, senhores, com(}
consolh iro Joal, como amigo, ou direi com toda a.
on rgia : Monarcha dos brasileiros, roconciliao-vo
0111 a douto meia . toma n ini ialiva o, á fron(e das
reformas liberao ·, . alvao 'osso throrto, o v o S()
paiz.,

8

O nobre cnauor pelo Rio d.l) Jan iro diss?. «Vós
qn roi a dictadura? )) Prot ' lO ·ontru a mterprctação.
_
Eu não posso. quer r.~ cl~ tadura; _porque n~o
]) sso (ll r 'r aquLI.Io qu JU ex1 to. (Apowdos; mwto
bern I)

.

O qu quero é que co so a <l.r cladura, senhores.
, ei quo é uma in consequcn ia quo a dicladura se
doixl suhstitr1ir pela r ' f rma; ma c. la inconse<JuPn cia é um palrioLLmo porque conjura a rovo]nção. (Ap ·JiadfJs).
" \' ús pedi · um golpe de E lado ao poder moderad or: )) lama o nobre ministro do ncgo<·io e tran f}; iros. Quizera quo o nobre mini tro, quo mo
fpz P ~ la injn ·tiça, disse. o qual <1 1alav ra donde deduziu e ~~o golpe de E tudo que 11 pod ia.
O ' R. F. CTIYIANO :-Fl or in ornlorio ...
o S!l ~\HU G O ·-:\las nor io ralorio Olll ffi Cll
11rcjnizo.
r nhoros, ·o 011 aconyclhn · um golpe d Estado,
.u indÍt'aria outro typo, 011 dir·ia: « Fazei a r forma
t orno apoll•ão I, porqu .\'a pulciio l dPu o acto
addi ·ional Pm 1815 ind<pendenl nwnt do par iam nto.n \l a · •u trouxe outro· x:r rnpl o : Gu ilhr nno
I\' , ou \ apol ãu [11. Dizci-mo: GtLilhcrll1P !Vou :'\ap Irão J li , pOL'V" nlura, fize ram a r for mas por m io
d<' !!oi r(• · dP E ~ t ad o ? 1ào.
Guri h '1'1110 1\' fez a rcr J'lll il Pl ilornl de l !J.:)2 com
o pnl'larn •nlu, tnOuind o, é 1'erdn d1', o~ l !' n : i~ a m c nto
para PS''~~ n • ·ul tado. ~onado ~a b o 1111 •llc mand ou
uma c·ircular aos lonl el a opposiçlto fnz r nd o- lh o~
sentir quo IIOILH'íH'Íil gruntlo numor·o do lurd ·,se porvunfrt ra llilf!IH'Iln tnrd o lles in s i st i ~sc m m recusar
a rr•fornw •lr iloral.
o Sn. c.Ail u · A.- Ess medo não lt'lll o lord
do cá.
o . 1\ . ZI G\1\ l\ :-~ ã o lr• mcm a~ ru rn rtda · ~ niio
ns fJIH'

PII P~

fazem.

o SI\. \li LCO : - Por ventura, 'apol ÍIO Jll rez a
r cfol'lll<l , c,;~a rf'fo rma quo conj uron a rovol uçiw, por
nwio do um golpe de E. lado ? ão ) ru a~ !H' lo meio
slalwl c>c-idn nu c on ~ litui çfw de l 12. Pgund o o~s a
on ~ tilui c: iw o porl er on titrlinlo da Fmn Gn era o
. nnnd() franc •r•z. 1<l poleão Til fc'z a rl'forma ·om o
~>erwdo fr·;rrn:C'z : foi por moio do. enalus cn n .~ •lilus
rruo foi rl'formall <til ron Rliluixi'lo do anuo do 18:>2.
l•: r1 rr i10 qrr. ro go:p-.,s de E tauo; o que rl osojo é
.-{IH' o poder po >cal. ...
O 'rl. SILVFII\A 01 AIOTTA :--ALtliqnc.
O n. N1nuco: - .... abdiqur , coll o l'ando-~o á
1.P~la clas rcfMm a~ . pnrqu c rom os reformas lih roe·
.(j poder pessoal ' impo sivcl.
O Srt. ZIC.IIlli S: - omo aconlec una fn glatrrra
do l 32.

~c>pois

O ··n. 1Anrco :-temhra muito hem o m 11 nobre
amigo: d poi~ d 1 3~ foi rrno a morwrchia in gleza
se !ornou realmente um governo pnrln rm•ntur·.
S nhoros, ele de que o parLido lib r:al ni10 quer a
T volu~iio e. 6 as reforma podem ronj 11m r a c·ovoJnçõo, a quem ha do p dil-a. sonão nn poder
nr.tual? Lcgitirnoouillegilimo, d di r ilo on do farto,
l'[ualqu r quo seja o podei' é r s podrr quo púd
faZPI-a~.

O SR. Z1c I!\lA :-Ainda que soja provi oúo . ..

O Sn. Su.vmnA oA MoTTA:- Qualquer, não; p lo
pod r ·onstituinto.
O ll. .~IJUCO :-Fallo da rcfórma oloitoral, quo
para mim ó a principal.
O Sn. , rLnrru Lono :- 0 programmu do partido
comprehcnue lambem rofórmas da on stitui çã.o.
O n. F. Ocr .IVII o (ao r. ·il1·eira LoliiJ) :Desla llo não eslava tratando.
O R. m'it STI\O DI !nnr'inA: -Os senhor s o·tão
lá fullando •m s gr do
nós aqui não abomo· o
que é.
O R. ZACAI\1\8: -0 · lat higraphos r.t ào cá, é
quanto bastu; Ir mos a publ i~!i dade .
O Src r. OcT\ VIA:'I0:- 1 ão ó nada com o s~ nhorc•. .
0 H. Ml ' ISTI\0 DA MAI\l:'IIIA: -hm fim, 'lll qUe
fi cam , ha o rr não ha pod of· pes oal?
O n. 'rL VEli\A DA Mo-r·r·,\:- lla.
O Sn . N ~n u co : -Existo do facto o p la nalnroza
das cor1 as dosdo ({11 0 as lr içõc. oão sào li1 r .
O Sn. l\ll 'I IST ilO 01 MAHI:'íll .l :-0 r. Za ca ria di sso
qu não hu.
O n. F. ÜCT IIHNO:-Como \'.Ex. dizia em out ro
tempo quo hav ia.
O Srl- 1 nt·co : - \'a ontra camara o . r. ru ini.' tro
dos nogocios rio ImpPrio diss ....
O ::-In . Z.\CAru 1s : - Di ~. o hoa · cou~as . .
O Sn. ·~ 11l i1GO :-cc lmpolento· , qu J'Ci scou· r ~sõe~
do Na poiPtr o 111. >>
O ,' n. 'AnAtV\ ·-Fnllou a Houhor.
Ü

1\, ,

lLVElllA

DI

:\lonA :- Ou a

1'0e1' •..

Ü 11.
\ 1\ I'CO :-E~ ! a pal a I' !'a <<COII CP ~ <; ÕC.; >l nàn
'ex:ac ta. Eu digo ronlo <.lit.iam o: libcracs franc •z ·:
ccnús o quo pretendemos nào ~ào cone ssõos, o quo
prctonu emos silo r i1 in dicaçúe. , reslilui çfrcs dos
n o~so~ di roi los, direitos garan tidos pela ·onslitu irão
do E, ta <.lo." phul o.~ apoia dos)
•
O R. ZAc li\! AS :-Do quo os donatarios quPrPnl
pri vur-nos .
O Srt. NAm•eo:-Sabois qual ó a forc11 <lo 'la pala vrn ccruivindif-açno;)> poi s bom quor·omôs a roivindi raC'ito llo nosso ti iroilo e cri pio na l'Orr stitnirao o
de cr't ja pu ~~o oslamos <' bulhados. A n •ivindi<~ação
não ~o pl'dP, '\igt•-so. A rcil·inllica~ã.o inlonla-s
onlra qualquer posstddor juslo ou_li1.JU ~ Io qu<' ost ja na po.~so d o no·so tliroito. ( ApHOdo.~) . E, poi,
o qu qupr·r mM, ·, a n~ ivinllic ·a c ão d no o uir·pilo,
é qu P : l'ja urna malitlad c o diroito elcilonl) quo
o tá gnranlido p<·la \'on s titui~ão do Jmpcrio, qu ,
ntrctanto, ·. apPna s um nome, uma fi - ~ ão.
O 11. I·. ( c:r.1vrANO:-Já se conte ta quo cju direito polilico ...
O Sr1. rLvErrl,\ Lono : - Dous tem nl11s conslilui<los : o lnlpPmdor· c a naçl10 ...
O S11. ZACAil!A s : - Dna nlidados: a nação cu
1111 perad r· ...
O Sn. Su.vEmA DA MoTTA : -A ou a publica a
pc soa do 'uo J\fage ·tado ...
O . n. ~An o:- E a qn m haremos do pedir a
po, ·c do nog o direito, nó que nilo qu •r mos a

-9
1 volução? Havemos de pedir ao nobre mini lro
dos negocies do Imperio, gue, juntando o escarneo
á oppres lto, diz que a ele1cão de 1868 foi uma das
melhores eleições que temós tido?
O Sn. ZACAI\IAS:-E teve numerosos apoiados .
O Sn . NAnuco:-Se essa eleição foi a melhor que
lemos tido para que reforma eleitoral?
o Sn. z .~C\1\lAS:-Tondo reconh(ICido q'ue nem
uma di solução deixava de ·or acompan hadadauna·
nimidade.
O n. NAnuco: -Se essa eleição é a melhor que
temos tido, convem que e diga com franqueza.
u Não · preciso reformar. >>
O n. Z.lCARIA :-E' E cobar na exten ão da palavra.
O n. AIIUCO :-Es a clC'ição produziu uma unanimidade ainda maior do que a de 1850.
O SR. ZACARtAS :-Que teve uma voz dissonante,
pelo menos, uma semente.
O SR. NAnuco :-A de 18.')0 ao meno deixou vir
o Sr. Souza Franco, quo, ó elle, só, resistiu á
unanimidadu.
O Sn. ZACARlAS :-Oahi a meze tovo dou · ou tre .
O Sn. NAsuco :-A de 1
nem um,
O R. StLVE nA DA forrA :- 0 projecto d refortlla é o resultado dessa convicção.
O R. NAuuco :- en hores, o reformado res em geral ostentam em pre animo conciliador ; mas o nobre
ministro dos negocies do Imporio ...
o Sn. z~C\1\IA S :-Esta foi uma luva que elle atirou, insultando a todos e achando na nação duus
en tidade : o Imperador e o povo.
O n. NAnuco :- . . . mostrou sómente espírito de
parcialidade que não era proprio das. circumstancias, porq ue certamen te a ref?rmas nao devem ser
sómentc no interesse do parltdo r:o nservador, mas
no interesse do paiz.
O Sn. ZAr. mAs : - E acabou apresentando um
projecto que disse que era d s liberaes.
O R. SILVEti\A n,, ~loTTA.-E· peior do que a lei
actual.
0 Sn. ZACARtAS: - O preambulo foi uma montanha, e o projecto que não era delle um ratinho.

0 n. NAIItCO:- Essa r forrou eleitoral, senhores, é nssignalada pelo regrosso.
O R. SILVEIRA DA MoTTA:- em duvida.
O Sn. NAouco: -Sr. presidente,. o dt ideratt~m
destes tempos é dar expansão o amplitude ao d·re1to
do sutTra~io: assim que a r.nglatcrra ~m 1832 deu o
direito de voto á classe médta, om 1866 chamou para
os comícios eleitoraf3s mai s de 2,000,000 de artista ;
(1 o ta a tendencia.

I

Ma o e piril.o da reforma do nobro mini tro do
l m.Perio consisto em re tringir o utTra gio, con i te
umcamon to m elevar o cen o a ponto do que s6
quem tem dinh iro póde votar << ganhao dinheiro
vind o votar.))
O n. SILVEIRA LoBo :-Trinta homens pobre
valerão um rico.
O n. NA suco :-Assim, r. pro id nto, ó melhor
não r formar do que reformar tirando direito de
que o paiz já e 'lá de po e; digo mal quando digo
« tirando ),, porque o nobre mini tro não quer e ta
pa 1avra, direi, sophismando, annullando o direito
de quo o paiz já lá do pos o.
O 11. Sll.VF.IR.\ DA MoTT,I : - O proj cto ó uwn
zombaria.
O n.'ZACAI\lAS:-Elle o chama reforma me clada.
O 11. NAnuco: -Sr. presiden te, dizia Guiwt em
1840 «As políticas lii.Jeraes vo tem promeLLido o pro .
g.resso , mas quem vo ha de dar o p1·ogr ss é o par·hdo co n. orvad ~r. )) Passou tempo , as reformas não
se flzeram; v 10 a revolução; e a histeria e crovou
dobaixo destas palavrasdeG nizôt,e tas outras [li'Ofcridas rm 1tl4 por um distincto dopulildo da França'' nada, nada o nad a».
Ma o partido con erva dor doBra i! qu r um outro
camin ho, qu r ter a gloria de re ·ormador. O nobr
na outra camara (( quem
mini 'lro do lmp rio di
tom feil'> todas as reformas desde o cod igo do processo somos nós.» Oh! sim: não queremos ta gloria,
porque a. re!ormas depois do cod igo do processo são
reformas dominadas de espirilo do roacção. s6 tondent.o. á con olidaçí'io do partido conservador; ref rma qu e nos collocaram ne ta ituaçiio dosesporada.
Não sois mais con ervadores, porém reg ressistas: na verdade a reforma apr senta da pelo nobre
mini lro do Imporia ó evident m nLe a@:;ignalada
por os e regmsso que caracteri ava a polilica do
19 do Setembro do 1837. reg r so do que fazia
alarde, como sabeis, o senador Vascon ellos, dizendo : (( Quando se tem andado muito é preci o
recuar. »
Quereis consumares as r forma que do truiram
a fiberdade individual, annullaram o neto addicional, e todas as conquista da liberdade. (Apota.dos).

9_ n. StLVEII\.t Looo: - E annullaram a onstitutçao.
O. n. ' ABuco: -Pois bem, senhores, por diverso

c~ mmho, ou n o fazendo a reforma , como Guizot
nao fez, ~u faz~ndo reforma que nilo ão lib rae ,

mas reacc10narias, vós chega s ao me mo flm, ao
mesmo ro ul.tado: á revolução. A Provid ncia Uivina e am r te de nós, conjnrando a rovoluçao, não
oh tante todas as provocações.
~· este, Sr. presidente, o meu voto . (M11ito bem,
mmto bem. O orador é e-·umprimentado.)

DISCURSO
Proferido na sessão de 26 de Agosto de 1.87'0

PELO EX'ti'L

R. OONSELIIEIRO

(MINISTRO DO lMPRRJO)

ORÇAMENTO DO IMPERIO

•
Sei, , r. presidente, quanto é prc~ioso o .t mpo
do sena!lo, princivalmento neste uttlmv penc~llu da
s ssão lt gislativa, m que ·obre ello peSH ~I mu~Los o
importanüssimos trab,.lho~ . i\o me dolXarOI, t•Or
tau to, arraslnJ' ptll!l a ttractivo quo sem pro ofTt~reco
a discussão com o noure ·cnm1or pela Batna, :
quem agrado~o il honw quo agora me ÍL'Z de encE'tar
o te debate, o que já me fizera quando o ann • passado compareci nesta casa. l.imilur-me-hm aos pontos capitaos de sett di curso.
.
.
Hoconhecendo quo não tenho s1do d_c~a lll'L:lo as
necossid .d s ao serviço publico, rüfOJw-,o S. Ex
aos projectos que apresentei ua ouLru c••su do pa•lamento, dos qttnes dous rnerocel'ilm-lhe yartteul?r
attenção: ·1 reforma eleitoral e a dt~ 1n ·trucçao
public.1.
ão convindo prevenir o dobnt que sohrc tat'S
aS6umptos so tom d~ abrir na cama_1a do_ quo fuço
part ',declinaria inteu·ament~ dess11 dL cussao~ ·o nao
podes o est meu proccd1memo pm ccer lulla do
doiT•reneia par1t com o honrado m rubro.
.
Quiz o nobre senador cnx:erg.Jr estral~gm no
modo e occasião da apresenta~ãn _do la.e pi~OJllCt~s o
acroditott quo foi o mon pnnc1pal Ílm nao detx~r
curefecer o ardõr dos crentes, e quil~do e te va~ü
lavam fazer div~rsão zurzindo os hboraes. a CUJaS
idéas não posso disfarçar o m ':1 odio ..
O nobre senador não aprecia devidamente a camara actual, que dispensa wes estimnlos, dos qLtaes
aliás cu não u aria .
'
Nas camaras unJnimes ó impossível deixar de apparecer uma ou outra vez alguma divergoncia. em
uma, porém, se tem d~ do quo soja profunda; e se tem
apparecido as omos de dissidoncia, em parte o tem
arnorlec~rào ou dissipávão.Os factos demonstram que
o gabinete tem naguella r:asa encontrado até hoje a
mais sincera e ollicaz coadjuvação.

Confes o ingenuamente, Sr. presidonto, quo não
se tenho aptid_ão estralegic.a para a dir cçao pnrlamontar pOis nunca pr · 1seJ dolla na ca~
~rll'~t do · d put~ctos, cot~tposta do que t.a de mais
d1sttn .Lo no par.tJdo ~on Lltuciunal, rhl qual a liJSCiplmo~ " por ass1m d1zer congeuita. Não tom sido
nocessaJia a artegimontaçao severa do o tros; as
dt sr ~ . ões c_orr m. n;1 mais plt•na liberoad e a uirec~a" _qlla '1. quo
dada pela propria c.:arnaro.
~'O! rnJu tJ.ça do n 1br • sanador pen ar qu aprover, I O CflSI'JO de ZUrZll' O Jib ,raes, nã" Ó CXJCIO
que _ ho~ 1•ote outro st•ntrmenlo senão o r p ilo ó. •
conncçoos, a que por parte de mous odv r ari ..
tamb rn mo julgo com direito.
Um enunciado meu, quar,do fundnm ntet o projocto de reforma. eleitoral, prov ou largos t'eparos
do no~ro senador e dt•u thoma a prim 'ÍJ'a p:u'le do
sou dtscur . _O honrado membro uão compreben~
dou h~nt, ~s mlllha palavras e empr slou-mo üléas
quo nao 1go.
Disse cu na camara ~os deputauos :
'' Senhor s,. a conslltuição pro uppõe duas ntid_r.de P ,. n.ctar , no rigor da palnvra TI cessanas. por mct•) das quao s formula o and·.monto
pratico das in liluiçõ~s, o Jmporat.lor e a 'nação;
sempre do accordo, Jdentificadas, influindo uma
·obr . a ?Utra, e resultando desse it•Oux:o a ordem
onstuuc10nal. h' na manutenç!io desse a cordo, no
modo de o influxo que está a arandc ~abedoria da
roalcz·1 TI • te regimen do govill~O. 'a forma ção ou
de envolv1monto da acçãn dos poderes políticos vemol-as constantoment em actividt:de.»
Concluiu o nobre senador do modo porque me
exprimi que r conheço uma sob rania pre stabelecida, ant rior, diversa e snprrior á da nação. O
honr\ldo membro não me fa16. a injusliça rle suopor
qiAC ignoro a disp?siçào do art. 12 da constituição,
s~1

-I
no qual e f1rmou o principio fundamental de erem
todo o podere polilico dclegaçõ ~ da noção.
As ev ra~ que oxt. to um p ,der Jtfdepcndent.e da
~ob rania nacional, seria desconh
r ou inverter
todos<; principins r c bi los nu d1roito constitucionol das 80CJedadc modernas. A sob rania reside na
. o iedado política, embora ó manifeste do modo
directo o immediat alguma vezes, ou no bprço
da~ · nações, ou qu ·ndo tratam do mudar a c·onstituição politica da ori dade. áo mr referi lÍ oberani·J mdlienavel
impr rrip ivel, quo só p6do '
con iderar . exi ·tent nn nação, o pela qual 5e ex
phca a d legação dos pod re ; tratava do andamenlo
pratico das in~tituiçõ es , c foi estn a exp res ãu do que
mo servi.
O verdadeiro onttd_o da polavra « sober •nia » estaholncida · a in~titmço' , qu nenhum '' autoridade
r con~lituida enã' no intoress ~otia l, para ~ aranti..
tios d.rril s d todo. o d cada um; qu nonhnm po- '
der t<>m nutru força cnão a quo I ho vem do apoio
nncioual, c outr ·S titllluR dt' legitimidade ~e n iw os
cl veres de que é investido par.J a cc nsecuçau do
fi m a que e de tina a soc1e·lade politi e<1.
Vou me mo mais long do que o nobre enador,
vui qu nà 1e.~o nh,.ço a oberania nb•v luta !DdP endentr d certo~ principio · que decorrem da natureza fin s d<1 <•S::ociação p<•l ttira: ó a. !<i m qu • 11ào
dm itto, m prin ·ip10, qn• p os~a existir auto riJ ad
íl.b ~n luta, dt·l g •da a um ind1viduo, a um govcmo, ou
a uma a~~embléa.
_\ lib onl<~dl• , a ga ran tia •los d ir ito fun am-. e na
separ >çào dos divc•r. •>s poderes d I gudo•. i11d e •e n ·
1 lento~ uns los outro~. m:II'Ciiando om harmonia n R
m1 são do protegt r os dit· i tos rios cichdc~, ·, do
dar lhes rcoalidado o encami11 hur o progt·••sso d,, sorie lado ; r ~arla ·,tn r' egst' pndPr'I'S rnoven•lo . e dPnlro
de sua •phora do ac~ào, con forme
rtns rPgra "•
nrm.tda.; na con tilu ição politil'a da sucied •de.
Organis 1da n sociedade po'ittira, fix!l dos os pri n
c•ipin~ r guiado! s d
ua 1·ida ordina•t,,, •o ntinúa a
re~idir n lia a ohorania. inh r ntP (I sua n;t! oJren,
~10 1 '•m d!' e~ · rlu modo, latente
in ctiva. A nação
nito é quem Pxerce por i o podf'rf's; oelega-os
petmau otf', vit 1li ci<t ou tempo1ari:•monlP. O lmp ra.lor é drl••g;1d0 prrman ntr par,, o e ·r rCI ~ IO
das olw . allribuiçõrs qne lho ~à conft·ri rl.os. Co stituidtl primeir o~ repr ~o ntant!' dt\ n:1çit por nm maodat 1 permanentr, qu tran. miL! e l'rn nova d lo"ução
oxprc SSil a l'US suceessorcs. não so pó,le isoio r da
,nação, rm cujo pen. a monto ~e dnvo Sl•mpre in~pirar·
Jt:' uma entid •de rss ncinl, por·qu a f,\ rma do govor no · monarchica; nec ssn rin, porqu a rcprc-eolaçào que tem é da constituição, e não ootinl<(ente
rorno u d.,qnoil,. , rujo mandato
r novu \'it...llcia
ou temporariamente.
Oando sa dolPgação p ; manenlo, a nação r . ervou-~e pnra ex r.,er por outra fórmn e em o::siõe previstas, a d legação qu rono1 a por vrda
ou m pra ·o rertn ~< ·e 1allor e deputado : pela
I •içilo ella xerce du't'Clamr.t~te a sob raoia, intervindo no andamento do negocio. publicns, assim
como qu~lquer ci·la_dàe lern o ~i r·oito de obre tios
pronunciar-se pela rmp~·onsa, hb '~·dade osta qut', so
não decorre da ob roma, é uma homeuogem a ella
prestada.
A im, pois, o Imperador, delegado p rman nte,
rhefe upremo da nação, chave de todn a organisação politica, oncarr gado de velar obr a indcper>-

dcnria
harmonia de todo os poderes polilico ,
não roc bc r novaçllo dos poderes. dos qunc , ja
o actual ou algum do seus suecos ·oro:, está e o~ lará
in, o· Lido rmquanto durar ü con tituic o. )) v ,
portlm, mar hnr sempre de accordo oin a na -o,
do qu 0 o prim iro ropresrntanto, do u o pou.samento, n stn forma de goverro, nào pódP 'deixar de
era pursuntrlcnc;ão: inspira-~() no pensam nto nacionAl. fórrna, por a . irn dizer, o srn consolho as
dun ca · :~. tlo parlamento, da imprc•n a, rrocurando
todo" o meios de conhecer as tenden ·ia do o'pirito
publico r m qualquer momento dado.
Muita~ vezes acha e em face da na~llo , cujo
po n ~a m nto p<· r ~ rula. Litarei como xemplo a occasiiiu dl' urna di sso lução da c;~mara do depu ado ,
em quo d vc, pa rl nao :<pôr o paiz 11 um abalo in util, Yerificar, ant~>s de re>olver a m •lida, s ha
duvida obro qu 11 do. dous,o minisiPrio ou a ramara
temp raria, melhor exprime a opinião do p;• iz .
.Já s vi', portanto, que não soparo o lmp rador
da nuçao. Nem se poderia exp lic;1r 11 d logaçi1o p_or .
ru~n nt so pode som andar cada um em senlldo
ontr.•rio.
<< ' opinião, i to P, lÍ nação,
ahc o impu' o,
di •se u na ('amara dos deputado~: 110 sru pnm iro
roprc·sPntallt o dr1•Pr de 1egular e to im,,ut o. . gundo n ~ form a do systema. >> i ~ to ti, prneetle ndo
de arc .. l'!lo com a opinião, de modo que llflU!'Ilr
impul so. quo ~e manifcst-" como uma " pir,H;ào . •e
t g ulnri ~ praLiram nle, tenha rc •lidad o produza
os d e~('jad os result tdo .
fonwt bom clara a minha ,Joutrina eom Pxrmplo•
qu ahi o~ tão no <liscur~o analy•tldo p •1., nohrc sl'nador, o .' os quoos 1rar0i um lendo o ~cguinu•s palavra s qur> Pnlilo pro fe ri:
« 0 poder t•xe •t;tivtl n pl11$idido prlo lmp rador
o o rdtu.l n pelos rnini~tro . . depositados d<> ua
t·nnflançn d'l ronfi.\ll<;a da nn çao, qtu• os a •oita •
mit nlnrn f·<'lo voto do s•· u~ rc·p ro -on1an .ro. Ogon•rno
do pai1., po.J r por . •1a n.• tureza iJCtim. in<' ll lllbido
da dir c)to dos ~t a nele ~ intPre . so~ p11blieo", fltrna-.e
ne ~a dupla confiança; e. quanto mat rompleta é
li a, m:li efficaz s torna a ua art;ão, mni" re e
rn ~ i s prorl cno osr• ·ult..tdo. qnedelln ~n po<lem olcn nro r. O lmp rador nlio de e conliar senão nM
lw11f, n~ QliP lecm a cnnfinn~a dn nncào, r, portanto,
proci ·n conhco er n pensa n•onto de la, ,. ljuanln m,ds
vivaz fôr P)l , maior a força do govrrno. mais seguro ' runthdo r· procedimento da Cor~a. ''
Muito d proposito proferi estas pafavra•, justifiondo v projccto de refo •ma olcitorul. porqut•, e o
Impr rador não tlov confiar ~f7~tio _no~ ho··· ~~~ç que
tem n con{larrça dn na cão, a p~nne11 ~ condrçao da
r llidad con tituciooal é a el t~ão livro. h pnr
que d jo !<incerument.e um _y tema <I il ral qu
aq. I(Ure a !ih rdade 11.1 elo·ço s,e, porl.illliO, a v rdadeira mnnife tacão do pensamento publico .
E. tr11 nhou o nohrc senador qu , ~ guindo a doutrina da nõo interferencia dos mini~tros nos actos
do pod r modernclor, di ~rs e u qu certo ca. o • os
dedi.soluçaoda •amarndosdeputadosed nmnistia,
carncterisuvam por tal forma a política miniotorial
qun importavam responsabilid<ido para o gabinete
que M tiv ·c provocado ou ar.oita.:lo eomo eondição
ossencinl de sua política.
O nobre enador tem o defeito dos n1 gumenlador s absoluto . para elle-tudo ou nada.Con idrrando
a rou.:as praticamente, é indisponsav l muita. ve-

zes distinguir, sem comtudo levar a excesso as distincçõcs, como fa zem os thcologos.
Som desvirtuar os princípios, deve-~e ter muit.o
em attenção como o factos se passam pa ra aquilatar-se o eu valor Pl•litico, a respo nsabilidade que
dclle resulta, como c porque.
A dissolucão da c;~mam dos deputados, provocada
11u aceita pêlo mini sterio, embora seja um acto do
poder moderador, que dcr,id e entro a. conserv%ilo do
ministerio ou a da ramara, caracten sa a pohtrcn do
gnb in etP, por. quo a nuv_a. eleiç_ão ó a .approvaçii? ou
a condemnação dess" pohtrC'a; e a pohllc.:~ do tnin !stcrio, rruc se aprese nta á apreciação ~la ~ urn as, o n.ão
o .:~cto dn poder modorad11r. A arnmstra cara t n ·a
tambcm a poli tica ministerial, co mo ó fa cJI de domon<trar.
Quem resolve o act~ c o. p1:•1 tica ó o pod ~r mod cradu r· ma ~ nas relaçoes m\Jmas em qnc vrve o depositn;·ío desse po •cr com o gahmete, visto 1110 é
tambon1 o chefe do poder c xec ~ ti vo, tae~ m~did as ,
cssonci 1es ás vezGls a vrda o polltr ca do m1n sten 1,
pord tJ m na rxecnçã.o o. caracter _de moderadoras que
tiveram em se 11 pnnc1p10 c razoes para tu ma rem o
de govornamenta · s.
_
Os onti'OS act11 do poder moderado r nao podom
ter o mesmn alcJnce: nào tem innuenda deci-iva
na politiea do g<~ bin ete : tn es são , p.>r exe mplo .. 11
esco lh 1 t111 sP nadClr, o púrdão das penas, n S11speusa o
dos m .q:~istra r! s.
. .
.
. .
E' inC01Jt>'s tavcl quo o ITI11115ittlr!O tem o t1trcr lo de
retirar-se depois dn um acto do poder 1110 era lo r
que lhe contrarfa a t•Olilica, o que n1io sign 1fi ·a,
porém, que nellcs interfira. ou que os possa t' m~ ,J
ra çar. l~m todos os ad s c o poder roodn rad "r 1!1dl'pr.ndonte, ainda . ~aq•r cllos _orn .quo ..t. : xo•· uça
arraste a respo n·w bthrl de mmisten al. I ~l :nctopoudenci 1 é ossen~ia l na fónn 1 (ta cc nstrt1u no c pHia
natnroza dos actos: se niio, attenda-sc aos t.res .·as:•s
que IH pouco men,- iunei do i11 terve•J ção na to rm clÇa.\)o
de 111ttru podrr, como n escolha de s~n.a i?r, do n•I'ltfi cacão de se ntença· dopo ler JUdlClilno .e e suspe"sào d · memhros d•• magistratu.r<•, a C"Ja g u o~ r~a
estão cnnfl ,,rlos a VIda, a ho11 r,, , a 1 1b? rd o~ ~o ~ •1 propri··duclo <1os cíd,1dàos. Não 6 arnscad1sstmo ~a1·
parte em taes attrihuíçõos ao po9"! oxocut1v11. CUJOS
age nt••s podem. r rprc~o nta paaoes Lle morm:nto,
intcros~e.; tr .• nsttonos?
!=;o a ttent~ ndo na natureza das c..usas e no
rnodo porque ellas se pa ssa m, conven ho em q•1e
praticamPntc tenham os rn_tmstms do respon ll'r p•~r
actos. quo e m~OJ:a du. ongPm estranh.t, caractensa.m a J.!Olitica mrm stona.l, o nobre ~enodor t:ambe!ll
11,1 do reconhc ·er que a tntcrferencta dos mmr tro ~
não se dá muita;;vezJs em actos do po 1cr modo ad_?r
a que pr stam a ref~rcnd a , e nos quaos esta uao
ex:prim o a responsabilidade.
E su nào é assim, podJria chamar o uobro senador á autoria para defend er o actnal gabinete,
pois que ser.a S. Ex., que referendou o decreto de
nomeação do actual presid~~te do conse lho, .o responsa vr.l pela situaçao po!Ittca, conscquoncta daquolle acto.
Se todos os netos do poder moderador determinam
inevitavelmente a rcs ponsa bilidado dos ministros, se
0 ministro que se retira, r.eferenda a nomeação do
orcra nisador do novo gabmete, para os que seg uem
tal doutrina ser responsavel. . ...

O Sn. ZICAII.IAS:-1\ responsabilidade é dos quo
entram.
O Sn. mNI ST!lO no htPE1llO :-Estou no mais perfeito accôrdo. A res pont'abilidade da nova situação
politica é indubrtavelmcnto do ministros que eutrarn, o não quero, com relaçb.o ao a tuc1l gabinete,
repartil-a com o nobre sc•nad or.
SenJo, P•lrém, o ministro que entra qu •m referenda a domis ·iJo do que sue, e o que ao quem
refewnda a do qu<- entra, se a referenda exprim ~
rés ponsé.lbiliidnd e, a ·onseq uoncia lcgica é que o
novo rnl'Jistro rl.'s ponde pelu 1 otirada do a ntel'ior gal.Jinete, e o ministro q11e se rctim 1espondo pela nom ~ a ção do SUL:Cessor. O nol.Jre St;nad ur não pódo esquivH-se a t;s l~ rPStricção á su·1 lion trina.
Argumento pu r esta fórm . st'•menrc para mo trar
ató onde levu o ab>oluto lia opiniã do nobroionador.
Se a ref ·r, nda importa a re ' IJOrisab ílidado. parPCO
que aquelie q•rc referendou um acto, deve ria ser
semJ.Jru por· clle responsa vcl, c no caso d que se
trata ev identemente não o ó.
Rdoriu ·se ainda o nob re senador a ost'outro topico do meu discurso, em que. neguei a co n urroncia do supposto ,.oder pos~oal pura oppr . são e
impotenciu do elemento polítiCO nu Ura sli: «\)Uo.luto
á prinwird, posso da1 test ruun i11J doclarando positivanwntu qu' no · dou s a" nos, Olll quu t•· nlro lido a
honrado s~ r uru . d~s co n ·elhcito r d.• Corôa , j;imai
o mrmsten o mstshu por ({Llalqucr med id a, que não
lhe fosse co n ccdid<~ , etc. "
Procurando 11cn pr.-t('xto para as ol.JscrvaçõP:; que
quiz faz,•r sobre os cmbarat;os que. ~ ret.·•·de, encontram o· a1 il•istro nos uctus do po.!er cxo"utivo,
e para que app ..·rentCu1 ünto nào Ctl rrusse 1n por na
conta . ft l-os o 1111bre souador moti var U•) su meu
CllU IICiadO, U que 11 (10 SO aduptlllll.
Din~ i. so l.Jro usto ponto ap,·nas dLliiS palavras, poi ·
que fui. muito expli ·~ito n ~ miu lw declautçiiO .
. Se rvt-m~ d;1 pai_~, vra << m ;q ~ tír ,, p <~ rq i!L' a immodi<.la a•·tfuwseo ucta uxd•1e •JU.:l lqu r d••vida D.ludoso re' u ct~tnc ia, a in,i!;toncia tem toda , ,fficaciu .
porque o nau su re~ lí sa o acto, o min istro dnvo rolirar-sCl.
Foi por entond r assi m q11e ou ac•-roscc ntei ao
trecl1o l! ,lo pl'lo nohn~ son.1 dor: « os min i~tros podem ser co nvent.: Ido · ; ve n c i do~ só o J.!ÚLI m ser
p la J.erdu da confian çn, e co n íduro qu o' tu não
exh·te, quanllu não tem Piles os mr·ins de rcalisar
a politita quo adaptaram. ~)s " cto~ qu,: o governo
tem p1dt1CIIdJ 1J o qu e tem UCIXado d,• [n r desdo dn
16 do Julho de l tlô8 pesn m do dirPíto e no fa ,· to na
re_sp1.' nsabilida I e dos mini , tros de ua \1agest . de.>~
ao tm porta qu"' as m~uida St>jam de grande ou do
pcrtueno ;.lcance: o pnnc1pio é o mt>s m,> .
E' .ass~m que co mp rchenuo a posição <l tJ mini ~ t.ro
co nstttucwnal como preso me do ser. nAu pnd!'ndo
sel-o de outm forma. attento o respeito o n p~go
que tenho ás in tituiçõcs liVl'03, pela s quaes se rege
OS lO p o lZ.

Quanto á analy c, nindn quo porfunctoria, feita
pelo nobre seno dor tios projoctos de refô 1·m el~ito
ral e ds instruoção puiJli"a, apenas cncar~rct os
pontos mais importantes de que tratou .. Uma resposta minuc ios~ o cabal lovar-me-hm mu1to longe, e
não cabem nesta discussão s<•nilo goncralillados.
A refórma oloitora l fui um ouropel tornado ao
partido lib~ral,di ce o honrado membro; encarregouse porem logo de domon trar a improc,.Jcncia dosffi

sua propo ieüo, quando accrescontou: cc outra ão
as idéas do pdrtido liberal. )) s') a id ·~s ~a reforma
não são os do partido liberal, omo toruet-lhas. eu?
A lg1111S liberaos assignaram em 1868 1~m P_l'OJCCto
sobro a mesma base, que eu tarr'lb()m as tgnet, Q em
cuja orgatiisar;ão tive parto. cc Etym . idó~s individuao·: nã tinham o cunho do partido liberal,>> continuou. o nobre en;~dor. Se ass1m é, h11 de convir o
nobre senJdor que o projccto não pód ser rf!ivindi~ado como ouro!Jel pt>rtenconl.c a.> partido liberal.
S ja, poróm, ou nllo d1: partido h bcru l ou do partido con ·ervador, ou ace1to in lividualmenLc por alguns ,, u nJ11ito liberJPS, é qne tão c a a que não
dou muito 11lcance. A quo tão • so o p:ojecto satisfaz. As Lléas nã são propriedade do ninguem
(ap(ji ulos); o paiz raão quer aber do que lado vieram:
o quo lhe in toro a é ver re.1lisado o melhoramPnto
da logisl•H,(ii.O, poaco lho importando que estes ou
aquol t,•s sc•;am d'cl e os opomrios. Apoi tdOSJ .
fla tomp.,s quo sustento taos idóas. Se o partido
liberal ;~.s rcalisas c estimaria muito; o não vcjg
razão JJ ' ra não pugnar por sua t'OJlisaçiio, porque
o libcf'aO ' a aceit..ssem.
O projecto ari tocrati a o voto, proseguiu o nobre
senador. 'lão vejo como. de de que nao d<í veto directo ~ó rne nte a crrt.as ela "es, excluindo outras.
E tabeleco. ó verdilde, condiçõc·s parJ o ali~tamento
dos eleitores· directos; mas condições que na ela teem
de odtoso desde que todiJs podem ros uil-as e tão
legitim 1S C'Omo o pruducto do trabalho, certa illustracilo e a confiança pu blica m:u,ifo,l.llda pelo voto
rer.rb1do r ar·a voreadorrs e jui1.e~ de pa~.
E' 1slo n mo~ rno qtJOsustPntar,diz o hr m·:tdo membro. que o J'H rgo de sr.•nador chega p11ra todos que
poder,cm adrptim a ronda de 80 18000 e pa sarrm da
idade de 4.0 anuos.
O nobr.• ·1cnador não foi feliz na analogia , porqua 1 o o numero de senadores é- limita o. !'ara ser
sena1lor 1 1 ~0 ba~ta ter 8008 do rrnol 1 c er 1tta10r de
40 anrm · ; é preci o h.1 V"I' vaga, <>ntrar na
li. ta tripliCI) e ser esct~lhi lo. Fnt ·ctd nto, ~e
pas~at
projc elo, todo o~ cidud ·1o~ q11" ueharcn -se
na ~ eon,lkõo exigidas serão P!Pit rPs, sem 11enhuma
lirnilali'iu ~lo nnm ro. Não ha. pnrtant), pHidade.
Obs··n·ou o nnhro senHdor 'lU · ptoj,.rto reune
eleitores directns o indtrectos. ovult nulo muito o
numero daquolles. Qual o mcon. onient'l dist.o '!
tantiJ 11ns cnmn outbis port11nc. rn ao·; differontes
partido~; nos collegios irão grup 1r-sl' por partidos:
o quo importa que a ma~sa dos eleitores d rectos
seja mtüs eon ideravel rio que o numero dos
indiro ·tos? Provará islo a bem da prospel'idadr. e do
adidntam ntu un paiz.
,\ el içào i~1Llirocta funda- o no principio de que
os votante na.o est.ii.o. habilitados para conlt 'CE'r
bem o negocws publtco\ e os homens mai aptos
para representarem a nJçào. e por JS. o, drcum cr ventlo-o na e ~h.era local: i~l-os eleger outros que
por Piles Hxorçao esse dtre!lo. Part.c a >Jeicão
direct 1 do principio dos eleitor s conh 'Cercm b. m
cus inter:esses, (' quem _é rn~is Càpaz (IC advogai os:
Sl'JHIO ussrm, p rque razao hao do os qu stilo neste
caso sor oLrigados a nomear l)utros que por elles
votem? Não ha razão para isso: nem pód -w.o mostt'JH' que de tacando-se da massa ~ ral os quo podem
bem e orcor pl)r si o direito de nomear o ropresenl1nte da nação, prejudica-se com isso os que con-

tinuam a elegQr quem escolha por elles os enadores

e deputados.

As tendencias quo o nobre senador de cobriu no
projectn, enxergou-as S. Ex. no censo que j Ltlga
muito olovaclo, o .1 vista do qual affigllrou-sc-lho que
o novo eleitorado compôr-se-hia quasi todo exclusi~rmente dos. h~mens ricos e de empr gndo pn~llcos. Em pnme1ro legar o censo estabelo<'ido não
e c·levado, como diz o nobre senador: so o ohaixal mos corrert>mos o Jisco de continuar mas consa
no e tado actual. Em segundo logar não exi~te artigo no projectu que dê ingre~so no ali lamento pelo
.imples facto d<' er empregado publ ico. ao nrlle
insctiptos o que, pag~ndo impo Lo pe. soal, pelos
meios quo possu m, o(ferecPm r1 lguma garantia d
indep ndencia, os que tiveram certa cduração litl.(>rar,a e os que obtiveram a consagração do voto
popular.
A re[orma o'oitoral não tira o voto• primario a
quem hojo o tern : desinte essa as influencia~ da.
pressão quo possa m exercer sobre os Vtol,r Ptes para
obterem todo o 1. iterado da parochi.1. como hoje.
Neste ponto ó m bono!l cio das clussl's mruos favorecidas.
J\ o systema vig"nte quem sotrro rom o rrcrutamooto, carro..(a com o serviço da guarda na cional.
supporta os vexame policiaes, nao somr s o6
que aqui no. arhamo•, nem os que, como nó , c~
tão ao abrigo do cortas contiogenci"s ; é o povo,
silo os vot~ntPs 11ctuaes.
As minha s teod1•ncias impopulares e a ti drmocratica ainda
mauifestdm no pr jeetn sobro o
ensi no.. diz o nobre senador. Na oninião 110 . . Ex.
quero :onstmir uma pyrumtdo, cuj . base ·.a massada
com VIOie~c~as, cnjo meio apn·. cota o o· ito do
cons_trangtnwnto. rn .. s cujo apico re,pira o ;u· livre.
~ao obstunt(~ a predaçã'O do nonr' sen:liiOr, l'o.gu
mlnlo dr ver 'JUC' os CSf)irilos se vão proor· upandn
b.IIJe mais r·o m o ~>n~ino p1tblico; o desejaria •1ur n
opinii'iu ~c ria nent(l c n aminha se pa1a e~to a.SUJ11 , tO uiscutinUO·Il amplnmente I' UU\.iliantlo •l
oxec,tráo do plano em que afinal se assen tar.
S · toj )S cuidarl'm cfficJzmonte rla io~lrucção publica, o tou certo de (jlle consegniremn ahil· ,:o e taclo deplo• av•·l em qu nesta po to nos at:hamos,
quo não acont••.:orá o quo dizia Plinio dr} um d sgraçado que mandou escrever om seu tumulo: e
tuh'ba medicor um prnisse.
A base 1la pyromide amassada com violonr.ias é,
no dizet· do uobr·e senador, o Pnsino obrigatorio, que
tenho rmpenho om ver rcalisado. Julguei quo estavamtJ neste ponto d inteiro accordo.
A obrigac,:lto do ensino nã•J é urna violcncia, é a
exigencia, 011 melhor. a otrectividadr de urna da· primeiraQCtmtliçõe..: du liberdade. Os pnes trem o dever
do ed11car os filhos. o no que cons1ste es. a ducação
di!-o perf ilaml'nte o juris on ulto Demolvmb • comrnentondo taM palavras do coctigo civ. l franccz:
'' Edttcnr· os filhos o: l·, formar-lhes o coracão odesenvolver-Ih s a i•Jtelligencia, rogolar-lho ·ôs hahitos
e os co; tnmos ; 2·, dar-lhe I) gen ro de in trtt ·c5o
conveniente á sua fortuna e condição so,;ial. >> . O Estado obriga os paes a cumprir osso dever
que lhes provém da natureza, da sociedade o da lei.
Não repugna, pois, com a liberdDde aquillo que é
uma prep~ração para que della po ss~ m go ar as nova geraçocs.
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6caus·t do clima. Se isto ros c rJziío, então d viam
'r lambem tran terid s para fóra da Côrt!' outros
cstahelecimontos de instrucção qn aqui ternos; c
t.irando as outras consequoncias do princivio chegariamo tamhem á mudança do senado, da cumara
dos deputados. da estações publica e uflnal á da
r.apital como qniz o nol.Jro senador pelo E ptritoSant .
nsura 11 mais injn la o immerecida f z-mo o nobre scm\dtJr quando avancou que dospro:<o o ensino
primaria c ou infon "aô do envolvimcntQ intolloc·
tual d•) povo. ão cxi tem factos que pos am yervir
de pro1•a a sto \nunciado. tl já ouvi a ~- Ex. expressões que indJcav,tm Cünvit•ção do contrario.
Não doi maior impu! ·o á instrucçào pt'imaria no
municipio dt~ :ôrte, porque a lei do orç"mento que
vigorou atl> 30 de Junho ultimo, Uo é, a lei QO 1861
não me rlcb:ava parn i ~o cns mr·has, dando para a
in trur·çao pu',lica meios escussi simo . Na I i que
o tá n3gond o exercicio que comccon em Julho, jú
foram votado; maio: es recursos. 1o orçam(!nto que
'está discutindo, p di f11ndo para abnrnnis20 es(:olas, c para compra do rou pa o ca lç<~do que se forneçam '' s meninos pobres que tiverem de freqnent<Jr
as uulns primarias. O quo potlia eu fazer som os meios
neeos!;arios pa:· • dar maior desenvolvimento a e to
ramo de serviço?
O eu sino primario c soCllndario na província t··m
os li' lo d sd o 1835 a cargo das re.;podivas ass mblóas
proyinciae qu~· lc•gislam sobre a in. trucção publica
na fórma do art addiciünal.Acredito ser de ntJcessi·
dane prestar lhes o pod r gera' o conveniente auxilio para tr1· est ramo Je rviço maior xten ·ão de
qnr carrcr.
O ('nsino primurio dovo conlinun oba vigil;~ncia
do po'lor provincial: o geral não poderia exercer tão
activA fi ca ll sa~ão ,. ncuu1r a toda a. nece iJade ,
quo s<í pódom or llrm av.1liada. de porto. Como o
recursos provinciaes se distr'buom ontr os tll.Jelecimentos d • instrucÇii.o socunduria e os da primaria,
a ronc ntrn~ao de todo nesta ultima, promoveria o
alargamento da osphera em qt1e se movo.
porqu J egtundi que o primeiro pa so do poder
g ral, m auxtlio da 1nstrucçã pn blie;, nas [H'Ovincia , deve s 'r tomar a sou cargo a i.1stmcção secundaria, cxi~indo, p r~m. que aquillo que a proI'ÍD ·ia doi am de de pPndcr com clla s .ja applicado <i pdmaria, reali ando-se o pen ameuto do
a.rt. 4• do 'p10jecto. P r esta fórm:• já t-eremos conS()gui(lo m~1lo, nada obstando a que de futuro o govet,rno gora\ taça dirc_ctam_ento Ollll'O~ fa_vores a seu
a ril,'\Çe .o ensuw pruna r to na provtnc1as.
Passo a co'nsidern r as o l.Jservaçõos feitas polo nobre senador, com relação ao decrr.to do l• de Fove·
11liro, ~ué 'efímhou o plano de e ludos do irrlperial
ollcJtlo d. Pétl:ro 11, e á execução do dcc1eto oe 30
'de Ollmb'ro do annó'pa sadó tt_\ie ma tdóll h))plfcar 1:bs
'etlinjes d pre.fJarat\irtog pard adini 'são llits 'fac'ultludes a~s ~·o iítei!í.s as ih truc~ões pela quaé s~ fa9.em s ellàni'és r-e'rá s P rant~ a ihspectoria gtJral da
in tmcção publica' desta Córt .
Censurou o nobre senador a 'S iqip-re' ~o da l:arJeira
4e itllliano, eon!ervar-se eomo fa~,;nltativo o ensino
do allemiw, e exigir- o maior a:pcrfo.çoan\ento no
latim c no grego.
O n,,do sábe quAnto foi uHimamént venti\adn
na Euro~a a q\lostão de prefor'encia na ihstrucÇão
sectm'dat-Ja entre o ensino das lingrra mortas, o das

sciencias o o das lingua vivas. Tiomoos mnito notav i c competentes se pronunciaram por uma o por
outra idóa. 1<l Inglaterra, os antigo collGgiús dé
Eton, lla1 row e Rugby, de que jú. faltei,j eSlinat:rr-S'e
principalmrnto uo cstndos classn:os; o~ alumnos
ap<'rfe1çoam-se na littorutura latina o grega e das
~cioncias estudam qua i ex:clu iVam••nte as 'mathcrnaticas; a sim nos outros o 'lal.Jolecimenlos de m nor c lebridade, na chamada gramnwr scllools.
T nho idóa do to r lido quo o prineipe Alborto par;t
animar o estudo da li11 ua.; viva·, e:::tabrl!'.:eu pt •mi.,s srus p.1rlicu ares ao que nella do . em pro\'as
do adiantamento. A França o a All mHnha, em dc5prozarem os estud s chumado clussicos, toem cotntudo dado ás li nguas viva e á sciencias a impbr·
tancia quu m 'rocem.
os lyl'euq l'rancozes dá- o o inconve:IÍrnle ,{o
atropel~o das ma terias, cC'nsurado por muitos escriptores, o. u que ~ procurou do r r 'mert i o com o systema da bifw·cacfw dP M. Fourtoul. condemnado
por sua ineffieat:ia c substituiuo p lo estabelecimento de nsino especia I.
N1 Allem .nha, os gymnasios e ases olas reaes
são or~.111 i adas ·onforme as carreiras 11 quo c do.tinam os allllllnos, s ntlo áqunllo para o. (Jue se
di poem li mat1 icu la 11a faeuldad 1 e os ul tirl'l<;s
para o: qm• tem em ista outras earro1rá sem r; urs<1r m a aulas superiores. o. gymnasios attt·hdese mais ao pr 'J?aro lHJra o on. in o snpcnor: tias. éscolas rC'ne (t·es) ruída-se principalme•tc de dar aos
alumM~ n o ~,:õcs utois, conhecimentos quo aproveitem na vida pr.ltica.
1\ntr nós, que tom.-, um unieo c tab lctimc.nto
do instruclia se undo !'ia mantido pelo E lado, tlão
6 p~ssi c! ~á do ·tinal o c pecialmento HO e. tudo
mats ap J·fe ,~ondo, rna cx:clnsivo da~ 1 ttn . au da·
scie :JCi:t~ . F.' preciso, portanto, não sacnfl..:ar um
dos ramo ao Otllro, m.ts combinai-os com varll.t\gem do. alum:10s.
Tem-se ~ustcntndo, e em meu enl•·nd r com alguma proced ncit•. quo os estudo ecundarlo não
te m por fim tanto cnr·iqu cor a inlolligencia dos qne
a clle. e ap]Jlicam c m avultado cábed·t l do connecimonlo , como dcsPnvo!rcr-lh 'S e forliflr.:ar-lhés o
entendil:tienlo, habituando a mocid11de ao metlwd•J,
n pensar com lo ·~irn, o. julgar com exaclidào, a proisar as id\as, a comptohcndor h m a reluçõos da~

m
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Dou muita importancia aos estudos t;las icas 'é
poMo qu o c tudo da ling'u:t latina, por templo,
feito como d ve ar, hnbilila muito o alutnno para a
orhpret1on no do outr~s matéria que aliás bada
teen1 t:drrl a lingua latin~: não tles~rezo ns scienc\.1s,
'Sobretudo as mathematiéas el_ementa_res, quo \labitllam o spiritoá preôsii.o; a phrlosbphla, qne ensina,
a n t\rtcza e oper~çõc's do _pirito 11\lmnno; as
sci!lhci11s natura os, qlle dào rtoçoés sdbro ()s óbjocto
9_lle nos c l am o com qtle o homem está ém contado todos os dias.
m o criptor !rancez, M. do La Prade, C@m~a
tendo o systemo dos lyceus, sllstt>Jlta a c~nvonien
cia da maior é.\pplicação ás línguas mortas, á historü\
em geral c ús mnthemalicas, cot)lO os estudas mais
apropriado para se ohlerom os fins do cnsipo !ICCUndario. em a'Ceitât' exclusivamehlé e·stP. plano. e
sem adaptar. no intuito de eiclttit as •1Ut\'as 1màterias, a idéas que ultitham~hlo !fu téntaran1 n4 ln«latérra Mr. Gladsttmo
Ir J. Suât1. Mil!, lerei tl!n

7trecho desto ultimo publicisto, em opposi~ão ao que
hontem disse o nobre senador contra o roawr desenvolvimento do estudo do latim e do grego.
,, O mundo antigo, com o qual os estudos gre&os
e latinos nos poem m_n relaç~o~ contém o .verdado1ro
correctivo dos princ1paes VlClOS da socw~ade moderna. Os autores classicos aprosentam.prec1samente
o uenero de virtudes de que hoj~ ma1s carecemos.
Apresentam o hol!lem so~ro m~tor po.de~tal:. com
menos bonevoleuc1a, po,rom m~1 .Patn?ttsmo, me:
nos sensibilid9dO, porem ma1s unpcn? sobro s1
mesmo; menos virtudes comrnuns, e ma1s ?aracter
individual; menos cotpplacencw, porém n~a1s grandeza o mais sentimen!o d~ gra1~dez~; mais d? que
tende a exaltar a ir11agmaçao, a msptrar altas Idéas
do que p6do a natureza do homem. Se estes estudos
acham, como é facil provar, em sua falt:a do analogia com a vida moderna, menos sympAthia na massu
da população, é isto nova p~ova de sua necess1dade,
e motivo de mais para obngar aquelles. que 1ura
taillo tem poder, a fazerem todos o. esforço. para
prevenir-lhes o declínio. »
Exigi é verdade, como diz o nobre senador, para
comple:nento do estudo das linguas, o con~ecim,ento
da sua indole e a historia de ua formaça?· hstou
capacitado de que prestei .um serv1ço, a~ 1m corno
quando exigi o ost\}do ma1s detido da hngua nacional.
O professor do lutim do ü• ~ 7• anno~ é o que
ensinava italiano, o tem proonch1do perfeüarn Jnte
a cadeira ; assim como os de francoz e inglez, coroquanto não se tivessem preparado ospecialmonte,
como disse o nobre senador, para esse ensino com·plementar.
Que o professor de latim, passado para a cadeira
do língua portugueza . tem desempenhatio perfeitamonto a tareffl de que foi incumbido, posso dar testemunho pessoal disto, tendo as istido com muita ~a·
tisfação ás suas prelecções. Não mo parecAm, po1s,
cabidas as censuras que nesta parto fez o nobre senador.
Quanto ao decreto do 30 de Outubro, não. houve
imprevid ncia do ministorio do I mperio. Ton.do dividido em dous períodos o.s ex.ames, os ~e ~u~gun~
no fim do anno, c o> de sc1encws no pnnCipJO, v1
!Jlle alguns alumnos podiam e~· pr.:judicados não
sondo admiltidos aos exames de hnguas qu~ lhes fal:
tassem para a matricula om Março; e po1s, exped1
em 6 de Dezembro um aviso aos directores das faculdades, no qual dizia:
" Podendo acontecer quo_ alguns est.udantes deixem de matricular-se por nao terem fello exame de

línguas, fica V. Ex. autori ado para perrnitlir quo
aquelles a quem faltarem sómente estes prepa~·a
torios para matricula, sejam admittidos em Fevorc~ro
a tacs exames, que serão feitos pelo systema segando
anteriormente. » Era uma medida necossaria no
poriodo de transição de um sy tema de exames para
outro.
O filho do Sr. senador Leitão da Cunha, a que se
referiu o nobre senador, chegou ao Becifo depois de
fe?h~da a inscripção, e quando já não podia ser admltlldo aos exames de sciencias. quo aliás se faziam
i~guudo o decreto naquella occasião. Requereu 1jusllficando o motivo de ua demora, o ministerw do
l mperio expediu d vi o mandando admittil-o á inscripyão á vista da razão allegada. Chegou, porém,
o av1~o a Pomambuco quando estavam já terminados os exaruos de preparatorios e encerrada a
matriculu. Eis porque aquelle alumno teve necossidadl' de vir allogar perant a ass mbli geral o
motivu que o impediu de matricular-se a tempo,
afim de cons guit· a dispensa quo lh foi fundadamente concedida.
Disso o nobre senador, oppondo·se ;\ opportunidade da creaçlio da universidade, que nostn ponto {o
ol!e o resistente, e eu o innovador. Hecoio quo assim
aconteça oro todas as reformas que o gabinete promove, que sejam o honrado membro e seus amigos o resistente , omquanto digam querer reformas.
Vou terminar, e não procurar i chave de ouro para
fechar este di curso, como disso o nobre senador que
fiz em outra eccasião, o como fazem os poetas nos
sonetos .....
O S11.
sonetos.

ZACARlAS:-

Não fallei em poetas nem em

O SIL MINIStno no lmEnio: -Não acho melhor
chave do quo a manifestação do reconhecimento que
devo a V. Ex., r. presidente, pela tolerancia de qu~
usou para commigo, consentindo que eu IICOmpanhasse o nobr senador pola llahia, na analyse qu8
fez de projectos sujeitos ainda á deli beracão da camara om que os aprr,sentoi. Nilo quiz faliar ás defor ncias devidas ao honrado membro: pmtesto, porém, ern compensação s6 na ultima xtremidade
voltar a taes assumpto , e tratar unicamente, no caso
do vir a.ind<t á tribnnr., dos set·viços a cargo do ministerio do lm,Porio, e para os quae o governo pede
os fundos pl'ectsos na proposta em d1scussii.o. (Muito
bern, mt~it•> bem.)

•

DISCURSO
Proferido na sessão de 29 de Agosto lo 1.

'70

PELO EXM. SR. CONSEI.liEIRO

( ltUNlSTRO DO lMPBRIO)

ORÇ.A.!rl.EN'l'O DO IMPERIO

Vivamente instado, como acabo de er pelo nobre
enactor pela Bahia, não quero mostrar-mo refractario ás suas instigações, o volto em demorJ. á tribuna.
Não ora neccssario o reclamo do homado membro
para que cu não ucixassc sem respo~ta o discurso do
nobro senador por Goyaz, a quem muito considero,
senllo o meu dever S<~llsfazcr, quauto podér a Lodos
os núbrcs senadores que intervierem no to debate e
de ejarem quaesquer infurrnafÕOs sobru os uogocios
do ministerio a meu cargo. lendo, porém, o ~obre
senador pela Bahia pedido a palavra, cumpna-rne
ijsperar por S. Ex. c não wmar lho a procedcncia..
O Sn. PARANAGUA':-Agors de uma cajadada mata
dons coelhos.
O R. CuNHA

FIGUEIREDO:- E'

o vurdadeiro

O SR. MINISTRO oo lMPBJ\10; -Antes do mais, responderei ás pérguntas do nobre senador p 1r Goyaz.
Foi a primeira-se o govcmo .cn_tende <JUO deve
perpetuar-se a dotaçilo d.a seromss1ma ormcoza a
Sra. U. Januaria ou se JUlga dover-so-lho ~agar o
doto estipulado no contrato de casamento de Sua Alteza.
O nobre senador encontra a resposta no art 14
(additi vo) que figura entre as dtsposiçõos geraes da
propo ta em discussão. . ,
.
.
Diz oste artigo: « Contmua dc.sde Já em v1gor a
disposição do art. 13 n. 2 da to1 n. 1245 de 20 de
.fulhD de 1865. »
A autorisação dada pela lei do 1865 para pagar-se
0 doto de Sua Alteza. limitou-se ao cxorcJcio de
1565 a 1866 : proposta a pro rogação ao proximo
futuro exerci cio com a clausula •• dosdo já», foi
n<.~ camara dos deputados apoiada pelo governo.

A questão tem de resolv r-se na fórma do art. li
que so refero ao art. 3• do contrato cetobrado om
26 de Janeiro do 1844.
Dizem estes artigos :
<<{\rt. 3.• Roahsado o matrimonio, a ambos os
Jugustos o~posos ~o pagará annualmento pelo th eSOlll'O pubhco nacwnal uma dutuçiio de 96:0008 em
moodu cononto do Brasil, cessando desde entilo
p•Jnsão alun~ntaria .que actuulmontc percebe ' ua
Altoza lmpcnal a pnnc:oza D. Januaria 1\lat·ia. "
« Art. 11. ...._. \)uando, porém, por acbar-so
seguta a s~ccossao do tluono, us dous augusto sposos qu01ram fixar a sua I'Osidoncia domicilio
habitual fúra do lmperio, ontáo cessará a dutaçao
d~ 96:00~~. de que se trata no art .. 3•, o patrimomu desenpt~ n~ art. 7• reverterá a nação, omo uo
caso u.e cxtlll~çao da doscondtmcia L~e ua Alt za
lmpenal a .Pnn ·eza I>. Januaria Maria; e a ua Al
tezu lmtJertal se .pagará_ como dote, por uma v z
sómonto\ a quantt~ do 750:0008, s gundo o padrão
IDOD Jl/11'10 do llra IJ. >>
~orno se vô do cont~xlo destas o tipulações, a dotaçao deve cessar se ua Altoza a Sra. O. Januaria
e se~ a.ugusto poso, lixarem ri' idoncia e domicilio
habllua:l fóro do lmperio : então se lhes pagará,como
dote, pu~· um~ só vez a quantia indicada.
O mtmsteno, nos dous oxereicios ultimos o no corrOJ?tO, não tem estado habihtado JHra tratar de l.e
o.bJecto por falta da necessuria uuLOrisaçiio I gi lahva, que, expirando com o exerci cio de 1865 a 1866,
só agoru nesta proposta é que rovive .
Entregue, poróm, o dote, pergunta ainda o nobre
senndor: cessa a obrigação ao prestar alimento~ aos
principos filhos do ua Alteza?
O caso resolvo· se pelo art. 5• do já citado contrato
de casamento: « Cada um dos principes e princezas
1 qtte nascerem deste matrimouio, perceberá desde o

2sou na ·cimcnl

uma pen ão alin.lOntarin, quo será

a ignada ne la nssemblca g ra ll ogi !ativa do Jm perJo, e paga'pelo thesouro.p~blico nucion.al, mquanto
o me~mos príncipes 1es•d•rem no llrn 11. ''
E' obvio quo os alimento não são devido enão
durante a rc Uencia dos príncipe no Jmp rio;
ces aro, portanto, com a ccs a~o desta.
Tratando da viagem do Suu Alteza a Seroni sima ra. Princeza fmpc1 ial e de 'ua Alteza o Sr.
cont.l d'Eu, perguntou mais o nobre onador em
l[ll" qualidade referendara ou a carta imperi d de
lic ·nça para e au entarem do paiz; se n t de
m mbro do poder executivo; se no ex rcicio de
algumas das pouca fun cçõo da mordt\Jnia mór a
ca rgo do mioisteno doJmperio.
.\ r fercnd1 não podia ser dada senão na quulidarle d mern Lro do p.1der executivo.
Pen so qu a ausencia f '•ra do lm perio do. principl' · da casa imperial, e principalmente do herdeiro
ou h nJ ira prcsumptiva da corôa , em ci rcumstancias d:•das, póde ser d tanto alcance e c?nsoquencia pnliLil:as quo • do vantag •m firmat' se o
principio de re1Jul 1r- e noce saria r•ara que oll a se
;(•rifiq •, a audicucid e annueuocia do governo.
. 'e te ~e ntido sãu os precedentes.
. ua Alteza o ·r. condo d'Eu, par<~ au e:1tar-se,
ulllovo, como mdr hal do oxerc to, licença do
~orr • ·no pelo mini ter i da g11 rra.
I)

:·n.

U,VJlll\A . D

~IOTTA:-Não Se pllUlÍCOU.

11 . Ml>'iiSTRO DO IMrJlr\ 10 · - Qu·.ntu á di pcn ·a
rviço por f,z .. , parte do conselho d Estado,
p dur-se-hL entl'nder qu o licença para ausentar-se do lmperio impli c:tamont a compr h ndia.
Nào ·, porém, necess,•rio da1· e sa in~olligrncia exten siva a sem ·llhante a cto, poi quo Suu Alteza não
está no numero dos con ~ lh iros d E tudo em serlliço. nrw é fnnccionar o admiuislr,,tlvo mo sãu os
conselh ei ros de Esl!trlo.
Em virtude do decreto I ~isl ativo de 23 do SeI mbro do aunn passa1lo, ao ·onsortP da princeza
unpt•rial sào applil'aveis 11s disposiçõe do art. 6• da
lei do cons lho de Estado r lut1va ao príncipes da
Cll a imperial. Diz o rrt. 6•: « O d mais princi]leS da <·o <I impelia! parJ Pn lrore m no
nselho d
Estado fi •aru depondrntos d uomoaçào do Jml}erador. E~t · o prin··ip imperial não entram r;~ o num l'O rmw::ad.o no art. l • (q nll tratn dos cons Ih •iros
de Esta do orrlinnrios), e sornPntc
ri1o onvidados
pa1a 0 co•rselho r unid>~. >>
' ua Alt za tem assento 110 cons lho de Estado,
ma niio está adstdcto ao deveres do mprcgo trabal!landu na s ocç· os, omo a lei exige do çon elhou•os m en't>c ivo exercício.
Quant•>~os boJtos de proxima v(ag 111 ô ua ~h
g tad o I mporod or :i Eu r pa, devo declarar qu,e
nJJdu consta aogauinoto. Podem tae boatos fundar se
na supposi911o de um tlesl•jo, nãu Cl io porém que
se fuod m em resolu ~ào já lomad;r.
O orcamenlo não v io {Sl nnno para o enado
mai tardo do que no an~ os a.nteriores, como affirmotl o nobro senador; fm armado da cumara no dia
4: do Agosto der.lro do terceiro rnoz da sessão logishtiva: pou~as vezes lerú vindo litü · •d .
11 cau1ara dos deputados esforçou-se por e te re.
srtltado, não qLterendo pr judicar o direito ilo enado tio discutir esto lei annu: .. Não so perdeu t mpo
na camara m adiantar essa di cussão, o propo to

O

de

logo n., prim il'o,dia quando en trou o art. 1•,o adiamento pelo curto praso de 2·1 hora~. foi rcgeilado,
opp~ndo·mc .u a 9ualquor demora, para o que allegum a comrornoncta do mandar·se u propo ta o mais
brevemente po ivel para esta cn a.
otando que os meus C• llc.;a ·, que toem assento no so;Jadn, não se .ive sem dlJdo pressa em
prom vrr o andamento de ~ tu discussão, o nobre sonarlor, em con v r ·ação confidencia l que comigo
travou, confiou-me em termo an11gav i ...
0 1\ • . ILVEIIll DA ~ I OTTA : - em duvida.
O n. i\11'\'ISnto no hti•Enlo :- ... f'Om quanto uma
ou outra Yez fo em de amigo ralhudor ...
O R. SltVIUlll DA MoTTA :- 1!1110 ; Jo temperamo.lto.
0 , R. ~11 NI8Tl\O DO lMPRI\10 :-•. . Confiou-me O
motivo, a qu allt'itlllt' na te t havido nqui maior
int ressr p I adiantamento da propostn. Era dissr
. Ex., o não querer .m c r regar podms pura um edifieio cuja cons t rucção outros, que não el les, haveriam do dirigir.
e.,tll parte o nobre ~enadnr abriu um par,•nthe i
em sou di . ur~o para uma cnnv rsaçiw amigavel
comigo,
brm v V. Ex., r. pre 'I lf·nte, quo não
pr1S' n deixar do íl!' dPra tão honro~oconvite, interro npen rJo tambrm por algnn momento a di ·,· n~são
para no me 1110 tom dar a resposta porque in sistio
o honr·•• do m mbro.
O nobro nador, que se pretonrlf' bem infor·mado,
soube quo jú ha m juizo uma acção do hallilila\fto
d h••rdoiros o de petição de hera11~a t'lll vida do ministerio para havor-ll1e a succ são. Não fui d ta1,1o
paru fal.lar u tae.;; artigos, a eguro o no n 1bro euador. (lltsarlas.)
E' Vl'l' litde quo não sendo a succes~àl! t stamonta ria
o pr·rtensos herdeiros n!\o tinh<~m de prorurar a
in lltuição pe l ·~ acii~AI miuislerio, e pottouto se aJgueru, como •nfonnnm ao nobre ~uador o ru por
em quanto não creio ....
OSn.Z\CARII~: - Por mqnanto . . •.
'n. MINISTRO DI) hiPEr\10 :- Digo por rmquanta 1
po1•que o nohre SPn"dor por Goyaz confi .. u-me a
sua suspeitas , o eu lho e tou dar d a razões por
que não a · posso ~u nflrm ar sem ulterior (l.~mon traãe d serern ella pruc dentt> .
o o~ t11o sur·o sores, se ó qu1• irlgllom pr(l ~ nde a
u ee' ão, (fali sempre ua hypoth so figurada pelo
hon~ado mtambro) espçram a horarr a alJ intestato,
são ell o f[ll d V<'m eKhibit· os ti tu! s com que a
uispJtta.rtl, o que en igu ro, se ndo p11ra mim novidade
quaotr> me contou o nobre seuado1•.
opfio muiLJ no in tere se que d sdo ntão ficou
tom odo o n bro onador pela rt do mini terio
(t·isadas) ....
O ' a. u.vmn .1 nA MoTTA:-E' Lima verdad .

0 11. Ml ISTilO DO hli' ERIO: ~ Ó OS hPrd irO d
IJIJ.O f11llc),l,l o 11 ' bro sm(\ or IJQderã,o uju(zar da $aUde
~O vunisl rio; po.rqu ,o no !,Ire onaôor sab , ninguem
se in L ressa ma~ s do que o h rdeij.'O poli) Sji,ttdc
da<Juollo em CUJO posso estão os ~e ns que o p ra
]la v 'r por su cessão, assiJ;n cÇ)mo nin11uem so.il,l,tC·
rossa mais pela fortuua do d vedor do que o qrodQJI.
Ha. po11~m, Sl'mprt;l da parte do h rdeiros o ma~pr
cuidado em disfarçar o ze:o coJl). quo jnda!fam. q(l
saude do succcd udo.

1Asoim não sou o mais proprio para proceder a porém, dos direitos politico· o in di vid.uacs do cidataes investigações. Se S. Ex. de '?ais alguma cousa dãos de que falla o art. l'i8 da ·on tituição, que resoaber, além do que me com~unrcp u, os~o t·o con- feri u so aos direitos poliLrco s e individttaes resul tantes para os cidadãs da qua\id~do do br.1sill'irJs.
tinuar a mencur as suas confrden JUS. {llts:r,dal:.)
Nem Léldo o cidadão bra~il oiro tem o direito de
O Sn. SrLV E'li\A DA .\ OTTA : - Aqui pódo sor.
Gosto de faze r as minh1s conversas amigavcis aqni. voLu r nas assembl 'as pal'ochiae , e touos teL·m os diO Sn. mNJSTI\0 no hu•EnJO: -Onde o nobre ;rm- reitos poli~icos quo se origi n·1m da nacionLt lidnde .
dor quizer. Para ter o prazer ·d ~ sua conversação, f~m al,ono deste omtn ciado . cita:·ei o art. ül da connão lbe posso marcJr log.1r, acettando com muito ' stituição ItM diz : « Teln voto nestas eleições primagosto o que o nobre senador escolher.
ri<~s os cidadãos brasileiros quo c tão no gos de
sons direitos políticos." Exige-su, pol'lanto, para o
o S11. Sn,V.EJJIA DA MoTTA: - Como Y: Ex. disso exercício
do di wito de votar a posse dos direitos poquo não acr·odita por omq uanto, fico allsfe1t0 co m
líticos que Leem todos os cidadãos brasileiros. C rtuo se u pu!' emquanto.
mcn\e o leg i lado r consti tu cion;•l não e.-tn bolece1·ia
o SI\. M.INIS'I'RO DO hu•EI\10:- Hem vê que nsoim como
con lição para o drr ito do vo tar a posso de diquiz cu ex-primir quo na_da posso ~diantar sobro o t·ertos em cnjo numero estive se aquelle .
pnnto da nossa conversaçao ..
. ,'.tnda m .is : o 11rt. !J6 diz quo «OS citladãns braOs projectos que apre,enter na camarn dos depn- s1le1ros em q~alquer parte quo ox ist,arn são olegivcis
tado nilu o foram por form .1 L.dade, umo parec"u ao em ca rla ~~stncto .<lottoral para deplltados c ~ena
nobr senador. E tão em and,1mento. e hã' de en- dor·eb. " h o dm•rto de Piegtbilidadc.
trar em Jis<:ussão, h>g.> qne f<~r pos;ivel. A reforma
. Puis bem · <• lei de 1855 docret •u u in com rJntibi·
muni ci paI já está em 3• na camara, o o. do cen o em
lldiide de ce rtos fun ccionario · m determi nados dis1' uo senado; sobre os ou tros posso l!lfnrma r que tricLos leitorao . E isto sem rororma da co.1stituicáo.
estão adiantados o estud os da . commi ~ ões a <[ILO
As praças du pret, us do poli ciu, os m'U'IIlheÍros
foram ,rrmettidos.
dos nwios de gno rr<I esL..tvam na po ,se do direito de
A refor111a eleitoral ó incontastavclmente uma votar. Em 184.6 tirou-lh'o uma loi onlin;tJia, sem
grande necessidade, quo desejo ~· ô r a:tcndida o sobro distinguir· se tinham ou não ~s condições •xigidas
a qual já formule' as mmhas 1dcas. I onstl o hon rdd,, para o exercício do S'l direito e Sllnplusmcnte pelo
metll~J.\· o que afToutei-me muito. devendo co·1siderarfacto d serom praça ~ de :JreL, otc.
se ornjt\cto inconstiltlCion al !'ara os con. erva !ores
A questão d..t CIJnstiliiCionalidado 'lo prcjo to de
quti pn:tfe~sam o .culto da imm ob rli~lild e , ao passo que tefo rma eleitoral ó suscrptivoll1 l•.. ngo dos nvolviuão o é par os llbe~·aos mar.s arroJados no modo do rnonto, ue no ta tliscussJo nilo posso 11em devo
considera r a conRtltUClOilultdadc das reformas qno dar-lhe.
, dos •j<~m. Ei , no quo não posso acomp~.rh a co nobre
!',, ,sarei, portanto, ao ponto do projecto <h~ intersenador.
pretação do acLo addicionJl, do que se occupou o
Qualquer projecto é incn nsti LurionRI ou cor1. titunobre senado r u qtl tenho a horu u do r•' spondor.
cional á vista d<J suas di po ições, e não com rclayao
Soln razã<, ponsa n ho nrado memhro qno o govera esto on áquç ll c partido. I) de quo se trnt,l podo no tom algum interesse om pe" r o desenvolvimento
ser rtocrctado por lei orrt in aria, porque, om minha das províncias. mantendo ·I'S rracas o tolhcndu-lhes
opinião, n11o se t:lão o caso em que se exige rnnn-· os recursos.
dato c~pec i .1 l e cx traordinari o da naçã '·
E' verJ.;de, Sr. presidente, que om erla poca os
" F' t;r\ co nstittLCional o quo diz rospo it.~ aos_ li mi ·
partidos no poder proCur,\ ram l'I'Strin gir 11 acçiiu da
tos o a 1trilmi çõc. rcs pccti vas rios pod oro pohttcos,
l ng i ~ larura provin cLd, o dc•rom·lho gol pos pl'lliundns.
e aos diro tos políticos e i<tdtviduacs do cidadão » Estes
preceden tos su\o, ])O r<Ím, hojo rondomnados,
di?.'' a"t. 178 da constituição. Tudo o mais quo nõo o ropclli-os
no sn lnção do ce rtos pontos duvidosos,
é con~titu~i,mnl n6de se r alterado so m as form ~ li
r.ujn intelligcncia propuz ryuo se fi xasse.
dadcs exigid as po l o~ arts. 17<1, l75, 17\i e 171.
Ora, o art. 90 diz quo a eleição do t·opn·sontanle
Urn dos poutos da interpretação de mais difftcil
reso lução é o qu so refere ;\rend a provincial. csla
da nação e do. m nm l~ ro s das assembló_as p_rovinciaes
part e tive em attençâ•1 um pr cod 11te e 11111 prin ci.
será indirecta. ora, p o r~mJ constllucwnal esse
modo de f zerom-so as olmçoes, e estará fóra do
pio. O precodl1 nto é da propria legisla tura quo doalca nce da legislatura ordinut:iD:. atlmittir leitore~
er t0u o acto addicional: foi elluque dnelarou deve·
dircctos median te certa s cund rçoes uefinida s em lei
fazer-s n di scriminação da r .nd~ prov in cial da
ordinaria 'I Acredito que não, o fundo-mo na «ntori- geral. O principio é que na esphera de un s attridade da assemi.Jtéa geral ~ne, para a transform ação
bniçõos, n que ó puramente pro1•incial, ó co mpleta
dos eleitores do provmcta, de que t~ala o citado
c inrl op nL! ente a ncçãe da legislatura das provínart. 90 da const~tuição, em eleitores de distrioLCI,nà o cia . CompeLe, ; verdade, á i\Ssemb léa geral PXet· er
julguu nccessa rta, em 1855, a reforma do mo mo certa fisea lisar;ão sobre as assembléas vrov~nciae~,
artigo.
para manter os princípios conslitucionaes. e 11nped1r
Por ontr?S ~r·Ligos da const.iLuição os deputados quo OXOI'biLem da. osphe1'a qne lhos foi traçada;
mns as leis provinciaos não dopondcm de approva-.
são de p1·ovwcra, o pela mesma fórma são eleitos os
<;ào complementar.
senadores. Uep.oi da lei ,do _1855 os deputados pa ssar~m a. .r el~1tos po:· ..astrictos c os se nadores por
Firmei o princi pio já r conher.ido, do ~mJ li~ha
pr_avjn!11as; assim for decretado sem reforma da co n- divi saria entr· a renda gor.1 l o <I provlllcral; ttvo,
stümcao.
porém, a cautela, para ~i'io despir ~ s provmcias do!
O d'ireito_do _Y'O lO é inconte~tavelmente dir eito porecursos com ryuo mantem os ~ervr ços a sou cargo,
de autorisar o ostndo de cousns acLnal, mquanto
litico o mlllll> 1mpor~anto, pou refere_-sc á formação
dos dous ramos olcctivos do poder legislativo; não ó,
não c roalisar a ]!ll'Omt>s a feita ha 36 nnnos.

_,
O senado sabe qual o systema adoptado em outros
11aizcs, onde a esphera das con~ribuiçõcs gerat>S e
locaes ost:i perfmtamen~~ defin.Hla. Nos • E~tados
Unidos pertencem a Umao os 1m.postos de lmportltção e do exportaçM; os o•Jtros 1m postos pet toncem ao Estados. Em [uglalorra o imposto local ó
directo: tanto as taxas dos condados cGmo as dos
burgos e pii ro ·hias são calcadas sobre a taxa dos
pobres. Em França os impostos a bem dos serviços
locaes ão addiciooaes ás contribuições do Estado.
Entro nós o principio é o da lei do orç<Jmento de
1834 confirmado pola de 1835, mas a pratica tr.m
sido diversa, resultando nada haver de lno e de definido.
Já o anno pa·sado live a honra de expender, em
respo. ta ao nobro senador· oor Goyaz, o meu modo
d encarar a jtuisdicçiio administrativa . Estou ainda
nas mesmas idéas, e para não entrar agorél novamente no desenvolvimento da ma teria, lnrei o' seguintes trechos do discurso que sohre este assumpto
proferi nessa oc~asiã o :
« O nobre senador contesta não só n consLituc.io.
nalidado, mas vô grandes i.1~onvenientes na existencla do juri•dicção contenciosa administrativa.
« Tre escolas . e formaram e tcom discutido este
pontv import1nte de direito admioistrativo: a do
duque do Broghe, que sujeita as questões de contencioso admini tralivo à compl' tencia dos tribum1es
ordiuari"~• e ·ontesta a jurisdirção administrativa
contenciosa nos c~sos em que a reclamação tem
apoio M t 'Xto de uma lei, dccrrto ou decisão do goveru..,, opinião o.tJ brilhantemente U•'senvolvidaom
um cst;ripto notavol publica.jo om ltl28 na Re,;ue
Française.
u A segunda escola, de quo foram os orgãos mais
distin ·tos ~accurol, Cormcnin o Vivien, Suótentt.ndo
quo a jnris 1icçilo cooten,-iosa administrativa ~ dJstincta da judicinria, tluiz organi:o al-a fó1a d' wtorvonçao da at.lmini tração, 0•1tro::rando a a tribunn es
compostos do magi.trado~ in <lmoviveis. Este systema, que tendo a estabelecer dou poderes judiciurios, atacado com toda a vanta~em no e cripto que
ac.1bo de cita1·, tem s1do combatido pelos autores
mais adiantados na scienl:ia do dirPitn administrativo. O tt>rceiro systl'ma é o que prcvalecJ na lEgislação franceza, hespanhola, portugue.r.a, o entre nós.
« O Sr. Silveira dlt Afott1~ :-Eu combato o contencioso a•lministrativo como não tendo ramoa na
con ·titui~ão do 1mperio.
« O Sr. ministro do Tmperio:- A constituição,
confiando a ndministra<_:ão ao poder executivo, implicitamente deu-lhe todas as attribuiçõos que envolve o poder de admimstrar ...
<I

O Sr. Sih1eira da lllotta :-Para ser juiz, não.

<< O Sr. ministl'o do I mpcrio: . .. o por ter dei-xado ás leis organicas o desenvolvimPnto do sun
acção e o modo pratico do~ r~cursos, quando o interesso publico chocasse o d1rmto .dos administrndos,
não f.e devo concluir que tevo o mtcnlo da cstabe1 cel·os antes por uma fórma do que por outra .. O
c:ontoncioso administrativo, ~ern garantia , sem Mrmn do processo, é o arbítrio puro e simples da
administração.
·
" A acção administrativa importa a necessidade
da JUrisdícção administrativa contenciosa, que nasce

da natureza das cousas e só á administração pód
competir.
<< QttP. existem factos de natureza contonci•)sa
administrativa, cujos característicos excluem o conhecimento pcl.os tnbunaes judiciarios, é ponto
sobre que não póde haver fundada contestação.
".As. co.n Úier~çõ~s de utilid<~de. p~bllca · qu~
podem militnr para os actos administrativos, a que
me referi, não cabem bem ao poder juuieial, que
applica a lei aos ases occurrentes, provocado pelas
partos, decide segundo o allegado e provado no
rigor do direito, c não exercita iniciativa dat!'rmtnada por motivos de interesse publico. O magistrado é a lei em execução, ou, como dizia Cícero:Verequc dicit potest legem magistratum esse mt~lurn.
magistraturn legem e~se loqucntPm.
" Dentro :la esphera legal tem a administração de
attender ás convoniencias publicas, aos intoresse
da sociedade que lho incumb vigiar o promovt•r, do
Lomar medidas de providencia, do oxe1 citai iniCiativa, _para o qne é imrroprio o pvdor judicial.
<< (.!uando o senador .Paula Souza sustentava nesta
casa. por occasião de discutir-se a lei do conselho
de Estado, que deviam crenr-se tribunaes o poda s
para onhec~·r dn conte11cioso administrativo, dizia o
senador l3. P. do Vasconcellos, na sessao de 12 do
Junho de 1841 :
" o estnbclocormos um tribunal administrativo
com autoridade definitiva passml a ajministração
do governo, a quem a constituição a confiou, para
osso tri bu,.al: cst~ bolecercmos um qu~nto poder no
Est.tdo r·o•1tra o voto da constituição.))
<< A juri~dicção contenciosa administrativa re·
sulta, Sr. pro idontr, di• natureza ua cousas nesta
fórma ~e gov(•rno, firm~-se na ~Pparação dos poderes polrttcos o na nrces 1dade do sor olln respeitada,
como d •t• rmina a constituiç.'to.,
Agradeço no nobre senador pela pro\·incilt do
Ceará a benevolencia com quo >o exprimiu ácerca
do alguns de m('u trabalhos. ~c em algun · pontos
diverge o honrado m mbro do modo porque resolvi
as qu' tõ<>s, nxpôz ua idhs, discutindo ante do
que comb;~tendo os projectos.
As reOoxõos quo foz, se foram expostas no sentido do impugnar alguma~ da medidas, não deixaram até certo ponto de ser nma anirn<~çno. A discussiw sem prevenções aproveita ainda ás idéas quo
se impugnam.
Sinto nilo poder agora acompanhar o nobre onador c•m todos o· pontos de quo tratou, e di roi sõmento, quanto á cOmiJOt uci~ das ~sscmbl_':ls pro·
vinciacs para leg sl~r sobr(l ~nstrucçao pubhca, que
semp1c a con~idere1 curnu!~t1v .. COI!l o pod r geral.
Tet\do-se om outras occaswes mumsfestndo opiniões
a favor da comp toncia .cumulativa das as mblóas
provinda os, compr ehen~1 este ponto entt·e os qui itos propostos no r la tono deste anno.
Porque, á vista das palavras do ah. lO~ 2• do
acto addicional " e outros quaesqucr estabelecimentos do mstrucção que para o futuro forem creados
por lei g<'ral >>, empro tives e eu entendido er a
attribuiç.'io umulativa e assim pensassem tambcm
todas as pessoas competentes a quem ouvi sobre o
assumpto, não propuz no projer,to de interpretação
artig•> fhando a intelligencia authentica dosso ponto,
que della julgo não precisar.

HPenso, c já disse em outra occa· ião, que o en ino o l c~i lador, pnra a administração, mesmo para os
publico interessa não só ao Estado, mas ás provín- pa rtJculures. E' intenção minha aproveitar nc a re
cias c até ás loca lidades. A todos deve ser encarrepartição alguns empregndos habci que em outras
gado com acção independente c di.stincta, pois qu
não sejam neces ·a rios. E', por m, de van tagcm que
todos luctam com o sou desenvolVImento. E se no
fique Je voz org11nisado e to serviço, o quo não exprojocto sob~e a administração local não impuz fls clue qualqu r altrraçao quo1 a expe1iencia demonsmunicipalidades o dever do manterem _escolas~ sua
tre ser conveniente depois fazer. Ern caso algum o
custa, foi por conhecer que lhes nao permittcm governo poderá augmentar as dospezas com mais do
carrogJ.r com esse onns es escassos recur os do qne 21>:000$, qualquer que soja li organis9.ção que de ;í
repartição cen tt·al do o tatistica.
pela muio. parto di poom.
Notou o nobre senador que, tratando no rolatorio
. Estranhou o nobre sonador pela B.1hia quo u
largl\monto da instrucção publica, nada dissesse so- d1sse3 o ter a di ol11Cãa aa camara dos d pul.lldo ·
bre a utilidade de escolas normae . Provavclm nte p~sto fim a uma sittta<.:ão política artificial. Para
escapou este ponto á leitura de~- ~x., pois quo _occu- d1zel-o fnnd ei-mo no facto de er o rninist rio então
pei-mo com sse a~ mnpto no arttgo « t,r1strucçao pu- ~residido pelo honrado scnado t· pela Bahia combablica nas província~ », tanto reconheço a neces- Lido na camara c no s nadJ por ambos os partido
sidade de taes instituições que no projocto do refor- r aes f'm quo s dividia o pa z.
ma do en i no proptlZ n crcação de uma escola normal
Qua 1 o par tido crn que e apoiava esse "abinetc 'I
O pilrtido pro~rossista .
.,
.
primaria no município da Côrtc.
Quanto ao projt•cto do recenseamento, o honrado
O. quo. u f 1to do s progrc. ~ista ? Fundiram-se no
senador que o applatHiiu manifestou escrupulos por parttdo ltboral o essa fu ão ignifi a que não tinham
rnzão política de s ·r.
s0r indefinido o credito podido.
Ou os progressistas tinham a mrsma idCas ou
E~so credito ó do 400:000$. ficando o governo andiversa, das dos libera os: não omprohendo uÍITr tor isa•lo a devilr c ta quantia por meio de credito
·
rcnça pnlitic•1 ~em id a .
su pp lornen tare_.
o tinhnm ,,s me~ mas id 'a , a di sid ncüt era d •
C·•ICttlaodo que SP do. poodito. termo médio,
em cada uma das 1,366 parnchias do lmpcrio 200$, r~ soas: r tinh •m idéas diversa. não o doviom tor
encorpo ·:1do todos no me, mo partido como fizeram
e quo r. gasta sem com impre õos, cxpodiento,
etc., cerca de 120:000$, aquella somma poderá ser quando orn 16 de Julho deixaram a posi õcs <JIDsuffl,·ionto; mas, sondo feit•1 este serviço pt~la pri- cia s.
Os li I oracs chamados historir.os pretrndiam .or.n
me.ra vez l.!m no so paiz com certa regttl ridnde,
niln o póle pre~.:isamcnt dizer quat1to afinal r·u- v rdadeiro parti Jo liberal caract ti~ado pela pureza
tará. E ta consideração já nctuou em 1850, poi o das crenças, qualillcado prlas tradi ÇÔ<'~.
credito conceu 1do pol<J lei de 6 do Sotrmbro rlrs~c
Os pro :re i ·tos ju . tar11m-se ·m l8b8 [10~ historlnnno foi amplíssimo, srnl1o o guvPrno autorisado a co ·. Ahan •tonarum us sna · id los? N1to posso crei-o,
despender quunto fosse ncccssario para levantar o porque hom ons políticos nãn JJOdérn renuncia!' as
censo da população rio lmporio.
suas crença·. Logo devo suppor que tinham as mflsma, 1d 'as, mas q11c os h.storicos e não cl os r;o nstíO trabalho do rccensoo~rr1ento,urna voz principiado,
não pódc ser interrompido, e portunto d voe till' o tuiam na re •lidad a o autigo ·onhocido partirlo libt•governo premunido dos mAi<,s ncces~arios para le- ral do paiz.
v,l!-o a seu termo A sim so praticou na Repulllica
I•oi uma apr ciação geral que fiz, o om a qunl a
Arg ntina em ig11al r-aso: dou s ao governo a fa- ninguom ofTondi, não havendo nem nas pn 1avras do
cultado d tit·o~r· do thesoui'O nacional a quantia quo mo sr rvi nem na idéa a d ut·t•za quo enxergou o
nobre sc11ador
precisa pa•·a levar á xocução o primeiro censo do
Ropubhca.
Os artido transforrn/lm-sP com o tornpo o em pr&Ainda não recebi o rel11torio da ommis ão central
ença de nova ~ not·ossid.odr 4uc surgem na socieencarregado~ do arrolam 'nto d11 população da Côrte.
dade. disse o nobro sonndor, e nüo lh'o contr.to. A
Logo q110 mo seju prosonte, raI o-h i 1mprimir com questão 6 so nn sociotladc appa1 ol'iam nnv1s tendonto'osos mappas geral e do~ districtos em q11e foi di- cins ou idéas quo ju llficnssom a formação de um
vidido o territorio, o então poderá ser bom apre- t rceiro partido, qual o progJ·c sista. A fu. ão do
ciado osso trabalhv. Poderia diz r alguma cou a em 1868 prova que a sim não accon tecia.
juslifi1ação dos resutlados obtidos; não o farei
.A' m did~. que o ,raiz se ndianLa o e~piriio puagora IJUI"a poupar tempo ao enado. Unicamente bit o e mod1hca 1 ~1sta das nova uspiraçõ s qne c
ob crv•rei quo o methodo pelo qual se e!foctuou o do portam, os parttdos vão-s lenta e inscn ivelarrolurnonto foi o que poderia dar melhores rcs~ll mente tr~n formando, como nos modifi amo om o
tadt s, o quo a execução foi dirigida c l~vad11 a e!fetto
tempo nós tl!d s o tudo o que vemos em roda de nós.
pel~s cornrnissõcs e autor.iJadcs pohciaos ."om o
!ih •ral de hoje ó o m3smo partido libema1or zolo, diligencia e intcrese pelo ervtço pu- ralOdepartido
1831 'I Tem o partido couserva Jor do hoje a
.blico.
mesma mi silo que lhe coube antes e pouco depois
Perguntou o honrado senador pela Bahia se coryt do 1841 '? Digam todos aquollos qu toem acompao peswal existente no. funccionali mo não é possl- nhado os acontocimeutos ou conhecem a hi tonn povel fazer o serviço da esta tística, organisando-se lítica do paiz.
uma repartição provisoria. P nso que convém croar
Fui ainda arguido de desusada durezu,q uando disse
uma repartição permanente que se 'occqpará não ~6- lambem na camara dos deputados quo o pnrtido limento com o rccensamento docennnl do lmperto,
beral desistira da eleição por fraqu za o falta de
senão lambem com reunir annualmcnte todos os
confiança na opinião. Mantenho a minha a serdados estatísticos sob re us diversos ramos do serviço ção, acreditando que é nos partidos signa l irrecu aveI
publico e outros assumptos de grande in tere se para d fraqueza c grande erro abandonarem a luta, ab-
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dicando os seu direitos o deveres co n tilucionaos.
Como se pó:.le t·xplicar a au encin das urn<tS son r:o
r,ela ft~lla do confiança na opinião, se a compressão
e a corrupção noo podiam, po tque não cxistir~m.
vodar .Jhcs o ac~csso ao partido liberal?
Nunca deixo de dizer Ílltcir•J o mcn p>nsame11to
o por isso nesta parto declarei IJile os liberaes não
podiam tor, como eu. tambom não trnho, a r.rectsa
LOnflança l1lS g,tl'UOLIUS do nos O :TOCOSSO el.et lO i~l.
Já disso o quo quiz signifi ca r om 3 e,rro sao
c< goi'C•rao fott . J\ São me r1·feri á força offictal.que
re ulta Ja orgo.~ni ação e das attibruiçõe. confe.ndas
;i autl1 idade, mas da se ~UI".:tnÇ<t do qu ~ prectsa o
governo para p . ~ er cmprohender e rea l1sa r os ~eus
pl;mo , pam dar com firmeza dirocção o impulso á
~ociett·,d . Esta segurança e firm eza s í podem ter
os mini•lerios vigoro.Jsamente sustentados pela opinião, mt>dianto a rerdadc da rerrcsentação nJ ·
cional.
•
Limitar-me-hei a pouc<IS palavra em r'spos la ãs
obsorvaçõvs reit1s pelo no bre senador pl'la Bahia (o
Sr. SJ I\t iva) relativas á nstrucçào publiea.
Não ~ão 3S clas,cs mais favorecidas qur me dão
mai. cu:da !o r.l"lo qne respei ta ao ensino, nern conheço no paiz elas e ri cas, separad •s por t aços
protundos o r.ardcteri tico_s do re ~o d.a sociedade.
.\ instrucção superiOr nao é dtstnbu1da por Lem
t'e la. se ali~uma, e com o seu melhoramento não
lucram só men\e aquellcs quo freq uentam t•S cur o
das fac11ldaues, ma " população em {?Oral, qne
p1: r i.tt do serviço rlo mr.dico, d ~ · ,mgistro~do, do
ndvogo~do, do rngen~oiro ~ tio. sacordote illu stru~ '·
QuanLJ á inL•ucçao .pnrn·•rw. 11: es~a dou tn>~l5JI'
impottancio , c ~e Lrat L no relatono de to anuo.J tao
lar•ram!lnLe deste objocto, fui 1wra que os poderes
publicos se uão esquer:essem doNl on ~e ituda, até
hoje uwntida pela animação do um ou oulro quo por
ella se tem inter ssado.
NoRtO pnnto nãn póde hav 1' questão de Pi!rt!do,
nem devemos tmZP.r para esse trrrPno a~ rec1 Immaçõe . A in .. trurcão put)lica é as"11mpto pclitü:o e de
grande ale lllC ; m 1s da política d t >dos nós quo,
conscr,•adoJ os ou li berac. , no devemos por clla
i<>ua I monto into1 ess.-, ,., pois que no.J at1iantamo ~1 to da
i~trlligonci1 !lUblic.1 stú a primeira condição do
systoma ·onsti t11cional. (A poiudos).
Das duas por~uot ts reit~ polo nobre senador so ..
bro o projectu da reforma eleitoral, ro ' pondcrei á l•
que ligo importancia á conservação da oi içào indire~.ta. porqu não quen ries:1 pMsar do direito de
votar na s a ombli>as pal·ochiaes os cidadãos que at
hoje o tom oxl'rcitado. Já d.,is e em re ·posta a outro
honrado membro, que n eleição indir cta não t·Jm
outra razã" dGser senão o pouco ou nenhum f'Onhecirnento qu lnm n maior pJI't dos votanlcs dos negocies p1 blico o d 1s 110mrns quo intcnrm em sua
gerE)ncia. ão se explira a delegação no el1·itor para
e te votar nos reprosentant s da n 1ção ou provwria,
scnãl') pelo f~cto de conhecer a massa do cida dão
activo melhor os hom . n~ da locali lade do.J que os
homens polil.icos. Ad.m•ttld?s_ a votar dircctaii)ento
os qn revelam a premsa a pt1dao. nC'm por i•so devem
ser excluídos de con~orrrrom tamhcm, embora monos Hffic.nmente, aquelles quo nfío chl'<;aram ainda
á~ condir.ões que os outros possuem.
A' 2• pergunta rosponrlo CJIIC julgo conveniente al~ma modillcacão no ~ystema da e'Pi<fto i.n•liror-tn
fi\) intuito de acautelar OS aJoUSOR. das q1 nbfiçaçõe~
e das mesas eleitoraes. Não trate1 dr.ste ponto no

projecto, porque entendi dever limitar-me ás idóas
cnp!t~es na parte em que sr reforma o ystema As dispostçoes regulamentares podem depois na di ussão
ser upre cntadas, Yencido o ponto principal da reforma.
foi mo ottribuida pelo nobre senador a as~cvera
ç.ão de serem o eleitores ilirectos fr.voraveis 11o parttdo conserva_dor, ao qual pertencem a classes ricas.
Nunca prn sot , nem disse tal cousu. porque no Brasil os partidos não se carncterisurn p< r classes, mas
roc r.Jt~m ·s~ ambos em LOJas as po içõos socia . , não
se 11 Lingumdtl nenhum dellcs por abranger exclusimenl,• a riqueza ou o prdl'taJ iado. ma das gmndt>s
vantngens da nos a so iedade é não haver nella distincção de ela ses.
Não podia, porltml.o, enunciar semelhante propo ·
içã•l dttHnetralnwnte oppes,n ao meu modo do pensar. nem aventuraria idé;l de>ta ordem.
Passo ao 1,1ltirno ponto do qu.:l se cccupou o nobre
senador pela !1ullia.
Poseju . Ex. sal.Jor como considero o JH'Ojocto
aprüsontado na outra CJITI1ra pt•la commissií•J c~pe
cial r•ncarregada de dnr parecer sobre a grave questão da Ománcipação do lemcmtu ~ orvil.
Estimei, Sr. president", ouvir o honrado membro
cond rnnar o procedimento daquelles quo pretendem
faze· do ·tn qw•slüo "rma polillC1, E: derlarll r muito
~c n atamonto que não póde so•· biJndl'ira do pntido
os,a que tão St)Cial de mnxtma importJncia, nu qual
temos todos idontiro• inl.cres, o .
lit o chefo do gabi'let · entmcio11-se na Jutra catn 'JL'D em termos tnltilo daros e po ilivo subre este
assumpttl.
O rnmigteri manifestará sua o••inià sollle qunesquer medidos i11direL'ta o parcir.es quo se tnnham de
promover; nl!o thtvidará apoiar ••s quo lhu parecerem fu ndada., convenioni{Jmcnto form11la<l <~s: oão se
jul~p. por<'m, hal.rilitado para tomar a r espon~ab ili
duo c lu nenhuma mrdila diroctn ou li r canrtnr gnral
sem po s~ uir os dado pr c1 os pna. nvali.tr-lh ' o nlcanc l u conSO•jUencia
Som possuir os esclar,>ci mentos nccPssu rios, que
trat. remos do olligir, não arris1'aremo sob nossa
responsubilü.ladea solução de ne;(ocio tão ponderoso,
quando não a julgamos npportuna
Trazida a materi..t á di ·cu ~ão, sn nos ti vermo' do
pronttnciar sob r' a medit!a d1rocta prnpost.1, como
rue:nbr s do parlamento, c·Jda um podeni dar voto
segunrlo as apreciaçõ s qne llzer, affoutando-se mais
ou menos no modo de a mlial·a,
O Sn. PAnANAGUA':-Se a camara quizer ... o govern•J lava as mãos.
O Su . Z.ICAIIIAS:- Assim fez Pilato .
O Sn. MINISTIIO no hu>~nio :-Como governo,
não poJ •mos aceitar e dar 1mpulso a plnnos funda ·
dos no drsconhocido, compromeltcndo o paiz em
um caminho no qual não se p.1derá retroceder.
Vou terminar.
O nobre seuador pela Bahia deseja que as rcform~ ·sejam levad a~ a efl'eitll prlo rnipisterio que suecoder aoacLual,pOnjue acredita quo assim terão enas
mais lntitude e mai salisf,,rão as aspirações do partido liberal.
O nobre , ~ nador por GiJyaz tem receio dos suecossoros do gabinete e prefere que este continue.
obro este ponto, sendo snspello, não me pronuncio, c deixo aos honrados membros que Q liquidem.

DISCURSO
:Proferido na sessão de 30 de Agosto d~

j

'70

PELO El.M. 'R. l:\1i:!ÜDOR

I
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o

'r. presitl nto, nnllrú [llÍnislro uo lmpedo IOIQU
~- mal haver eu attribuillo IJ e~tMte~la (I UP,r ~on
~Ao de. seu . pr· j ctr•S; e, Ire tanto peço <li n~;, lic•·n..
ça ~lira a!limiar Ruo _ não ~6 houve esi.r·<ll ~ia unta
~}. ~<mõo dtlas. ll o~vo . eslratcgi~ 1r;n ro:aÇao ;\ camára, fu , necendo ahnronto á ancirdndo dos depu
tallo·· ; houve e~ tru t gict com relação ao onado,
porque V. Ex. lcm bru- e qne o nc bre mini tro quiz
evitar a discussão dos negocies do suu r purtr •ilo.
pond entntlo quo, não bO achallliO sujoitos uo deba<le
os proj ctos quo aprosi:n hou, rill> r~ obrÍg•tlo u fal ·
lar delles, o quQ, po coosoquencia, >Ó em l'lt ncilo
ãó orador 9uo oncct m o dobat , 11lguma cou<a di~ ia
nos<El scn ndo.
FeHzmentP, Sr. p llsidentc, depois o nob c rnin\:tro cah10 em i, reconí-1 cendo quo cstavan1 ern sor1
direho os senadores hne o interrogarom sohro ós
di'VOtSOS a. sump~•JS do SUa roportiçao; O lrOnl ll),
s m 1110 is usar dessa /Hocauçuo, tf'1ltou l11rgumcnto
do pontos ob ro que oi interr-ogado. .
Eu não quizcra da parte elo . no~r·c mtnhtto rs ·o
inclil.:ad'o otJ~eqlrio e scntar-m ·lna, r. pr·csidentc·,
se V. Ex. inLerprete do regimento, m d•·r·l 11 as c
q:U t'act~ de 11 prcseutar um ~linl li'O na cAmara
p o~eétos precedidos de longo dtscur os no inhihia
apreciar aqui o pen.amen os do a~ttor de ta s
pfo).e to o dis~:ru·sQg por occasiã do di culi r o resp ·ctivo orçamento. orno é qne, conhecendo p.
th.~9r1a 1 do nobre m
J i 1ro, qn,~ibm de eus grapdcs
pfUJCClQS (graud" na sua IJJHmao,) ~QS seu estirad9Y. o irlcoherentes prça'!lbulos, poçfói1105 ser inhibldos d combate,r d ~spo J ~ om todo vignr taes douttinüs. e consequcnt,C'm, nto, s u fr!-1, ~ ,'?
~Uitr.s _vezes o ~à m a- . um galnneta o diz togo
',foJ<p8~~ao
'' o ovo gnpwote' ~ ~.tliio ' vào
avante
· n
l
' I
'
po 1;1~dJI ' ( o preceu.r •Most. do Jnatvidurs
que
o compS ·m, pelas uàs opiniões manitestadas na tribuna'

do

ta-

o,l\ nh.imprensu. vê-se que não 6do prot!uzir l'Oll a
qun SIF\l .
,
1
1
O nobre mini tro terminou e e inci 1 nto, r. pr(l.iclonto. d rlarundo que ignorava su tinlr1 nptidão
~- lt'8 1Pgich. Ora, tarnbehl 011 rião ufssr qu I) nobre
ministro tinha aptidãu e t.-il t e~ir11. lia o.-tnr.tegi
bt•a o má: Ltlllo · ostt·;,tegia no movirn<'ntos que so
di·H~c · m a comhat~:~r o in11ni,.;o; m, ~o ó ona ou m;l
e,Lrntogw dirão o f,,ctos, o os qu r nt ndom da
,rlo Eu, porém. p nso quo o nobre ministro d clarou m·t n ~ ua cstrM!'gla, de~d CJtre julrr<m·s obr·ig-Jdo a rospon Jor á" intrrp llaçõo · d" ~c·rnhros da
opf!O 'çil) sobre os a ~umptos d 'ous pr· jrc tus.
Crei turnhom, Sr. pro id nl , quo no oro do ministerio ha qw•m con lemno a <·st rateg a d) nobre
m.inislro; pnis qnr, segundo 11 opirtiào de um dos
rn rnlJros do gab note (o 'r. minrstro da marinhh)
g~no r·a l quo rrunc~ ~ar;.;o~lteou, t·ornponhia, IJÕO pód~
p~Psl.ilr, S'ndo ~ss.t a razao quo ull•·gou o nobr·o mimstro da m•n.nha_, pa ra exp llir ciiJ gabinete ·o
ox:-rnuu tro da JU Ltça quo sub1u ao car.;o de ministro sou! · haver d.tdo p1ovas d tino ad!Dini trotivo
' qnt~lqucr ca•go mono · elevado.
. qom e!feilo, _nc1 vid~ militc~r ·om çn~ o p lo prht••
etvro: nao so Hnpt•on am g nCL\les. E, portanto, u
algu 111 [!Õ m duvida o ml:lcilo do nobro mini tro
do Imporro em estratogia, visto quo S. E • C~' meçou
pelo fim, não Sl'U eu, mas o nobre ministro dll marinha. com o eu oll ga avenha- e . E .
,Sr·. rrosid ·nte, no quo toca' ás qne tó'és de dirrit
publico qónsdtticionn l aprcciu'das p'or mím, qnar~do,
pela primeira VOZ ló ner a pulaYJ'a neste d b te,
por1 n enho agora qtHI dizer.
Eftoctivam nte' o nolire rbíni lro ém sorl di ·curso1
n~o foz oulrll ousa mais do quo lfnr eS'trnçó' s ~{11
r· tira,\11, léfÍlic: ~Õ S com quo do algum 1'1/l!dO proc;nróU desvanecer â ci impt·c áil dó suas c ( bróS' dóul.:

2 -trinas: S. Ex. não as encarou mais do frente, o eu,
nacional, que, aliás, incessantemente rosidt> em a
po:s. não direi por ge nl'r~sidade-, porque o nobre mi- n lÇào, como no i11dividuo rcsi·1e a razão rpw o dirige
nistr!\ não m'o ag r~d cc~rw 1 mo s porque tenho con. em todos us ,,c tos da vida. E' grande a coragem com
sciencio de qu" as proposi oes que enunr·iei ficaram
que o Sr. ministro ret,dha a S•Jb raniu nacional
pondo 01s alturas de S. Christovão um pedaço'
intactas, lrm1tar-me-hei ll mostmr como o nobre
ministro,em sua retirada, cahiu em erros ma1s gros· outro nesta casa e outro, além do campo, na Cadé~
seirrs do que os qufl pretendia evitar: fugut de Scylla Vol11a. (Riso.) IIei de som;-JrOprotesta!' contra seme·
e ca h iu em Charybdes.
lh<1ntos here"ia s.
Mas ('I nobre ministro que, depois do ofiender a
O senadu viu como o nobre ministro emarara·
nhou-so em qno,tões a bstractas de oberan ia in a !io · dignidad@ da nnção, queria con..:iliar-se com o prinnave! e soberan1a ~~ree s t.Jbclecida Não o acrmpa nho cipio popularÁ continuando em nas explicações,
liberdadll r! e impre ns·J não é, em
nosso enr11do methaphysicc., n':lm isso me é nor,os - observou: «
mioha. opinião, se .ão um dirt·ito quo dec.Mre da
satio para s u~ te nt: r que S. Ex. mostrou-se pouco
soi}erania nacional, e pelo qual os cidadãos que
Yersa•lo nos princípios de no sa con stituição
nos abrem esta t. ibunv ro~r rvam- so o de discutir
Oisso o nnhr.1 minis ro rr' ponden lo-me : « OciP.gan ·to ao lrnpor.,dor pr rm 1n entem ~ nte a soberania dire:!tamente os nogocios pltblicos.u
par·:• o l'Xnr·cicio d •s alt 1S attrilmi çõ r~s que lhe conSenhnros, a liberd.1de de imt)l'e n ~a é um direito
ferin, a nal'.t\0 l''l~ A r vo r-s . no andamento prHieo iudivid:1al, esCt'ÍjJtO na con t.ituiçãn. a~si m como o
das instituições, para exercrr di r ' Cta monte, H parte que tum cada um de ficar ou ~ahir· tJ,) lmperio, de
da s•1boranra que delega temporariarnen e aos seus pensar e fl llar livremen te, do cx,.rcer a ·ndustria
qne lho 11prou,•er. São di roitt>ô in :i vi tuaes e oão
re rm~ont.mtes· da ou! ra casa do parbmento, e vi
taliciarllflnte aos qne formnm o senado. >>
3Clos de soberania. A liberd ·dn da irnpren a é dir. presiA ~s i:n que, J soberania, ha pn•1co inalienavel o • rei tn, gran I ml'l nte Import :ntP, po·qrl•',
rlcnto, sem imprens 1 livt e niin ha fó rn~<1 de governo
ind1 vi~ i1'"l no sentir do no hro mini ·tro. d~ rnpunte
oão só alinnn-se, mas divido sr rm· ;red;IÇO", ficando
livre; supprim rm a liberdade rtc i r npre n ~a, o nós
o Imperador com uma P" r lo perm .nontPmentr•, a c:a- s··remos nrn povo regido r·omo o da Turqnia. O individ:ro q11e fórrna pal'lo da ua r;ão 1.o1n direitos que
mar.. Cilm um 1 porção te•nporari mr nte r• o ~enado
cornos 11 quinhão vitalir•iiunPntP, ach rndo-s11 Lodos,
perta.Jcem á sua personalid 1de, e ••ào irnpnrtam
exercirio de sobt: rnnia. Tal é o direito de pensa r e
lm pt>ndor, scnadc. e c •mnra, em um t1 ·mpo dad'"l,
de pns o d -1 sol)emn ia n;ltÍtlnal, e. po1t •nto, I'On•i
d publ1 car o seu ePsamento .
Donde tirou o nnbro ministro f11 1damento para
deÍ·11rlo~ pnrleres verdadPiram ·nte sob•·ranos. A inda
-níngrli'lrt ous"n dizpr· isso entre uós 'enilo o no re
'izor ([llfl 3 liberdade de impr•im•n ó urnA drriva·
mini•trn. O Imperador, a Cdmara e o sr·nudo são,
r:ãn .a sohen ni 1 nacional 7 S 1he~ s<l bem o q11e é
pela con tituição, poderes su;>remos, c não puderes d-rr ito de c :da um, eoqurl édir·Pito d1 massJ. do
povo: a snber:•ni' é direito da ma·~a tia nação: o
sober,,nos.
O n. F. OcTAVJANO:- A constituição diz quo dirt•ito de escrever, do mov•·•-se ou de estar quieto,
de estudar ou deixar de estudar, silo direitos indivi• soberania reside na nação.
duaes...
O Sn. z,c\1\11 :-Nl lndate rr~ pol r r-~o-iam
O Sn. P!\ESI DENTE :-V. Ex. dá 1icença ?...
dizer ~oberano s os po !Pres du s camar.•s e do Rei,
porflllO lá. '-ir. presidr·nte, o pnrlamonto é l'lNnaO SR. Zo~ cA riH S :-Obedeço a V. Ex.
m nte constituint•• (apoi doR): n•as <"ntre nós os
O Sn. PI\E ~ ItiE'ITK : - Convido os membros da
pot1nrfls polit rcu~ são poderes cunst1tuidos.
restlrctivn dl'plltaçã", porqtv· é c u•ga la a hora, a ir
01'íl , poder con tiwidll quer llizer r \der subnr- ap!"' sontar á saucção imperial os decretos da asdina lo ás normas qu'l a lei fun1i"tmental PSt.•ho!eco,
sernbléa glllal.
e t;mto é assim que, .'r. presi•lente. quando so quer
O Sn. Z,\CAtUAS:- Pa ~so a outro ponto om que
alt ·rar d!~P ·' •ções cnnstitwion.IE'S, rec :rre- se á na ·
o n. bro mir:i tro foi de uma fraqu ·1.1 ex:t.rernil: o da
Çà.O SOliCitao 1•1 poderes f'Sjleci lOS pi\1''1 f IZel O
re~ pn · 1 sab r lida• l e 1lus min r tros prlos aetos dn po•1er
E' de cu• to uma novidade que um minist:·o da
moderador. Q11à 'J .liversa ó a lingt~a~cm .lo nobre
Cor()~. q11e mais do quo ning lflrn deve cuid 11ios.•·
mini -tro da lin~rtn ~ern c" n tant · do Sr. Sayão Lomente examinar o esp1rrto o a lt'tra da c mstituiç.'lo,
venh • rlize · ás camaras quo os l'e íJ ro,ent •ntes du na - bato! Este ó lugiC11 1 pt is r ,,:onh·.·cenrlo na tndole
ção estão de posse, uns prrmanentt:l, outros terupo- du po ler moderadl)r completa in de en Jen :ia de inter~·encão ministerial, em to lo~ e em cad 1 um dt)s actos
raria H vitalicia'Tlente da st.ber,IOI.1 n~c i onal. Se o
da Cnrô.t re~;usa a respon sabilidadu 1los ministros.
propl'io nobre mini~ tro chama inalionavel a soberaMas o nobre ministro_O•> lmperio julgou-se habinia n.. cional. ~ão pód~ S. Ex. sem contradicçi10 alwlitado a fut·mar except,;oes. sem le!OIII'< Il'-Se de que
oal-J c repariJ,.a conforme lhe apraz.
A camara te ·nporari1 em 1850, diriginJo-sc ao vs excepções quo admttte destnSem a rPgra, porque
a índole do pod~r _moderador qutl tl}leru a res,•onsathr11no, mediante a resposta ao disr·urso da Corôa.
denominou o chefe do Estado ~ober·uno. lmpngnci bilidado dos m!OIStros no caso rle dissohçiio da camar,t e ue arnili stia, p6de igual monte ndndttil-a nos
o termo, mostrando que a qu,lhflc.•ção não c.. bi., ao
chefJ do Estado, segundo no ~sa cor•stituiçã·J. Desde outros casos. O criterio invocado pPl•J nobre ministro de distingrtir nos actos do poder moderador
esse tempo nunca mais hnuve quem em fal.la do
•rt,os innocentes que dispensam responsabilidade
thro'IO, nu em debate parlamentar, usasse de phrase
mini~terial, e actos que podem ser dbmoosos e are·
seme'hante.
clamam, ninguem o aceitará de certo.
Só agora o nobre ministro do Imperio, lnnçando
Disse S. Ex.: " O nobre senador não pódo manter
a b 1rra ndiante do excesso de 1850, ani!r>a-se a
tão absl)luta a sua proposicãu da intorferencia e da
faJl.lr das dnas entidades, e a chamar oberanos os
responsabilidade dos ministros nos actos d-o poder
poderes entre os quaes faz partilha da soberania

-3moderador. Se o ministro pelo facto tlo r~forendar

é sempre necessa riamente ro pon•avel po.o actos

do }JOde r mnd•11 ador, achar-me- hia dispensad~ do
co ntinuar o meu di ~c 1n· o, chama ndn a atllona o
honr~do senador que, tendo •·e fcn· ndadn o do·; roto
de nomeação 11 0 org1nisn dor do acl11al ga bt~ e.te,
ter so IHa assim torna In respo n nvcl pela poltttca
inllU"IIro~ da em 10 do Julh o.»
O ~o na.io f.l!'rmittirá fi" . m.~ detenha algu!ls. minutos. co mbatendo os 11 Ofll rll ao do nobre mtm-tro
do lm rcrio, a qnal stá de .accordo coru a d?_ nob re
pres iden te do onselho, aqu t nm 011tra o · ·~as1a0 manifestada t.le q••o o fac to da ,minlw a~-ignatura .no
dec:P tiJ de• sua nnm1•açào, o o v•·rdadeua a doutnna
qun su,tcnto, ria ro•spo n-abt lidndo mhist••ri ti r m
tod os os actus dJ realcz·•, im •JO I'la ao 3 de Ag;o to
ros,,o ISabl liLi ade P••r tml os ucto~ •Jue ol seguiram
d enui~ f[U O subiu ao p d•• •· o nPfa . Lo mini st ·rio do
16. rl ·· .lut 1o O nobre presidente do ga':>ine to de .6
do .lulh11 acn·es ·en tom lJIIO :.ão duvidava !('lO o pro·
sitknto rl•l c nselho , S •J u ,. a nLt'Cils~o r, tivo,;so •·o~ z :lo
para roLirar-so co m os so u ~ o ll e~a ·; 'e n lo rorto
qu" oll o tomando co nta r: a ndrninisLt', IÇào 6 ó rospnnsavol <l'ahi por dian te, se m l1 o im portar •le
m,,rto ai um o moti vo d 1 rotit\1 In d•l 3d A ~O '- t • J
·. pr •sid ent•· , se nr, . ~o o mini ~ ! rio Qll ~ rllra ,
nà•l as, tPtt!l a rosponsnbili •I HIO do acont••r im ·nto
que motiva 1 retirada do1 ~C'l unteces;or, do~ r -. e-h ia
na tinha de r spon.;;tllilillado quo •l e,•o rrsg1 urrt r
o Hrt. des 1e qu~ sob o thrnno ,.t(, quo de.;,·o an
tum •t! l) , uma •1luç[w d C<lrllin tl :rlado e nr. a ol tt·
qãn do c•~t: linllltl 1de co ·n1n0 l1 r-so-hia perfoi tam.•n e
o 9'' verM pessofll, porrruo uma Vt'Z que ao m ni stel'io ([11 •' ontt"l, não ú impo •St.l n obrig1çiío do 1 onsid crn r co mo sua primeira r••s p011 él bili•la lo, na s-·ri tio tod as as rpw tpm rtCI ;J~~um.t·, a do fac to quo
mot.ivolU a ~a l11 I• d1 seu anttwossor, é "b.vio q11 o
Rei , co m um . impl s lo ag rado. co m um s i ~ n n l de
pou ·o aprr.tto . p•) 10 Hp••!lir um g 1bi 1•tr, ~· ~b a ndo
qu e a' q1 re ntra ind fT,• r'rN LO u mo IV ú da di -solução do mini , IOI'Í O ll nl et"IOr, diz 11 ([ " ' <I C•, tn•·t;·III11\S
vid, n• va . tt O "lo quo liga »S dlhi S nd•niui s t rllÇÕI'S
(a qu e do!;Ce o~ q•1e RSI'rnrta ao po lt< r) o impoda
g_wJ . cpa ra• 1d 1 as inteiram lnto. p ns~a o cl~t• f, . do
Est.•d, drls pedir a ·ar• ich" us ..(3 IJin '"!tes, é es ·a rt>gm
a que o~ t. IU' lln·lindo, a sa l! ·r :· ~ pu 1 a nova admini stmçil• • assnmo a rosponsab1 lr tl•tlo do aco nt·c•mento 11e pro luziu a qu11da tln mini ~ t ·· rio rp to se
1·etira, i Jterossa 1do-n, portunto, om averignnr se ó
sori.1 c con ft!s a•e l a ··au a da mudança de si·
tua çã o.
V. Ex:., Sr. presi lcnl.o, compr~~->en.Jo o al ra ~ co
de tal dontrina; o rrpostr11·o fi a p~tvndo de n .bu~ml
a rPprnvuda ínflnent ia na formaçao .rl••s ga btruH••s,
logo quo é prinripio as enl1do e acc1L0 gor~lmente
quo o motivo real du diss:J inçü~ d um gabmcle l!a
de ~e r fi elmente expu to ·uo pa1z so b a rn~p"n •btlidadr do ministe ri J "filO sólw ao po ler. E sa regra
salvadora reina, sem a mini ma co ~ t taçào, na In glaterra.
Eu vou lêr, Sr. prosidento, de nm eminente publici ~ ta in ~ l ez um treclto quo xpõe lucidAmente
osta dontrina con fir 1ada po•· fac:t.ls quo elle Addlt7..
O s ~nado mo permittirá quo desenvolva nm pouco
esw p. nto, para quo do uma voz para sempre a
minha r.· ferendn no ·~ocro to do nJbre mini 1.1·o da
fazenda fique ao nbrigo d·J toda a respon abilidado
directa ou indirecta pelos actos do 16 de Julho, o

qnnl aliá
re ponsavel pelo motivo da retirada do
srn an tocos or.
Diz o Sr. Alpheus Todd, no primei ro volume de
sua 11bra in til 1lada : cc O governo parlurn ntur n ~ Inglaterra» rd tccào do 186/. pagina 22:3: <~Garilntia efficaz do quo mudança algnma de mit.i 10 io po le-se
efT Cttlíll' pela Corôa, se m ncrJ1 1ie. C011Ciu do parlamento, so 'onsrgne por meio da regra c .nsLitllcional, quo, em qu .. Jqn t' mud ança do m in i ~te ri que
c•c_c~l'l'a em co nsoquenr.iu do um ac to da CorOa , os
mtm . lro ~ quo 80bt•m são re ronsuvcis no parlarn.•,nto pela politica q e occ a ~ i o non a retira u uo
• " ' pt:o•ler.es ·or& ·''A penas refo t"irei clou~ o·xcmplos
·xtrah H1os do cit.1do autor . l~m 1 01. q•1ando
Jorge 111 demi tliu· o mini terio Grcnvillo, po r não
q 10rer r.s•o mrni Lerio tomar a si a 1e,tli sac,;úo das
[dn,.~ ~ lo fi ei a r espeito dt!S ca thoii CO rom .•no , a
adm1n1straçãu q~re e n~ro u esforcou se por nvi t1r a
1e pon sn bilidode quo reca hia Ro l)r, ,.1Ja, p lo facto
d.•• mud •nça tle govrrnn; m ~~ foi ~us · e n Lado r mphatiCIIrnon l~ , _ro as maiores a u toridud s pi! rlu tn1·n n1os,
qtu• IIS ll rHtl.~ ll' ns qu e en tr rm srio n~p .. ns u >e•s pela
tlerni.~.~rio rle senç pre •lecP.s.~ores.
O outro oxemp!o rri;,ln lt> r' o d Hotwrto P cl, por
nccas iittl da reti 1a•la do mini~tor· io Molitl-lll'lll'. llobcrto Pill t'~l:lva Olll nnm a, a!hf· io ' nt ·i r.lnll'nte ao
in~ide.,tc• político qu dóra em re. nltad o c tlti rn mini ·trl'io M, l bnurn e CIJamado o Londt't•. p t·• ergaro i ,1r no vo gahinet· , rnnn i fc~tou a .,ri11cipw gnllldes
rt u vida~ s11b re a p.. ltti o•a quo deL• rmin ll'fl a tnltl:,nça
d1 situacão; m.1s afinal. c mpett!·lro~n los· d • IO •I 1 a
rx to.1. no dol sua nbri g 1çnes a11 a~ . u n1r a t.11 . f,t de
orga, ,i,ll r tt •n ga bi •d •·. tO II IOil d, t"i i lam•·nto a responsa bil id •de COIISiiLncion:ll da tis ·oltt;ilo tio gabinete nntctinr, pnstn q11e nesst~ fa1:1o nii " h .u,esse
tido a rninima partr..
T11l ó .t regra qu e o monrionaolo o uhlir. ;~ L' affirma
~ gnir s inva1 ia vt lrn nto em s•·n ptti7., ,. q1w ó 11ma
gn r.•nlia lllUÍtO effi o;dZ a hem d.t libt• rd
CO II ' titUI :iOn ll l.
t\ d n: i ttida a re~ra contra ri1, q•lll 6 ~ ~ ~~i da pelo
nob re pr si-lo •te do ··o nso'llo, do o rtrn1· um ministo rio paro~ u po lJ r. po. que '"' hn11 11 port, ab··rta, e
sem I A im •Orla !'" o P••rque s dnso,·c 1p<~r m ns caduira.; do nfni•tro~•, o •rn•1 or. tnt •co ó qu ·a vontat .l do chpf, d•l 1•: tndo pmpnn lr1·a ~ m fi .;o!alt 11çào
offic 1. o oppo•tun 1 na politit·a dn oniz. o•1 r nrl 1 a
Cnrô.t. omn li1 aprnuv r. Oll t ! o~ Lmind '·. ÍIIIOÇÕes
poliLic s, quando não tem n 'CM. 1d.•do do [1!\r os
min1s tro~s qLw ent1nm r m rola çiw •:Om •JS ministros
quo so de •po·lem. pr ra que aqnr. :les conhrç.lm se
ho11.vo 1m não m •lt~vos pl1u ~ivois de di s olaÇil•l de
ga b1~ r. to, c. o. a ·e1 tando o po lc •·, s•wvom ú a usa
pu~lt a ou o eapric.ho do hof·• do po ter oxrr.111ivo.
• 1<. o é v c rd~tl •·. inco ntrs tavel o IJU '' ten••o cxpendtdo, ne rgu ntare t: que importa a minha rof,• r,.nua
n~ ~e reto qur. nom en u pr id nte elo co nselho de
mu11 'll'n o Sr. visconde do ltabnrahy. ~"' . . Ex o o
respon av l (o não ru) pelo mudança política effectu,da em Julho de 186d '1
A sim, nenhuma razão ha rl P< rte do nobre mini tro do lmperio e de eusamigns, qnanrlo v ~ ~~ com
esta hannl1rlade: quo a ser v rdode quo os lllllll ~t ros
rospon sa bilis~ m-se pelos acros do poder mndor·.1dor,
a quo pro~L;Im a sua 1·ef~rend~. o ox: prosid1•n_te dô
•o n ·o lhQ que referenda o decreto de n 1me"çao de
seu succossor é responsavcl pela mudanÇII operada
c por suas on equencias.

Não fa llaroi mais, Sr, presidente, _da IN S IST ENCL~,
á que o nobre minis~ro attribue o trtumpho d11s mlnistms em s u~s JelaçGes C?m a Ootôa no qu_e toca ás
medidas true désoja m realtsur, 'Elllllll fallnre1, P?rque
cria cruclunde '" 1 TIR, quando antés o ret1ra do
que sust~nta o que se havia dito. llb e'rvarei somellte qu o vencer insisti ndo e ln'ar íncessuntemrnto, _é
lutar lodo. os dias, e que i~to ( o ê V"J rdad e, óOis
qur. <'U o não afirrn11, ma ~ refiro-me ás p davras do
nolwe minis~ro dt1 lmperlo .e dó setL l:lx:-rnllega da
j usti ç·•) cança <.s mioistros v~ttcet.lo1·es e entorpet:e a
ma cha da administração.
. .
Corl'<ider"i agora o que o nobre ttnmstm do lll_lporio dr,;~e em seu di.;cursu sobre a rt>forrna eleitoral contid.t no prnjecto qne . . Ex. nn outra camara apr~> ontou ultirnam_er~te. As pnlavr~s aqui prdferid é•S pelo nobre mrntstro do lmperw condemn m de um modo irrerno!!invel o seu projecttl. Eu
vou lê-h . (Le·na,, ) :
11 As t••nd meias ante democtat.icas qlle o nob re
senador· do~t·oht· • u no prnjecto, onxflrg.m-n S. Ex.
no censo muit.<' ~• l cv1du , rnas a renda marr.DdH nã,J
pode ser consideradl oxagoradn ; menoa do que
isso inrJOrt ,rra 1. P.ix,1r as <iOu<as no esta In l'ffi quo
tão. •l systom 1 a. t11a\ qu.P.m mais so!Tro com o
reerllt lm••nt '· vrolen :liiS pohétae e ser·'IÇO da g~tar
da na r.ioua I. nã11 silo áS ctassos qu ', p 1· s11a posição
e rn 3ins, I:'Slào ao abrigo ,Je certas r.entingencias;
qu~'m e't·i mais sujeito a es te vex:~mo ó o povo, sào
os votantes."
Oc 1, sen!tflr's, não ha m~i~ sustontnçào possiv~l
pari\ o pn1j ect' do nniJre tn111.1~tro ~ o o nnhrr mtnistm p•·oc l!'"u ch J ~a r- se á 1déa \1 hora! r!ost" pro~
jectn, P""· rrnto-1 be qnal. a razãc pnrfJt~'' na o ha1x:"u
o ClliiSO até conr.orrer com o con o wrlicu lo pelo
parti do li hr ral? E "· Ex. r .Ji1•a ingnnuamon te_?
(( porqun d '•c:er mais o censo é fav.er 1'0111 qui' os n ldad :ros sofr om. romo nté agnrlt sofl'rrril, p,• lo r• ·cnt·
• tam,. nto, p•· la s VLI>Iencias p lictaPs o p lo ~er·viço
da rruar I n .cio nal. » Logo, do minim<~ do crnso
do projn,.la par·a tlaixo, isro fo. pilr.l a ma•~a dn povo,
niío hn hnjn. nem haverá no pl:1no de rof rma do
govrmJ, librniad e po sivr l. p01·que noticia. rer rutamontn e 0rrnarda nacional dito conta do lllln. (A/>' lad iJS Esl.it confls ·ão 6 preciosi ~sima pois ó a onflsão o pontanon monto feita pelo govo1 no rl o que a
m1 ssa do povo não rxerco com l!b"rdadr. o s't'I L
dir..,ito do vot.,rr, e de quo o prnJOdo, cutdatrdo
somunto das ciJsses m~is f<1vor ocid<tS da foitLNlH,
deixu entregues á sua sorte LIS meno. ahu lado<,
a sHber: a grande maioria da população . A s~ im
que, elevn ndo o censo no seu pr0j <>t·to, o nohr
roini~ tm mo•tra ·se animado do a fJira çõos ari slo· ·
cruticas e justifi ocl os clamora3 da opposicilo.
Em vez do abolir ou reformar· a g11~rda nAêional ( ap ·iadtlS \, em vez do allornr a lei de 3 de
DezemiJ!'O, (11p mad1J.~), as quao siio a c1nsa e ntigem d,, oppro>são qu~ soffre o povo, . Ex:. de certo
motl.o ro ·pl' ila e dosepl conserv" rc3~as fontrs pêrntrnes de abtlSO , reservando o voto pnrn os que po suem m~>i.ls do ovitar os horro11e diJ recrutamento,
da g~rarda nacional o da ~olicia. O ~"~'ll'le.iio ~ roi~o
seria abolir a gu.arda ntte'ional, a!tora r. a legrsla~ao
da polieia: a nobrL' ministro tiO lm~~no, longe do
fazer isso, 10\'anta o cen o para o e"ettoradol
O Sn P. OcTA vrANO :-Apo'indo; ahi.ó quo somostrava a boa fé. Mas om Jogar dbto, pelo contrario,
podo so a mobilisação da guarda nacional l

O n. ZAcAnas: -A confi ·são do nobre mini Wo
do lmperio dispen sa commentar iu : !la 'ta pond.er~
que o pruj éc to da reforma eleitoral do S. x.• \j
serve â gente grada. a qnJI escapa á oppre. são da
autoridade por SUitS circumstalkL1s pecuniátias; bxélnid s os qu~ nio attingé1h a altura dó rtlsu cstabe:ecido, isto é. o muicr nunlero do ci,i<rdili:Js que,
entregue ' ãs garr.1s da póllcia, da glla rda na cional
e do reaut:1mento, silo rnéros autoh1~t~s. E. o que
et·ã1) us elnitorPs procedont~ s da olmç~o forta por
liSsas victimas da )lrepoten cta e do capnchJ da áútorldade?
O Sn. v. 0CTIYU:-<o :-Decrot·dos ....
O Sn. z,o\1\l ,dl:-Sitn, decre• ados pelo t·e··nllado,·es, pola policiá e pela ~uarda nariona_l. O clamllr d 1 r.1 7.ào contra semelhantes abust ·s o gr:~nde,
a no emtanto o nobre minisuo dolmperio aggr;1va o
esrado das cousus, porque diz <I a po~rte du J•O~ulll.
ção que não ó LbPstada, _'pe rmaneça so b o 1rgrrn n
do leis compn•s,oras, e nao vote l1vre:nentb: o vLto
ivro SE"ja s6monte para os ricos. »
· O Sa. F. OcTAVIANO:- A'que11es quo j;i não
so!Trem.
O S11. ZACARIAS:-A'quelles que já nõo so!Trcm é
qur. apr11V0ita _o projecto do nobr\1_ mini , lto.: 11. que
s1 ITr"m, conturuom a pade~-er. E:ts o que o umu roformil eonservndora.
Coutento-me com estas observ11ÇÕC's a re~peito da
ref.,rmo~ olt?ltor,d: o projec to não está ninda s11jri to
a dobat1·; nilo p sso dizer senão pouco, ~o quo dissg
m ' fJilrec bastante.
Tratarei do outro grande ptoj oc to do ll1Jh ro minis
tro: o d:1 Instr11cção puLli ca. Ahi. srnlwi'(,S, a co ntr;Jd icçito do honrado ministro é notav ell
Eu tin 'ta tl.ito quo da parto do ~ podprc~ snpromos
cum pria lia ver toda a rautella. toda a ci rcnrn8t·•·cção
nii S providencias co nct~rn entes ao cn 'i no : q•1o ru nv!nhu adopta r a lrber.Ltdf1 no orrsi no prim trio. r a• ·ilitar
o en iuo secund,ll'io, mas qu u, no que pel'lence ao
on~1111l snpl' ritH", ba tava por 01-., con ervar, melhor-.•ndo, o qtiO <' Xi 'to, e <~ccrescentoi q~e o "~ lud ns superio1 es 110 paiz nãoapresent vo~~ lt o n ge rroa -~<'C: lO
au e< davam signaes de decad1e. ta . O nobrr lltllllStro qne, em dizendo um oppüsiponi ·ta 11rna. 1 ousa
sust1111W lngl) 0 contrarro, profcflu no so u discurso
as s !o( Uirr•es p davrn s (L Pndó .)
11 Acredito quo S. Ex:. não é j 11 stn; se en tre 5:J
alum !JU dt: nossas faculdnd "S lia alguns qu o nao
cnidaru sorhmente do seus e tudo ~, n Yerdado ó
q•re na maior parte appliram:su com h?a vonta_do
o verd.td eiro intero se pola sc1cncra. Nu' rerew,
corno o nobre >na for, que os alumnos, gosn ndo de
n.a: s ulg1una lihenlade, lim~to m-se á fr oq w•ncia na
fuc11ll adH do AJ,·azar o na o 11pr ' Pntcm outros
ti .ulos no eJw me senão as cartas dl' emp,.nho. ~s
COUSAS VÃO !:-!CONTE TAVELMENTE MEL!IOIIA'i'DO. 1! IIAO
DE ~lELILORAII ,\[:'10\ ~LUS CO~I .~ LIDPI\IJ.\DE Dli:
ENSl'i'fl. »
.
M.ts, no sou relntorie, outra foi a lingungom do
honrado ministro do Tmprrio. Ah~ S. Ex. (liz ~rue o
ensino supl·rio~:, "? Tmperio não dá o result.1do_ desejado; que o sou mvoltem indub1tavclmonto bmxado.
Ora, senb'oro<, não s i qua l ifi ca~·. est modo ~e
apreciar as c0usas 1 S. Ex. denuncia a doc;~lfenma
do ensino snperior no se11 relato rio, obra ta o perfeita que o nobre ministro houlcm pergunt11va-nos:
t< houve já alguom quo rtlelhor do que cu domons-
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trasso a nocossido.~do uo acudir no n ino pnbliCI'I ?.. ,,
(Palavras textuaPs.)
O Sn. mNISTRO oo btP EIIIO: -Eu di quo dofondi
com algarismos.
.
0 n. ZACIRTAS:-Fallando em algansmos, y..Ex.
me obriga a dizer alg1•.ma cou a stlbrr c tatisllca,
sem ser llo Coará ( f:ltlan dade).
0 R. F1cusmA o R ,,I E~Lo :-}\' da Hahin onde se
acham os sa bõos de primc1r,1 pla111a •tu faliam obra
todas as matl'ria ·
o Sn. z.~c,\1\IA :-Em cu rol_ut.orio da.tadô de 12
do l\1oio ulLimo disse o. n o~r J~HliSlro (le): " O en·
ino supe nor no ImperLO nao da o r~ ultados tlr~c
jados g sEu NJVEL bern co mo o do onsmo l'U ndano,
TEU I'WUBITIVEMIENTll BAIXAO
NE TES UJJfniOS
TE~il'OS.

Hespon tlondo, porém, ao '.nou didcurso, o nobre
ministro diz a~ora o contrano; as~egura que o enino superior vae melhor, que pela n1a io r pado ~s
mo~os ào ap ;·licados, ap.resonlam um desen~olvl
mento um pro''L'osso adnnl'dvul. O trocho do d1 cnr!0 de ~. Ex. não ó concilia voi com u npreciaçõu do
seu 10lntolio. Onde t>XpJimiu-~n 1'!1111 l orLo o nobre
mini ~ tro do Imperio ? Eu !' '~firo a apre.cint.,:iio do relaLOt io, porq110 o nobr~ mn11sl~o o ~r ·~Ta em seu gabineto. e fallava ao pa1z ob a 1mpre ~ao d~ v rdade,
ao pu o, que no d1sC11rso . E~. le,·c UC' aLl· udcr á
nece s~ idaolo do combuto · :cu co nt •ndor, P' ocurando
sahir bem na argumentação, mbura á cu ta da rcalid de do· fa('to s.
On npiniiio do nobro ministro vojo quo ó o nobre
s nndor p·· lo Hio do Junoi r qu1~ . u tonta 11 lh• e
do rnelhorarnonLo do ensi no supori vr no Br •si f, ao
qul3 p onho que a in ~trucção pMe dl ··nvol ter- e
no paiz, sem que da hi so lirt• Lll'g' lllt' nlu •m fJVO r
do bom la• o do ensino ~uprl'inr rntrP nú~, \'Ddo
omo é con tanlP que os hm ilPir<h oprcnd m <'ll1
todns "' fnco.ldados do mundo; apr'ulltlcm em CounIJra (la BPI<>ica ntl Fran\a P •m nulru paizo~ .
.\ l somlll~, pois. dos c:nnho<irnontos 0 111 ma teria
do rn ino sup t"or ptldo st••· lllilior; os homun· vrrsados nn ,: d ·ve 1so~ ramos do onsi11o ·u,..erior p dom
ser, m maior numero, s m quO', omtudo, seja p rmittido dit.er q11e. ó li~unge1r~ o es1ado _do llnsino
superior no lmper1o .. 1: to~av1a a Qt~•·s tau é: i' o
estado do ens:no .s11 ponrr c tal n? pa•r. qu .lho t!ev0111,
tecer elogiOS, ou bO ha n~•·tl'r P!'OI'JuencTa
elftl'a 7os p1ra que os ~os~ ro H•p m mo1s w_lo uso
a ~iduo~. para quo os dJ ~Clpulos t•studorn ma1s.
Quanto ao amor dos alnmnos ao n•Lu~Jo de e .volvidu ultim monto, segundo a dPclara~,;ao rtn no~ 1 c
mini~tro d" lmperio, hnum a rgumrnto p ' romptono;
silo o podidos d di pt>nsa de exames quo tl'm-s
apro cotado e:::te a~no •. e de olgun nnno n ~sta
parte, oo corpo legtslr uvo ; todo~ elll's ro um1dos
dão como conseqnoncia: desprezo, doscUJdo das letras e confiança nos omponho
n? pntronato.
Sr. pn·si tknte, ju lga o n,Jbre mn11stro que é uma
modid1J nlvadoru para a instmrçüo pu.hlic,1 do Imperio um cons Jt!O ~ ~~ ~er~or, qu? n.uxi li? o governo,
e de mais tenha JnmdTcçao admtll!sln•t•va em materia de ensino. Ser: hores, u combato com tl•da a energia sem J han t~ .idéa ..(Apo,a.dos). o qur to~'a á juIisdicção admuustrat1ya, h1mtemo-nos ao quo existo
dando L mpo a quo seJa e Ludado e nbolicio do1-·ois,
se a sa hodoria das coroaras .:l~sim nt ndcr; mas
augmentar jurisdicção administrativa, não, enhores;

crear um con olho superiot d~ in trucçiio pnblit:a
com a ruculdade de proferir tleci õ s m mat ria do
on ino, d nenhuma maneira.
Consid ro quo a jurisdicção administrativa, como
ox pçüo no d11·oito commum, dovo n ar rcstl'i ·ta
uo qu está adoptado e nl!e ampliar·se. mórme11 le
quando vejo que um mini tro da Corôa, o r. mini tro tia agricultlll'a, no Diari, OfTicicr!, rloclnrou- e
compe l ~ nte pam d9•:idir por 11..1 pro pl'ia autoridade
qu• tõc~ ~obr" ontratos cdehradt• por u rrparlição com particul<tr , dizendo quo s a ·nmpPteni" derivn-so d11 natu1ezn do pod r publi co, do• de
e vô quo o nobre mini stro da agric11ltura s11ppõe
q11e é da c~ Pnciu do· di ver-o mini te rios t r m
jnr: dicçao ~dmmistrativa q11e por oril só compele
por lei U() da l'ozcnda, em corto e detM·mi,,ndo
cn. o ; o · por ~~a thcoria do poder pu h! icn r. sun
ron oqu!'nCia ,qu o nnbre ministro d lmprrio,lmtantlo de o La boi· co r um,1 corporaçito quo sojo o
ce ntro dos sclii ri'CiTuenlo relativos li in lrucçúo ,
q11 r quo clla trnha juri.dicçiio nrlmini~ti'OlÍI' .' pura
coohecer d recursos em materia do in lruecii
publica.
•
üo sou ra ti cal como o hon1 ar! o nado r p la pro·
viHCiP de (~o yaz , que faz d,, oxtincção da juli.dicção
adnúni traliv o~ na dc!end11 . ..
0 1\. , ILVEII\A DA MOTT\. m d11vida .
O n. ZA AIIIA : Ent ndo, porrm, quo dovcmo5
circums -r vel-a no qtu• ac1ualmo"to xi~t , o não
ampliai-a conforme pretende o uobr mini t1·o m
sous proj dos.
E. e1dwres, ninda com t·elu ão 1í in~ l r11crõo superior, o nobre mini tro d scobriu outra mt•dida que
não pt\Je ju uflcar: para os la h< loror a liho1 d11dl' do
en mo uti11011 . Ex. com . m ulvitr !'f! cbl qut é o
do· cursos complomenta1 s co.mmetti lu . os op ositore, ., eg11ndo o H'U plann ho eu1 rada u\na da : fHculd.ttle q11 ompõem a uni ver· idad •, oppo~iloz·t ·s em
oumenl •on espond nt a dous lEnços dn dos l<•ntes
Cillh druticus, os qu:u s oppo~dt re , qHc•ndo não são
·bamndos a faz<'r ns v zrs dos '.1lhNlraticos, . õo
cump•llidt•' <1 n~inar a~ rP 'i Pctivns 111ntc·rin l'rn
un·OS omplenH•nt nJos d • ti uad<•s no, Jlumnns que
or •fprÍrC'IIl suas xplicnçõ <ls dog I nto ~. 1"s, ~c 
nhOll'S. tu idPn r atrnphi,1,1a a Allernnnha, para
e>li111ular o •n. ino ratnodratiro, StJ pt'rmiLtom cursos pnrticularl'' do nsino SUJ)('rinrnos qu!' t••Uto n.t~
cir ·un, ·tan, ·iu de n~innr. m diante n •mun<•roriio
dos (1(11Jilnu . ] lo C?mprchendo cu; ponlm rrar
do~s t<·rços dC> opposn r s om obrigação tio quando
o t1vorcm . m tor que fnzer, ou na , un horas
v~ ga •. u ~ in 1.1rt m. a mal ti11 da r spcttivns ccçocs, c uma 1déa mfeliz.
E t,1b lrç,• o nobre ministro o num r·o de oppo ilOI fl't !amado pc•ta nee<> , idodt•s do cn~ino athodrntico,hojn tantos oppo itor s qu o~ u l os ba. t m pAra
fazo r a v zt dos lente· ; m" , logo quo admi lte o di·
r Jtod,.oxamevagonofim!ioanno,ind p nd nt monte de frcquencin, po rmi tta q11o os .moços vão a pr ·n~or
onde quizerem o co m quem qu.1zer m.
opJHl 1lor
ou o athed •atico poderá cxpltcn ,· pnrl!cnl armonte
as mat ri11s ro~pe' ti va ·,o o mesmo. rjt~ lici l a qualquer individuo quo ten ha cons<'l nc111 d orhar se
habTiitLidO a en i n ~ r e~tc ou aqucll e ramo dr conhecimentos, ujriLnndo- e os moços 11 sim P' C'parados
ao xamo vagos no fim do anno. Qu 101p01la ao
gov rno qu c se en in•J, qne não dado pelos lrntes aos alumnos qne frequentam as aula da fa ui-

p

dadas teuh~ on não Jogar no cdiflcio da universidnde ~u em casas particulares por oppositures ou pdr
ou tros indivíduos? ·
Parn q111~ rssa limit,,ção á faculdade de ensinar?
Dosde que o nobro. ministro <ldmit~e que os alumnos
niif' estejam 11d.;tncto á frequencua, ~quo se sogue
6 que ,,pr ·ndam com quem qnizercm. ou comsigo
mGgmo elll uns casas, como tem havido e.xornplós
entre nó , c não exclusivamente com os oppositor!l ,
porque i so já é uma pôia á liberdade do ensin ,,
contra o pen arnen,t? que dirige o no hre m~lli.stro
neste ns~urn r to. A,em de que, tendo e oppos1tor no
plano do nobre mini tro um pequ no v r.cimento,
e d • rndo estar prompto a proencl111r as ~adeiras na
falta do. propl'ietarios, não 6 ju to quC', fóra do
t mpo da regenci : de alguma cadeira, seja obrigado '
a e n ~mar gratuitamente.
Jt. n~ t n u r constan temente na regencia das cadeiras
ou no ~ cursos complr mcntares por meta:1 do. vencirnontl• do' pr' fesso:·cs cfl'e ti vos, e is o eni nome
da libordilfl do ensino, ó uma ~ n omalia.
RPspondcnl!o ·mo a .re.spcilu dD. ~c~·ea ção dn 1mi·
'\Orsidode o nobre tmmstro attnbum-m o haver
, dtto fJilO ~t' , hum p111 lido Linha ext~ido es~,, creação.
Niw c~ 11 i ,di' parudo ; () que cu dtSSO f OI EjlU~ a nacão nà·t e..:t 'ia <I creacão dess 1 uni vorsid(ldo. o podori<t ttmbem dizer 'lllO nenhum do dous partidos,
como intPrprete das neces idades publicas, rer·laf!Ja
com ur"en··ia uma univ,•r, ída1e qne o nobre• mm1stro .to" lmp rio qu r e tabelecer som perda do
tompo.
.
L) nobre ministro 'tão devo, .só ~o: que o graiidio. o o p" n ~a mento do uma urnvorstriad~, neal-a,
s n opioiüo não " rMiama um nr!?;OI1C1a, se ha
outra medtd.ts mais urgflnte .. Se por mUlto 7Jnnos
ail da não porlrrC'nos tor rcgularmontP. d.esrmpc·
nhados ··s . Prvico das fa ul::lndos de méd1cma e de
dir, ito o d outras academias o c:-cnlas quA po uim . romo creJrmOs já uma uni1•ersidarle? 'r•mpre
f i ~uito inclinado á cr·oação de uma univ r 11in1!A;
ont ndo que é neres nria, m~ s não itgorn. De ojo
qu se cornpr hen.ta .bem o meu p n.same11to, pa'r'él
qú•1 não ~oj . t ca lumma.to fó rn daqUI .. Qu ro o ~n
sitló nniversitariq, porem quanr!o as cu·e'."'Y,lstan ws
o pt>rmittirom. Appr.wo quo o nol're .rmnt s lt·~ tncull]ll" á apre. •i.a~ão das ca rrHtras. essa 1dea; q11tzer.a
que 1.t fo . Jança oclo no~ relalortos pura ser ,·onstd rao, p l ts serts uc so1· s ató qu seja rea I isada
em m<Jihor s te111pos.
.
O que hão quero 6 que se s1cnfique o p1'esente
p l·o futuro, porque v jo que o nObi'!J'minis'u·o pretende -começar pela pn1te superior do el'l íno e quecondo a base.
O nobre ministro propõo com tanto ar dor a creação de uma uoiversid.adP, já o já , pelo fnlso suppo -to
em que labora. quapdo noq diz ronstan tomoute quo
nãoterne a ónc11rreflcia de bachar isc cloutl>rcs para
os e mpre~n publicos, e que rp~anto.rnai.or o nu~ e_ro
dessrs candidat'os. melhor. ao e1 o no~re mJm~
tro onde e tá : onrle vivQ. e o nobre mtntstro esttves o semp,;e ()b orlo no~ Jiv~o s, sem. cnns1~lerar o
qu~ o passa em no s?,Paiz, at~rla . a• 1m vena CJUE',
em relação 11 Europa, Ja so ronsJdera U!lJ granlie mal
a i.mtnensa corv:urrenria dos bacharms e doutores,
pois, qu
ensipo que n&o é indu trial co_nvida ~s
funcçõe pu~>liças. principalmente á fu!l cçoes poltlica , ou .vpr outr.1 a tltdo quanto em ult1ma analyso
se resolvé m g~,verno ,
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O po uidor de um pergaminho, mórmente do
pergaminho de direito, quer governár, quer dar
leis; já em Coimbra SC dizia que O ESTUno DO DIIIEITO
l'Wil\EITA, (sobem que ás vez ·s entorta) ....
O Sn. F. OcT t. VtA"lO :-Na m;txima parto.
O n. ZAC.\1\IAS: -Com re'ação ao nosso paiz,
e se mal não deixa de ser patente: o mo~o que tem
um pergaminho de direito o quo que~ fazer? Vae
para o fôro por cmquan to; mas clle vtsa uma promotoria, um log.n d jUiz municipal, uma cad1·ira
na a. sembléa provincial. ~e não Jogo na ropresentaçõo nA!'ionul, emfim pa1·c lias de governo ; é o
que oll quer. Agora porguntu se avista do grande
num r·ru do llachnrcis que temos, e d11 ~ne r1 a qúe
mutuamento se fa:t.em, na conCurrencia aos PffifJI'egos publicas, jtí não é tempo de reconhecPrmos que
cumpre pôr um con ctivo á es a tcndencw, gmandó
os e ·piritos para as índustrias? (Apuiado.~).
O no sv paiz va to e inculto, l)mo, de creveu o
nobre mini tl'O da agrit:ultur.l em sr 11 rl'latorio, o
qoo ó qu reel:tm11? Precisa de mais harha1 eis no
fôt·o? Precis;r do ma i pergaminh~>S que façam cci'ncurrencia ao parlamento? ~ãu. Elle preciQa dP quehi
vá trabalhar• na. lai'Out·a, no rc mmet·cio; na. artes,
na vias ferreas ou na mineração, finalmente prec:sa
do quem se appliquo á pr·,du ·ção da riqnPzn.
hu sei muito bem que é um 1 neces idade ~oóa l "
d., l ogisla t ur~;~, a rlo fôro e a de outr.1s íurlc<;õos; mas,
a lrm d qne o diploma do ensino upr rio não são
indispcnsavci · ás [uncçõcs public11s em qrral , oc- ·
CO ITO que pil ra o~ cargos quo a exigem I.!' mOs já fa~
tura de pergammhos com a· faculdatlc que p6ssuimo
De sa fortuna dá testemunho a cum 'osicàu das
a~sombléas provinciaes. O quC' ub ·erva me ,:om cffeito ? empu nham outr'era as s~mh l éa s' provinciAe estudi ta·, fazendeiros, homens importantes.
~fas agora não; agor11 C1lmpõem e f'lla dP jovens,
que, em b a parte, ;rinda nãc· pr klram o menor
orviço, o já qr1emm ~overna r t~>m :l'rtdo par to n~ legislittura. ão ·ha multo dtas 11 nas gazNt a ctrcúlar do um cnndtdato que ceo f s t~va não t r prestado serviço al gum, nem p: dia te!-os p1·ost.ado, por
que acabava do sahi.r dos bancos da acn l~e ntia, .verem
posSiiilt um p rga rmnho I Um p('rgammlte e tudo
nesta terra. em que é preciso ser bacharel para ser
<1lgun1n cou. n. (Alll'iados) .
'ando e sa a tendencia que so nota, o tendencia
nociva, o que convém é dar aos ospi~itos uma di-'
rcccão ui,•e r~à c m .is ndaqnarln aos tn tl' I'Cs~os da
;or ·"ecta\le, fazendo sentir aos no sos oncidadãb
que o que mais honra o homem é o .trabalho,
(np, ·adn ) o ira llalho em toda a suas mantfestllçõas
ainda a. apparontemc·nte mai humildes.
Admira, pois, quo o n ob1·~ nunisrru 11ão pt~curo
dissimular o m 1 do prrgammhO'S, ollo que c ministro, ellc qno na sec1·cta ria devia S"rntir o effi.iito
da r.o ncurr{'ncia do bach, reis. Nõl.> tom a ex'potionc:a m~t.rado ao I!O bre mmistro do lmporio que ha
prct!) nd~ nt s de ma1s?
E , os pretendente , senhores, actuam sobte os
minisu·os fonlemente, actu<lm de modo '8. fazer appá- '
recer a e~eução de empregos para satisfaz 1 os ; .é o
parente, e o 11 mig , quo allega granllê L:dento (tsto'
sempr.e I) quo possuo .um pngaminho limpo, a mai'or 1
a ptidào para o serviço, e não tem o que faz r de eu 1
prestime. Da~i rc ulta a no c~'~dade de cre.<~r-sc
uma univors1dade, • uma r opá.rt•çao de c ta ti t1ca e
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tant'os outros om progos que bem s:.l podiam pot· ora ' diz: te .Compete ás a ~~mbl " as pro~inciaes legi la;
dispensar.
.
. s bre lllSLrucção publtca e, e (#bolecimenlo proi\la , seni.Jorcs,
a OldtÜa do !)Jrttdo conse rvador fot
pnos a promovei-a, não co mpr ~r ouLI ~ udo a~ facul1
s UlprQ o · L~ : sua tenieupia fo1 !!Oiqpro c.1: ~r .mpre- dau es do medicina, os ~ urso.s jurídicos c ..;cademi(ls
gps. ()s rni'njst rio , líll 'r:~-e~ procura.Ul ltmttat· o nu- actualmento exttentes, _e outros quae 'f./Ulll' osLabemero de mp "0"0 publtcns, r~duzlr o pessoal uas lectmento de 111 tm~çao que para o futuro f rem
crea do por lei gemi. ))
ré parti ções, acaba~· ··· ~~~ o.s atld 1<,1,0 ; mas o partido
COllSt'l'VPUOL' q fl l' tld~IU\) S e ilÀ~I L IJI}Ont,OS : é SIIU
r. president . toda a vez qu 9 uclo ad dicional
vew do, ymf)ntllia e de populprl~!ldo. Es .1 y.lpsso, quCI· I)Ue so brJ um a•s umplo det rrninado sejam
q\le pelo p1·ojoe~o ~a relo rma ?lctLOri•l ?rgam ado
curun l<~ L r~n . as attríbuições d ~ poder geral com as
p~lo no.ore •piJll tro do lmpCIJO, v<.te fu,;n r 1 eu ta
do rmJvtncw •s. decla ra-o p Hivamont . A sim a
du iniii!Oncia rrLl l ft•·a du gua rda nacwua l, da poiJ- c~Liiochczc. do indios, a coloni •ção o 11 estati tica
cia u do recrutam nto, ·, a ba~ e da 1nllucurin ·onao nraw r.ta om qne. por ox:pro so d · po i ~ao do
serv11dora . . omctlr al gn 'm paru 11111 emprego, a 4ue aeto autltcwnal, a as embleu e gov rno gcracs pov~e Hc;ar (pelo p1·qjecto uo nobre mini-lro) annex 1 a
d•rn promover curuula livamento com as ass .rnblóus
qualidade de olettor, é ler u1u v o lu no pt· •sente, e provin~ta . E. P?i s, quand o o sa clausu la (da co mc(}Jlk1r pm t,un voto nv futlli'O . Ahi está o segredo petonma cumulaltva) n ão ó oxpros ·a, dci'C-so onton~<!r q~to 6 ~edad aos 1 od res g raos o direito de
da propensiw pa r<• vroac mprogo .
utLerw1r naf{1111lo que é L"P.se1·va o á.s a ~"m i.Ji óas
E' cxeossivo o num ero dos prot(lndoutes que antro nós ha aos empregos publico-;; é manifc. la e provin t:it os, co mo o aclo addicional r;~sorvu lhes o
nsino primorio e secundilr•io.
m·genclU df:l imprimir aos esLtid •> d •s UJoços e suas
Desde 1850 u. leu to quo o art. l O§ 2 do fl to ad diaspira~õe urna ditccçllo dilforunte. 1-.ntreU\nLo, o
nobre rn111istro do tmp1·r·io fJI OIJÕf- c a;.;g rava r o ~ ·i on t•l não vedu 11 ucção do governo g ral no ensino
prim •rio e sucu nd .. rio das provi n•·ias; ma. tambom
mar, cr.·andll unirersi lado e re,,aniçõ s; m :~s o uobrc min i tro é lo g i ~o: '. E~. eu tendo qu' não ha ~ en~p re Jecoolteci que é naco aria um tt interprc.
la~a o.
convurrouL:i" que pnlJUdiq uo o ·orvi1;o : •JlW qunnto
m .is m diGOS, 'lttanlu mai bdi ·har i om dinJito,
E · noLavol la incoliorenc ia do noiJrc rn inislro :
no s u re ; aLori~ aprO 'Onta ndo d11vidas soi, L"Oo acto
tanto llll! lhor. Eu, poróm, 4uc penso diver .<m •nl,•,
ha muitos annos; cu qu {'nlondo qu' ó un1 m .l o addictunal diz . Ex. á pt~gina \): (lfnctn.)
oxces o do varulidatos uJ. ca rgos, peço-lhe li CIIÇh
« As palavras ....... e uulros QIWI'Squer esluboltci m n·
pam C• lmbato•· o sen plano d o tudos nesta parte.
Lo.~ de Í!Mlt'tJC cút que 1•· .1·a. o {utm·o forem crea dos
O nobre min istro usou ~· um 1 phr;1s1 so noru,
por lt·i gPral - du art. lO § 2 d a ·to ;~ddi ·ional
qnando diSSJ.l : << l] rna •miv rsi1lt1 de é tun novo Có co
111hii!Cm o pnd r gorai de renr, ro g ul~tr o marll cr á
··ust11 dos cofres gr ··ae · quapsquor 110~0 · C> Labclccide \uz. " m, aiti e ·tá a duvida. o Q, So orá um
nwulo~ do inst•·ucção pnruaria
s ··t li!U ~ • ia sopanov fó1;0 de 1\tZ btilhantq, o.u utn novu r,)co du lu;.
rat.los
indopont.lon te da acçiio lcgrslativa proamorted d<~, bO nàv de trevas ...
via cia I 'f >l
,
Cabe n ~JL,u·, r. presidén lo, antes de L11do rpLO o
I ~' uma duvida do nobre mini tro.
muito b rn
pe soa i para o mi•gi t no 6 •sca 'O : ho ne 1 do LJpo lU; mas, d o~ i
. Ex. apt· r nt •u o proj to 11
lenlo qualdkado, pa1 u o cnsin supo•·•or da JUÍ VOI
qqo tcnh • allndJuo, corno se a dnvida o Livus r rrsid do, silo 1\i i'OS. llu char •is J(\l cnLo.< os , idoneus
so lvid t_l; e razit~ 11110 deu ó que, Lendo c,u1v rsa do
para rnuita ~o usil , hit; 111as pam u magi. torio nàu
co•n dJyt:lrllps arl?rgos, Lodo· Ih Jis~··ram quo r mo .
abundam. 1 em isto admi.a, por·que s<~be m o f./lle
lhilnlo duvrda lltl Cl"<t pruc •d nt : i · o L <la via não
em pniz•JS mtüto ttdianl:•do · tem.se á' vczn lançado
mbo 'de eslr:an((oiros paL'<i o en ino superior.
ro.'n:lvl! a cora.r1\dicção entre o r: latol'io do nobre
Por oxernplo, quando moaou João lldp ti sta ay
iulll.LStro ~ o eu proJ ecto. S n ãr~ . ra pr o l!ed~ nLo a
om Fr••nça c er.t candulato á ca.lo ila de ecvnomia
liiVlda, ruw a,ll gas ·e-a o nobro mm1stro n11 ·en r lapoliticu seu gen ro Carlos Couto, não foi e to o not •ri_o; s em procedente, nã. apresenta se o seu
j.JNJ OC tO.
meado. si10. Rossi;' quo não' ril r.a nc,•z.
O preLendi o fúco .Li o lu,es pód. degon rar, .e tor
Posta, porém, do parte a . qu stilo preliminar,
o nobre mini tro de drzor uos d pots: c. Agora c fJLH
t: ~u:ed~r do ao pod !" g ra\ '1t01f 1encia no <.. n ino
o nivet do ensino s~tperim· baixou incvnte lavelp~·rmarw o secundnno das províncias, o nobre mr·
?nentt:. »
111 tro h~ de cpnyu comigo om quo a propo til quo
l~ os faz c leomna, porqu o onus das escQins primaSr. presid,ente ' p·rss' dÓ e n ino,.'su · orior no senas em todas.o\s parochia · ó muit maior qu · o do
cunda rio e prim'ario. 0' nobre mrni . tro d,e' obriu
url'la pan :céa ( . E~. p rdo -!no •· c(lJ.IIili ·~çaol, pa,·<t llrn extcmato uas capild s das mo ma . IJI"t>vintill .
A cr 'S qu o accordo ou ·onvcnção, que . Ex.
dd env'Ol!ier o cnsh\ prirnano o scc.undano. abQJ ,
mbm, não é id ,, Lxequivel.
sc~hpr s, !lua( é il !Jan .~t~éa? E' uma c . mvc o ç~o q rc
Se fosso praLivn velum ac ordo cn tr
s poderes
o nóh e rmní~ [ro. pró'P,õ' i.l ~ ass~ n1bl éa provinci tOS.
no ' ·ognL1}é sen\ido: o.s provtn 'la lomarn a si o gera os b provincwes, teria tido Ioga r a re pr1to dos
impu tos 0 1 .XJ•Ortaci\ , e nó nb~ mos qu tal
en rno pnrri. rio, ' com a ' o~ri~acào ' rl c e~bb ·lo 'Q\"
acco(')o flttuca pMe cttcetuar-sc. Pcl~ 11rt. 10 ~f>
esc lll's do on~\n jrir ariq ,Par(nnt e outro: ~e.co,
uma ao meHos em c da parochw, e, ferto 1 o, o do arto addicioo11f,as as .,,,niJióas provm·io.os podom
legiSlar otirtl ia;1po'stos de exeortaçao, OOt/1 trmto QUB,
gove.rno se 'cn.rn'prornolto a creil !' na mtJsmas. pronão pn'judíq~err. as im p? iço , ~na ~ do Estai:lt .
vinctas c~lle g10s a exc>mplo do unperwl olleg li) do
A ·s~o rosp !lo 6 qt~e devta hav r um accordo ..
J> dro 11.
1
J\·1~··; senlíorés, osta ·convenÇ.ão do nobre mini' O 11. F. 9 ~TAVr o :-Apoiat\o.
1
O Sn. ZACAJHA :-- ••• e ntlll l1l o houvo: o pod tro 6 pratícuvell h,o limbr d, porl.à nobro ll}ini r .Js goraes e proTinciaes pr jttdicam-so reciprocatro encontra o art. 10 § ~· do acto addiéional, quo
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~aratorios de quo precisa-n para as faculdades.
monte, e so uma lei geral diminue, como já sueco( Ap••iadns .)
deu, os d1reitos de exportação, as leis província s os
Se, não obstante, o nobre ministro qner a todo o
au ~ melllam precisamente nos termos da reducçào
lr"nso int·•rvir no ensino primario e secunnario das
operada p lu lei gera l.
pro vi11cias, abandone a idéa de convC'n~ão, e por
O Sn. LLVEIIU .DA MoTTA:- Por isso mesmo deve
seus delega dos faça crear lyceusou escola s co nform e
diminuir.
a necessidades dos Logares. Onde, como na Bahia,
O R ZACARIAS :- Era caso do uma co n e n~ão ou
achar um lyceu regular e e colas por toda a r,arte,
accordJ entre os poderes que tem c •mpetencLa cupa se adiante; onde nao houver lyc u, mas <'scolas,
mulativn sobro a mataria :e so nunca so tentou se-rie um lyceu : e onde estiver em completo abanmelhallte convenção, não ó possiv. l !oval-a a eiTeito,
dono a engeitada., mand e o nobre mini tro crea r
quando essa competencia cumulativa nao é expressa lyceu, ou um a e cola normal primaria (· poiados)
no arlo addicilJna l.
quo seria 1ara muitas provincias um do:n do céo ...
A que tão é sempre o ta : teem as assem bléas proO n. PoMPEu : - Em todas .
.. vinc1aO~ s.1hre a instrucçiio primaria o secundaria
O Sn . ZACARlA S: - ... melhor do quo um lyceu,
attribuiçào cumulativa com a a~semblóu geral, ou
nàf) LO m?
porque o grande interesse nacional é aber o povo
So não toe m, o systema do no bre ministro cae ler, escrever e conta r: qu rn tem talento, saben lo
por t rra ; e se se resolver no s~ ntido affirmativo, ler, escrever· e ron Lar pode ir longe.
ai1d n as im o seu plano ó inaceitavel por motivos
O SR. F. ÜCTAVI.\NO : - Tambem não digo isso.
mui ,,o ndt>ro os.
O Sn. Z.tCARIAS: - Comprchendo o ponsnmt•nto
QuHl foi, r. presiJeute, a I"<tz5o capital que o
nobre mini tro allego u, p:. ra na o ingerir se no en- do nobre senndor : o n ino primario nos ~aizes
sino prim ~ rio das províncias? Alr m do onus da dos- adiantados, como a All manha, vae quasi 1ls raias do
peza, al legou quA não po •.ha o gore1no fiscu li sar secunda no, porém gera lmen te se cons dera base
dovi d,, m,•ntc o nsino prima rio, na prov íncia. cndo priuripal o ler, o~crev1 r e con tar. Aquelle qnP não
sa be línguas estran~t~i:-as, ma s sabe ro ~ ularme nlfl a
e s~ a 1a7iiO pr •cedente quanto ao 01 sino prima rio
milit igna I mente a re peito da in stitui ção do ex tor- sua, pódo com a 1 itura do livros escl'ipt•Js no sou
na tos na s províncias. :::.e o nob1e mini stro não rx- idioma, ou nolle traduzidos. fazer grandes progre sos .
O'. dH acolhimonLo fuvo tavel das bibliothoca p:Ha
er .,. a dovidn innnencia ~Ob1C o ' oiI gio do Pot.l ro H
aqui, <l1ua la1 ga do . Joaquim o 11 0 Engenho VPIIJ o o povo con tantos o. dusiv.nncntc do livros em lín(fali. . ntlo du nobre ministro, d go o mes mo de seus gua vernucula. 1\ prenda cada um mais quo tudo a
an ·ccossn res e succossores) 'llli' innuo .,cia bPnefica propria li ug Lta.
pódo oxcrce r sobr·• tun lyce u em Goyaz,ou em Matto
O ' n. F. OcnVIA o: - E haja livros.
GrOS'-'O ? Q•1e fi scalisacão IJenefica h a tk nxc rce r crn
O Slt. Z IC\IliAS: - Lonrto ~6 inglez, dizia Maum lyCI'U f)Ll e, a exemplo do coll· ·gitl de Pedro IJ, ca ul«y, dirigindo um br-indo por o.!ca. ião do Lase o tabeiC'Ça no Amuzon 1s 7 Co' tan1ente ne nhuma.
belccer-se u na lilbli olhe a r ••p ular Pm Edimbur).(O,
ão dt <so o nobre ministro q11e a in t1ucção ptt- podem os nossos compatr iot'lS dP\eitar- e e inblir,a LPm si•lo <:lé agora uma ENGiliTADI? Puis de
truir so muito em litloratura, hi toria, mathemahojo rm d ante é quo ella vae conv :1ter se t> m her- titas, otc.
deu·a riro, Lr,J tada co m so li citud< p<'lo gov• ruo r rn
O S1t. F. O cHV LA:>~o:- Assim o allemão.
toda a vasta suporfi cio do I111 per io? Ar~umcn L utos
O S it. ZAc .~IA S : -A sim, nós me mos. O que se
com os fnctos. A impo ·sib ilidadP do fi . c.J!i ar ú ennota é que alguns sugoitos que toem perg., minho,
sino prunano em todas ;,s- províncias ó con~idt·r"vel;
ma s a do fi calisur os lyc 'LI ' não menor: os mi- em rigor não ~abcm !Pr, nem PS -rever, (up ui.tdus)
porque foi má a baso do ensino primario quo tinisJros do lruporio, nnlct: ssorus elo S. Ex., nada
veram,
com fruca IJaso não so pódo construir
leC'm podido faz r em favor da Pnget l•tdli , porqu" a
polilic,, ab orve-lhes toda ,, al'li vidatle. o ro mtudo o edificio duradouro.
A primeira nece sidade do Drasil, em rneu connobre m1nisLro, agora com os SC'US pr••J Octos, que
parecem outros tantns cng ila . J o~. pois que ni'l- ceito, ó o ensino prirnario regul 1r. (Apoiad ,s.)
Prouvcra a Dtl us quo Lodo o povo do Bra il soubesse
guOJ~ o~ tomu_ao sóno, quer dirigir ext matos nas
l"r, e que os debates dns ca maras fosstlm postos ao
provwc1as ma1s aiTa ta das ...
alcance do todos o~ seus habit~ nte I A opinião pu. O Sn . F.. OcT Vl~ o: -Nas províncias faz -se poli- blica havia de formar -se, e o voto dos cid<~dàos se ria
hca com a m trucçao publica .
dado com inL ito co nhecin..enLo de ca usa I
Ma~ o nobre rninbtro, querendo beneficiar a inO n. PAn \NAGU.t' :- Como aqui se ·faz politícn
slrucçâo public.l , diz ás proviuciaq: <c Tratae do
com a e ta tí. tiea ....
O Sn. ZICARIAS: - Deixemo~ á rospo nsah ilirtade en ino pnmario, que eu mawlarei stabolccer ahi
lyccus a PlCernplo do olleg•o de Pedro !L " Que
da s provin .~ia s a ímtru çilo prm~nr :a e secunduia;
exemplo propõ
. h. I Não podia ser peior, porque
ellc~s qu so !Tram as consequencJas d seu deleixo.
<J nsino no coll g10 de Pedro li, c1 mo acaba de sor
O Sn. F. OcTAVIANO :- Dêm-se-lhos meios.
regulado polo nobr ministro 'o Jmperio, está longe
o Sn. z ,\ CA RlAS: - o govern o pódo accudir-lhes . de servir do _modelo, e, pelo que ahi fez o governo,
com algnm11s providencias indiroctils, e v nobre seporl e-s~ avnhur o que S. Ex. furá nas pobres pro·
.naJor pelo Ceará lembrou um e"~eJ iC' nte: é equi- vincias.
parar aos exames leitos no collcgtO de Pedro 11 os
Muito faria o governo om favor da instrucção em
que so fizr.rem nas províncias, onde houv(,lr lyceus
todo o paiz, se curasse devidamente do ensino supebem regulados, porque assim se evitam que os filhos
rior no Tmporio o do sccundario e primario na Côrte,
de vad<tS províncias vão osluda1· em outr11s os pre- de modo que os seus oslabelecimentos servi. sem de
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norma ás proviucia • como succooou uo lompo do
ministerio do r. barão do Bom-Retiro, o qnal expediu para o en. ino na Côr to regulanwnto que foram
gernlrncnlu imit<l dos pelas províncias.
O n. F.'OCTIVI\NO :-Foi um grande impulso .
O Sn. Z1Cil\l ~s :-Mas o impulso perde-' e, porqu 1
lá vem um mieistro do lmp rio, como o actual,
quo reforma o collogio rlt• Pedro I! de alto abarxo
em term us a não se poder entender on executar o
quo pretrndo o 1eformador.
O ' r. F. OcT 1 \'I ANO:- Acabo com Ô monopolio
do col\ejrio de Pc ,ro 11 qu .nto ás crrlas de bucrHHI"I
e doixc de obrigu os p"es a mandar cus filho fazercrn oxamos gerao oqui na Côrle.
O Sn. ZACAI\IAS:- Aqui, r. prl' id utc, peço
licenca ao nad1r ,.ara fazer uma brev~ an ly. d.1
ultima 1eforma do l'ollogw de P dro 11, . uppondo
que dP te murlo pre to um erviço ao en~in o.
. Ex. julgou-se autorisndo a reformar o cn lle~io
de PPd ro Íl, e feJ -,J, conforme o rnethoio mai · desastrado: ' Ex. podia consultar a corpo ração tlus
prl fc sores ho~ bilitaJo pola pratica do magi te rio a
wdicar ondo e ta va o rrrul, c qual o rem dio, i-to é:
o nobre mini ·tr·o ,.otl a a pplic,1r á r forma da iostnu;cão o methodo dos nF.TOQUllS quo o 16 do Julho
HpregOa para altcr_?çiro de corta lers tjUl', alius,
deixarnrn do tor ru1oo:< rio ser.
Niio procedeu, pon;rn. a im o nnbr mini tro:
parer que não fez cabedal da expericncra d11s prnfcssure e alterou 1Ud1J 1 não deixaudo pedra obre
pedr·;r,
A tofor ma devia rrger o prcs :!lO anno IPclivo
quo, c11mo so sahe, C1.tneçou un 3 do Ji'cvmeiro.
Entretanto o d ·ereto du r· J11rma c dill<ld u do 1• Ull
dilu mcz, sendo r. ·rto que o prograrnma do on -ino,
o qual devia ~o r pub i• c d comalgumannLPr·edt'nr ia,
óm n l r foi eru rtn do rof• rido mPz, sogw1110 SI'
võ do <rvi o do rwr•ro rnirw.trn do Jmperio dirigido
no insp01;tor geral intor rno da in trurção publka rro
dia 19.

Ora, pergunto 110 Sl'nado: o quo vem a !>!'r 1110
progr<Jmrn r dl' stutlos publi1·ado e conh cido d"
profe ~orl's e do r l ••mno~ IJIH\si nrn moz depois du
comecarlo o n• prctivo cur o, senão anarrhia, perturbaêno no ensino, o unra prova concludente .l!'
que ó nohr.e n~iriÍ • Lro. quand~ a voiu fecunda de
reformas o tn~prra, 11ttnndo ~ó a 1111 ph:~n lasw?
e 0 n Jbr e rnini~Lro quizesse trat .r do u~s nrn pto
com 11 eriodarle d1•vida o proplia de srra pl>siçao,
devora ler foit<) n r flll'm,r durante o an no IM~SAciO
para cornocar iJ reg o do I' vereiro do cor-r!'nlf' anrro
em düw :ou aprP r• ntd-a este ~nno c mandar q.ue
com çass ator vrgor rn Ji'everPiro rln.187l. A •tnr
os alurnnos dispunrra111 se, o pae · fazrrm us riC' pezas prer;is;r e o~ l ento~ prcpurava.m. so lambem. Mas
não; dopris do com çndr> o xerCJClO escolar, faz-se
uma 1 erorma o or:.~.~ ni ~a-so um programma O trab;llho dos alumnu cor·r'" ponden tl' a um mPz foi p •r·
dido, ponlitla a~ d spozas do paes ~om livro quo
0 novo programma cond• mnou, a Stm comfl foram
perdÍdos os o~rur~os dos proíe ores em um sentido
qlle a reforma a tu ontàn \atento r provava.
Sl'. prosi ,onte, foi tal a perturbação qno o curso
dos estudos pnra\y ou-' , como era natuml, até qne
todos !e sem a nov.> · di <po. içõo , e sonda sem o
profundo,plan~ da roformu. O trab;rlho do nobre ministro aprovmtou- e no benefico recurso nos Ennos
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TYPO~R' rllt cos pal'<
l não parecer tão exc@ntrico. Assim que, o Uor\AI\Ifr, que obrigavn e lar ao m mo
t nrpn no int"rolalo o no exlcrnut um profes ()r,
depois deu -lho-alguns minutos para p rcorror a distancia que vao do um e L.r belecimento a outro. Uouvo
prof' sor qu mrrilos dias doi ou d expli ar, porquê
viu-se cont~u riaJo polo plano esLup ndo da rofor·rna,
do se rle qrrc com o ~on regulam nto o nobre minr tro qua i imitou o dcsp.rta antigo qu manduva pôr
a leis que promulgava om log 1r bem ult para que
n.~o potJessom ·or vhlos. e punia sevoram ute
aquellns qu não a cumpriam.
a sco'a mili •ar Lem hAvido mullas rof0rmas,
ma · u · novas disposiçõe não pro uzom fTI'ito reu·ooctivo: n me~ 1110 tPm srrcco.lido com a r. forma
da<; outras faculcl.tdos. ~o coll gin ti Pc•dro li rrõo
for os.;im : 01 reforma do no bre m1ni tro abrangeu o
futuro, 1 pr s IILO c o pa,s;.do.
En carem . r~. p ri•m, mais dr porto a ref1 rrmo.
Exi•tia Llr 111 muilus ,1nnos uma codeira de lin<>ua
italiana no r iol e~io J • PPdro 11, e a r for·m11 °do
uobrl' rnini -tro ~.r ppnrnirr·u .
1\•rgunl i a . l~:c 1ue rniio LHe 1Jara lnl proccd in.entn, 1 nüo clirrnon sr r spundcr-m
O nobr ministr·o nõo dou razão do seu acl9, poi
que niw Lo·n jrHificilÇJO po· ivot.
E se não v"j11m 1s. Foi por ventm· pnra poup;u
o co f ros public"~ ? 'lã v, por quo ·om os nre· mos
v nf'llnenlo · 1ontinnnu o Sr Oe-.' inroui a ensi nar
no coll ::iio ouL·h m to ria. Fui p;1ra reduzir 11 qua lro
da materids do e rr ino do cnllr·gio ·1 :'-lã o, pu i :rhi
e~la a ca .eira d!' alw lati. .ida i creada p;u a o cx.profr:sso r de ital rano. eria porque o nobre rmnistro
nppõo quo n idioma iL,diano nõo é digno d ser
e-tudado'l Fl'rra ah~ur·do prn ul-o, vi Lo qu
idioma
italinno · do p·rillrl'ira ordt•m rril Eurli!Jil, j;\ n11 lilt"raLurtl quo ('Ontu rnonrun rtlO ' Orno o, poornas ti•J
llante o de lns-o. já m rm•didna, em hi ·toria, u,rs
artps e no commPrcio.
0 R. fi'. ÜCTAVIA O :-Foi Qll m I' Llllll Oli O. O.tu dos.
O 11 . ZI0\111\S :- \ rofol'lnu d nobro mi.1istro
snpprim iu, pnrl nto, o iloiPnt> s m moLivo rtr' utrlidndH puhlira, rnónne11ro qu11ndo Sl'O.ll nd aos ar rfeico .r11 ntos xtr.•ordin .•rio~ qu
xige no en•ino
díl ·lin)(ua. vi v ' o mor la ·, o sob rotudo no latim
d11ndo com is~o prova d pouco tino.
'
O n. F. OcT\VIANO: -Qu t' doutor sem latim.
.o Sn. Z1CAIIJA ·: - Exagor,rr, sob o nome de aper{r•tconmen/•1~, o
studos d olgumus lm<>uas vi•ms e
mortas a lf>m do qu !Í nPc s~ario par a ~fim quo o
devo pro .ôr o c l legio do D. Pt>dro 11 acabando
com o ilali.1no, fot rtma Lri to i léa.
'
O n,. F. ÜCTAVIANO: - E quo servo para coni5ir
(JS gallrcr mo , p rque da lingnas nuPcrdas do lut1m
u mais perfeita.
. O R. z~cAnro~s: -0 proros or de ita.liano· poder·ia
drt.er ao nobr o mini tro: <r Quo barba~·1dade. 6 ~-ta?
Vó que tanto e timues o qn
de ongPm ttalrona,
vó que prc::aes tanto a arw, o canto it~Hano, ncnbaes com o studo d sta lingu:r, o mo dlLXBes no ultimo quartoI da vida ;\ mercô da. nece s ida~ s? ''
" ão, r·espond' rio provuvelm nt o nobre mrf!I Lro
do Imperio ao Sr. Do-Simoni '~o tenha e rcc~JO de
perda de v ncimentos; uppnm -se a caderrn da
voss língua, ma irei , mediante a me~ma r munC'-

tO ração, ensinar á mocidade. quao as l.inguas prim~
tiv.tlnonll) f.illadas no LlCIO no parzes crrcumn-.
sinhos, a origem da ling1 ra latin11 o sua analogia
com o do povos ori gina rios, o aracter espe ·ia! do
lati m ela. ico. tudo, <'m fim, que ha do mai rccondtlO o profundo no nsi n•1 da l111gua latina. »
E o certo 6 que a c .bou s com a cadeira de ítJliano, ~rogit ·•do o a rr r·ces idado de ape, feic..ammt"s do latim quo uào darão otllro rr. ultadÓ se
não o pP rfd çoar o mothodo do ga tnr dinheiro inutílrnrnlo.
'lo cmtanto, ningucrn melhor tlemon tra a u_perfluitlado el o~ " flel'{eir;oa mrnl s da língua o prrncipallllf'ntr. das lin::;uos nrort.!S enr um collPgio de l'nino secun In tio, o! o que o n(lb oo mrnistro do Jrn!Jerio
11 0 t•p•h I dI C'll • i~Clll' ti qur fh> SSO d J ~r:
«Tem- su, t ntatlo, o no rnru orrten ler com
alguma prt>C•\•Ienrill, q110 o· I'St11d0s oc•1nrlarios
niiO trr• m pnr fim ta11l0 E:-!RIQURCEí\ I l'iT E LLIG E"iCIA
do quP a el les se a pplicnm c••m r.wnl/ .rdu ct~ b erlal
do ro r lrcrimento>, corno d•· nvul vo~lh .; ~ o fortifiI'Or -lhr o ntP.ndimrnlo, hllb tuandv o mocid,tdo a
compreh••nolt>r bt>m a rolat:õ" ~ tl.t cou a , a a rgando i !t o ~ n lwri on le mt ·Le. ·tur. l. »
Vt'. P" rs. \' x:., Sr. prr. idPnt .. qur nu f' 1tir do
nnhn' mi ui trcl a llili•la,lo do en -ino , o,·u•td~ ri o
não C HlSÍ •tf' Pll1 enri•JlH'Ct' J' a ÍlltPIIÍ !CIII ia t1 S j ' VOI' ~
COtn ~IULT.ID l C IB!llliL 1)1( Cll'\'IIP.I: UIP.NTO . 9 niio 1'111
h11h ' tu a l -o ~ ao P.Studo
a l'orltlit-ar· lhes n intPIIigPrwia. ern prPparo~ r o e. pll'ltu pa r, o - turlo~ mais
apurado do que 0111 Ul'CUIIII•Iar thosuuros de .tprr{6içflu o•en'ns.
,a, SJ o n .. br mini ~tro ~~~~ im <lonno
r<lt'arteri•u o <' n i ·n s ·cun tlolio, romn ~1.' IPmbrou rio (•xi
gi r AI'FI\FF.tr.Oilii<~TOS U<l línguas vil·as e morra,
pr t·uunrto' orl!~ tll e·· l'r a i." t • l~i g.o n r i1 do-mu~os
com :wnlt.tdos ,·abt'ilae· do lr ugnr~tu.:ú?
ao pon~o al){Utl rn quo ~ou inirnig do l ~ lim o do
seu ap. rfeiç •tlll111i1 1J.~ . Pe .. o que o latim 6 int1ispons:tv• I, m·•S ;tCh m lhtH' qu" os alumno do
collogw do Pe.lm 11 o~nte · opr •1•lam suffil'ionte••HinLO ilaliJtiO, hespanhol o allcmão do filiO contunrnnm a pacicnciu em !Jpcr{t·il.: "' menlfiR 1 c lingna", o principn ' rucnto dv lín gua~ murta , filiOaliás
d poi. .
tal fo o o ;.ou go·to, poderia ad1ptirir á
vo u ta do.
Entr•' o lntim quo s~bia Fr rlerico o r.rande, o
qwd costum.wa dizer: de gnçfibrts 110n est .i!spnllt'wlus, e n lingu11 do Virgílio. como a abom os
grandl\s litlcratos, h11 um m1in ter mo com qne,
em rni 1ha opini[lo , Re dovo PontPnlil r o Pnsino ec unrlori•l, deix;mdo á inicrativa
inclrnaçiio dos
moços o oslndar depois a fur do 1\S clnssicns nnt igos.
e o sabort>at n dclirias rla litt ratnra latin1, aRs'm
C•lmo · r. to .\ gnstinho qne vinte du .1~ v :r.o. lr u Vir ·
gilio cada ''ez co1n maL prnzPr, o mai do qui
Santo Ago tinho .ts 1la litler •tura gr ga. porque
de<.ta lin ~ua norn o ~ lphabo tho pfltlo ll o apr ndN·. o
tudavin f, i um p•·,)dJg!O do t'tHiiçào e •.'c . nher.
1f11via no collcgio dt• Pe~ ro li a anomalia da exi~
tencia do uma C<ldeirn dr ltngna nll"mil, crrj o en~ino
nito r.1 obrigatorio. o quo vai o mo 1110 qne dizer:
malPri 1 quo mmhum a!11mno r ~utla va . O oohro
mini tro do lmperio detxou SttbsJstlr essa cadrira
a s1m inutilisada, quanrlo devia tornnt' obri ~a torio
o r('sp >ctivo co in o, vi. lo como o allcmão é uma
língua da rnniu t· irnpnrtanr.ia.
·. Ex. d ·ixort reduzido á nullidadr o os tudo de

alemão, porque todas as pr!'fNcnria re Prvarnm-se
p;,ra o latim, onde o apuro e zelo do nobre ministro
clwgam r~o punro de •xigir que o. •tlumnus façam
ver o. .
0.'"<1, • conhecido o f~cto do puctn latino, crrjo pae
frrslt gav~ -o paw ({tiO n~o Ozc stJ vc r·s,. , o fustigado
rospondw, <'nlr> lagnmas, protestando em verso
que não os f.H ia mais.
Antrthese do pac de Ovidio ó o nobr· ministro do
Im ,.erio. porqno . Ex. fustiga os alumno dn collegio de l'!'drQ H a compor v rsos latino in1'ita Afiner va.
O padrn V •ntura dizia que o latim . o arha do tal
sorte mo rto quo não ha qu<'m lhe po. sn fnzpr· um
bom pitnphio; ontrrt •nto QllO o nobre ministro do
lm pcrio qttorqueos mP.uino~ do cnlll.'gio do P>tft•o 11
fuçam ver-o. In tinos! llão dP . cr· muito b •llo. I
t'. presidente, con irl<'rei a reforma do nobre
minL tro <'01110 um ubuso tln pod••r ern rr i rào aos
pr ofrs ores. o S. E. . nõo pôde doft•ndor-se ;,,J censu ra. Em pr· rneiro lo~11r nugmo'lll< u-lhes a. horas
de trnball.t•t, S<"m a mini ma t:omprn~açiw, c nito podia
fozel -o. hrn egnnrlo lo ~ar aug rncntllu-lh s as rnatl't'i'JS do ensrno. O professor que d .o nt•·~ t•xplir.ava
1 hysira c clumio·a, Jl'' · sou a n-innr, • lém dessas
matt•rin•. zoologia, botanic 1, urinr• r;ologia • g olngiu! O pro ' ssore filiO en rnavarn ltng'la . em
npt• rfl'i~oa rnrntns, ti Vf'J'< IIIl essp ar• ·rl'~ imo do1 a per(! ic:o.Hul'ntos das lin gnn
mais pP. a lo, SOJ IIIIdO o
prolgl'ollllllta, do qur a tar<'fH an riga.
E rc ~ p••ndeu o nobre mini ' lro dizendo. o< Os profes ores cl.ú • pPrfl'ita eorl.t tll'. <rt no•·a .ncumlwncia.»
"\i1o ó Pssa. ll\lrclm . 11 quo Lito : ni10 or.to~tei o
rncriro dus IJI'Oft·s~o~ s: o qu1• 1li~sP fni que •> profos~or UI' phy ·tca e chirnit•n não po riu s r obrigado a
en inar out•no.; matel'ias q e nilo HS do snu ç .•d•·ira;
que o pn1frss >r dP fra1tc• ·1. nu o dll ini{IPz, qu ot
rntnu não rr obr· ig~t t.l< rl rrmonta•· sr ;\ o ~ i:.:•· m da
!in 'Uil, Ht Otnp:•rHl III'Om CllltiR~, a deva ~ar tndos OS
O ~~·eJOR U.l I'O•Jl C[ÍI" JittOroltllr,l, n.aO porJia do
reprnt,, •1·r c.nn llid 11 rxhrb r c llllrl.'cirnen los tão
profundos O nctb ro mini lro In 't'ou a q•10~Lão
Foi tumbcm opprr~siva" r forma, cll . ~r o· u, para
os ;olumnn~, e a minha observaçi10 fi,· nu sem contestadw. Exí-1ern ~r dos aIum o. mais ostud.; do que
a.j·ue I s quo a su.1 tenr~ id .. do p•·r·mitln I' pa r11 os
q116e f':-tavarn pr·cparados. A roformn quPr, por
ox:Pmplo, qu urn meu i no rio 3• anno rovolvu o~ rlassit·os !llll'tUgnC':lO~ OS ill'itlio rl vid.om••nlP, C<>IIS<l l{lle
dr m·nhum mo Jo e t;í ao S<'u <tlcan• e, rnokm nto attt•n IC'nl!o-<o á hnbilttarõrs qur> pAra a matnrnla no
l • an no se exi!ilia m pr·IÓ ro11;in en nntl'l'ior.
c~ n sur<'i o l/ora no do nobr llll ni. tro, a rC' poito
do f1U31 S. Ex. pareco qui\ não ouviu os proft'S ores
e dir cLure~. e a onsttra ficou . 111 rrspo~tn . Jlcfori
0 facto do profo sor do [ranr'C7., quo ó obrigndo om
mei:1 horn 11 transponar-se do internato ao externato . s. E\:. se · t'npaz contostP u minh;1a sercào. 'no
sn~d ú po~sivel oxigrr pontualirlndo m w( aw, o
nobro rnini ~ tro do lm pei'Íe r!Jlaxou a di~p içào escripta, autoris11ndn t•lda a L•Jlorancia com o prof ssor d frnncez, aliá exar.t1ssi 1110 no tunpnmento
dos sru <1cvero , quantu á nwia hora; ll minha aserção não uódo s r <'OntPstada, o prova que as ordens elo nnbm ministr e. t.ão em contr.tdrcção com
os pt·oceitos do sou fl o1·ar·•o.
l•azer reformas na ap paroncia severas, mas na

realidade frouxas, não é ob ra me ri loria , e n('sse caso
Uma medida que o nobre min i lrn jul ga mui to ím.
se acha a reforma do collogio de Ped ro 11.
port m to, é a rnudança do internato do co llC'g io do
Quem a lêr fi ca extasiado dia nte do_ La. ntos ape1·Pedro 11 parü se rT<l ac ima. Não sei em quo se fu nda
feic• ament·IS; IJO rém, o fô r ~ es encw d;1s C0 11sas, semelhan te prctr•nção, Melho r clima 'I ao; na se rra
verá quo nem tudo o que luz r ourn; metade do quu pt·uxt ma da cidade ha o mais s·rudavei sitios.
ahi se pr·o meLttl não s~ rea l r~a; o mvel dos estudo,;
Ahi e~ tú J Tij11 ca, o morro de Santa Tilcrrza , etl!.
inr.on tcstavcl menll' nao sub ur
So em v z de onterr •. r-se tantt> dinheiro do tlwsou ro
No eu r •lut•rri11 a.;sovo ra o nob re ministro quo
no_ internato do l•:ngenho- Velh.o, qtH' , aliAs. · pro
os es LUdos do Cl)ll egio do Pedro _[I , por effeito da
pnodado pa r tic ular, s" ti vesse a,1quüido . por cxr m·
n ovi~s im n reforma, rr ra r ~ha m rn rJr lo r egu l a r nr~n to.
pi o, o Tra picheiro, o lá co nstruido urn edi frcio conEu a~sove ro o eo ntrun o, po r fJ u ~ . t•• n lo :d li um
vr niPn te pa ra i nte rn Ato, quo nPr,.ss idade have r:io de
fil ho nrompo nho com vivo i n tc r('~Se a mJrTha do
<CVill' u i ntP rnato pa rn o Juiz de Fóra, ou não sei
es tabelrciment" , ú que não uco ntere tro ll ·Jbru mi- pa ra on 1o?
nistro do ] rnp rio, vi sto que o rtn ico fll.l ro quo 110r
1 m po r flrn o nobre rnt nistro a mo ralt dn do e
or·;1 lá tem é o s •u ten ivel rcgnlarnr nto.
Pcon omi<~ do P~ tab t'lleci mo nto? P·· rto àt• ci ade moTr.. tando do (Jrll fl'SSO J' de flan el'Z, quo cu di sso lllll r s atton o a ess.rs t·o ndicões o m.ds •ffi cttz
ser vi-·lima da prepotencia da rl'fo r'"ua, com•• os ou.uperi ntondo ncia póde o ~ovt·r·n · ~ 'ox.C'I'Gl' r. ar.crPstro, o ai n• ltr rn nis do q11o os out ros, p: ,is q110 tem de
ce ndo que. os [Jrofes,o ros da Co rte não vil o para o
an la r ós ca rreiras do inte rnato par 1 o px.t rnuu eno rn·ttlo, amua que se !Ires augrnen lcm os voncime ntllS, e na scn•a du vi lo qu" o n o~m· ministro
sin.. nrln cu usas a quo não ra obrigado . S. Ex..,
illu rli nd o a I[IH' tão n 1 fó rma do cn~L u rn u , po n 1P r·o u il('he pessoa l h Jbil itnJ·o n apl' rfuiço.rr o intoma to
como protenJ · S. Ex. .
'
quo o prnf ·ssfll' n dd doixa 1• t u desuj<tr. E-;. c pr•>
Mas 0 nobro _m in1stro, Sr. prPsi1en to. quo julga
fesso r ó rn·rito dif:(no , so ., o i•rirneiro a co rf ss •l-o;
dovo r muda r o 1ntorn ot" pnra -o r1·o 1v im·1 rn r.1 z1lo
en trot11 nto é a prov.1 viva da propotcr rcii1 da rnfqr
do clim :l. qr 1r.r oslabl'lecer no lli o do JnnPi r., uma
ma, ,.or q .anto não só exigiu o tlel l o privih•g;o
rmrver·::tla.!e l Pn i ~ Po alun.n ns Lia UIIÍI'Or··idodc o
de Esta r LJ UA-i AO mes mo t" mpo em ti. u. lo,.p rl's,
mas dt ·t••rmi no u-sc quo d1 • i mprc ~ viso exp lkasso as r · ~it~ a da Càrtc. I{U aru ?lUta o inte rna to, nà) ó porlirr gu" primitivas da Ga llin, modi H ·a ~~o .: s por•]nO ll l•'lOSO? O notu·e 1111111 ~ tro co ntra1 !1 z ·HJ evi ct o rte.
mo nte: se o c!! ma •ks ta (:t Jnd f. nocivo nos .~ !urn 
pas>a r:r rn conr n drvo r·sa ~ in1• asõe~ . fomrar;;io do
ll<~S do llllo rn attl do co ll t·~ i n d(J P,•rl ro li. tarn bP rn é
frarrcez an ti g•>, f0rrnação do acwal , noticr::t da littenocivo aos •1o cxtr mato o aos rl a u:ri,,e .. , idad . En.rat11 ra etc., fl tc.
O .:l tt. L". OcTA VW'(O: - Nem o senarlo in toi ro co m trct·1nto. o oxl• rn •t.,, que trm m;riCll' numero de
alu rnno. ' nc.l 11 1 Côrt ' o a Ll niv r;i lar! \ projedada
os ~ r s rn inistros ju nlúS.
O. !l . Z I CA lHA S :- E' vo rd tde: o nob re rni nisl r·,, tlo,·c lOr ~ f[ 'l i il Sll il srd ·.
8,) CO' ll cfT<d to U Cid 1deé pr< l.ifora , S( (; qu •l O no·
que Pscreve u o prograrnr na ~e r·;í o prirnoiro a conbrc so rndo~ r p,•[o E~pi r i t n :->a n•o 1 dr·s~· r t• I'P, então
fes•a r. se é srnce ro, qu • p •uco 01 1 n.l'la ~abe do
ni10 rrtir••mos "Ô o i'IL"rn .II O; ,ái 1 o ·x 1 1'11 1LO . sá in
tudo rsso q 1e escreveu em SO il prograrn ma.
a ac' Jo mi 1 do m 1!ic in 1, •IÍia n ir,•adon tin d l rn nrr·
Acmd i•o q·1o o nobre minis tr · ó mui to versa1lo na
11 ra , suL1rn as e. c1la< mili ta re~ . , ,,Jri;rrn (ls nós to mlin!{ll a in g i P Z ~ ; mas d'nhi a co nh oror [ll<res as lrnbem qu nr10 f[L!Oromos mnrn> r· j í r n, ~ 1.) \l iiS e o
gua prirn itivarn enlo f<Jil adas 11 ,1 u n~ t nha, il hi ~ to ri a
da lin ; ua <~ n g l o s •x:on ia. tro~n ~ i · :~iw do snxo'l io p •ra clima ó bom, • por iss.l o no rn rn i n i~t' o pr t•• nd o
o iugiJz. form tu;iw da nctuall ln,.(UH in.{lezn , Sh.<ks- e ea r nqni uma uni v t~ r , i lndr•, •·o m• • qu r r. I" W:t.o o
f[Uil c u ~w r rem tto r para r:irna d a sc r r~ o internato
pearo, Mill•Hr, Pop•·, Adt.l. rsse n, Uyron, l1 111n n otr.
do Ped ro IJ'I
vae uma d i ~ l•n c i a qno o nobre •ni nrstro nao porlia
E notc-so, o nobre rni nislro, ·;o nro rmo rlií u onmandar o proressor de mglcz sa lt c~ r, sem tir - tc no m·
tend m· no ou rcl. rtori o, já tr m do olno prodio se rro
guarte.
Em a bono tio um rl i lincto profo sor do collogio, aci ma para o int rn .. to.
As tratli cçõ r que o nobre ministro to m na sua
po,so di1.e r qtte, lo11ge do acei tar a p o~ i ~ão ([UO Ih >~
tra çou ll ref,rrma, obl'i!{ar1llo-o n OX1Jlica r a fun do 11
soe rota ria o obri gavam a não dar.· este p n-~o. S. Ex.
litlPr •tura da l ing u ~ viva a seu ca rgo , il o!'igorn e s.1 be CJil Olin lu foi mtut0s nnn os sédo da <lC•ld t' mia
modiri 1:ar.ões, etc. , otc., np roso ntou ao go vern o, Pm juri .!ic.l. "ào hu om Pernam b1 rco (o ~o u nome o detflrrnos r;<speitwo:; ,_;; ~ u~ d ·clar·açiio de que lhe n ~o
llltnci ) logRr mais bollo, m is orrr.ll ntarlor do que
era i•OS i vel l' Umprrr n r1 CI o pr o~ rn mm a da nov is- Olinda: era nm rotir·o littorario so m igual por a 1'1f' lsirna r·ero rma. E o o obro mini stro tnct tal!lC!l to achou- lcs . o~a n•s. E, comturlo. f1H'il.ll1 t.rn tas o tao tepr tilhe razii n, pois que não co ntestou lho o 1rrotestn.
das e Constante us reclamacõrs con tra a s.. lid ão do
Olind ~ . co ntl'a a l'nlta de t'et~·nrso ~ do Oi ind a. cnnll'lt
Ei s o quo ó, pela reforn11, o rollegio d · l'f' dro fi :
a.pn feiç.. am.,nto s em nome, in perfeiç.io e tnco na c;rn•n cia Lle distracçõcs dr. Ol ind;r, rpJC os pprl ores
gmencia no ~ facto• . EntretanLc. e osse o modJ IO quo su premos ti ve ram dt:, p!lr fim, mudnr a facnldado
para O fiocifo, onde OS loutCS, SO QUP. l'(llll, adv,Jgnrn,
o. nu)1t O min istro propõe c offorec.e tis .~ i vc rsns proonr!o os mocos Ht:am perto rios ncg •r inntes seus
v•n cws do lrnpori o. As provin ci:l s prec rsam de o Lucon e p0nrlo rites, perto do medicos acreditado , p r lo
d ~ s rcg L~l a ros , d9 ensino sccur1dari o proprinrnonto
dtto, o nno rio c,1beda os litlcrarios a pp:rrentemente Ci o farnili us respoitnvois f[HC podorn frequentar, o do
divortimr ntos licites quo só se encontram nu gran avu lta rlns mas orn sub ·tan ci'J null os ; qu rrcm ensrno
proHcuo, o nno apparato de ensino, comn o da rr · des cid ades.
Sr. preside nte, dosojo qu e o nobro mrni stro não S&
form a do r r~ini s tro do l rn pcrio, onde sucrifi carnlll ·So duas l111guas vivas, ilalinna. o nllcmlt, aos e.1fud comi go por tunw irnpertinoncia; quero, pt)is,
tecer-! ho agora nrn elogio, mns, p.H a 11i10 perder o
taes aper(etçort · entos das 1in aua s viva s c mortas
veso, (I Co mpanhal o-hoi do uma censura.
ensinadas no estabelecimento. o

n
Ach~va-. e contemplada no orçamento a verba rle
3:0008 para o Lyceu de Artes a·omcio 'qi~O
E_x.
[Pz eleva r :1 6:0008 desde já. Louvo e ta d1spos1çao
da pa te do nobre mini tro, cntiC!Jndo, po!é!TI, a
sua parcimonia (Apoiado). Ors dlVer :1s munstros
do lmpen o nenhum tem mais direito á grati lão do
Lyc u de A tes e Otncios do quo S. Ex.; eotr l.anto
de,ria r 1zer, não um favor parcial, se não um fa vor
completo.
Muitos dos nobres; senadores talvez ignorem o que
é o Lyceu de Al'tcs e Oillcios, e pois, dar-lhe -hoi
delle breve noticia. E' um ostabel('cim nto gra(u to
de in trncção para as classes quo vivem da induo;;tria,
devi lo ri in iciati va pnrticular. e pedalmonte á de um
iodivídu '· cujo nome o enado ha do consentir quo
eu pronuncie no te recinto, como hom!?nagem AOS
seus st•r•·iç"s relevantes: é o Sr. Francisco J oaq11im
l3ethencourt ·1 ~ Sil vR. (Mui tos ctp uiodo. ). Esse rsl.l·
belecimento que começou a funccionar oro SiH'I"Í . tia s
de tgrt•ja:<, c que hojo em uma igreja , e acha, a de
S. Joaq•1110, aJ.II esunta no q 10 tor·a á frequencia o
segui ·le H·sultarlo: em I 68, 542 alumnos; em
18ti\.l, 8~3, e em 1870, \:ll5. Qua Iquer dos nobres senadores qu•~ m um pa s ·io nor.tm nu, visto q•1o as anlas do estabel,c1mento S<IIJ á noul•', for d improvi, o
aS J,, t[Uirn, alli aclLará muit,,s JezPnns d individuo na·· di ver •s aulas, cum tal silencio. e ord nm,
com t.111L• app ic çft , como du vi lo apre Pnte algum
outro u:<tab•·l••,·trnnntn no Hin de Ja no-iro: dir-:o II Í'I ,
pa<~1 n do pM dlli, não haver uo Ptlificío rno tre n••rn
d i~cipuloJS, ~~ l11davia d1 ctpulos rn gn11do quantida lt> UtiVOm !1Ll••nLOS, O p r<~ i'eSSIII'I'S ·ão habeis Z IOEI•S q•wnt·• de.;interos ado o clirig'lm.
E ""'111 f1·o~q uenl:t e sa aulas? Individuo de dlver .tS n.1·õos d•J globo (tn1d0 nm ma,,pa) braslleir.. s, por• u~11 ze . he pnnhó s, italiano , fmncezes,
in~lez"S , alle1nã••s , saxonios , norte-americauos ,
s ui ~~os dtn.• nwrquezr . p: u. ~ia no , orient111·S, hullun j , :r.t;>S, e aw o Par.,g•t••Y dá um alnmnu I
Oe qttl 1da IH . ilo o alumno ? neste lO anno
até 4.0; hortll:n fuilo•, chef, s dn família, lá P tão
apte ·111 ndn o qu,, convem á ua indu tria, e alguns
alurnnos até pi'Ímeir,,s latiras.
O , R . \tU.! VA :-0 que se tom feito ao Sr. 13ethen r·oo u'l?
O 1\ ZACA 'Il\S :-O governo alguma C0 11sa tem
feit,, a hem do e ·tabel •:imanto; vnria condecn raçõ•·s cot~ft•tidus aos , ist neto professores tem patont••ado o nproço que o gtJverno impelia! faz de tão
util in.;tituiç 10, o até ultimamente foi ugro.~ ciadv o
Sr. l.leth ·ncourl com tlvidente repugnnncia de sua
pa1 te, pois qw·, desejando ver ro,nun ~> l'.ltlos os seu•
cómpanheiros, só quer para si a satisfação de cumprir o ~ou devPr_ (Apoiados) .
_
Mui tcnuHs ao os recursos do estabelecimento.
Os 3:0008 quo at.é ugorn .l~e dá o governo mal
chtlgam J.lara o gaz. Eu pedma ao n hre ministro.. ·
Sei que est:í resolvido quo e te orçam •nto não atravesse de 11ovo o campo de Sant'Anna: ha de 1r
da~ui para . Christovão. . .
.
Eu pell1ria ao nobre mm1 tro, r~ p1to, que. podendo, ernendo o Ol'çamo.nlo no enlldo. de llpplicar
ao Lyceu de Artes e Oillc10s uma quantia Jiais con·
sidera~el : uns 4.:0008 a I · m dos 6:0008 que vae ter,
b!lstu1arn actualmonte para melhorar a circumstancias do Lycéu, permanecendo sempre grawito
o ensino e o serviço da direcção, como tom sido.

s..

Senhores, podia aqui terminar o meu d iscur~o;
mas o nolJre mini tro ha uo permittir que eu tome
em con !dc•ração algLllnas r<'spo ·tus 4110 dl' u ás perguntas quo lhe fizeram diversos amigo ~ meu da
opposição.
Uma della s ó relativa aos alimentos dos principos
filhos da princezaSru. D. Januaria, no caso de fixar
ella habitualmento a. ua re,ident:ia !'órtt do 1mpen o .
S. Ex. disse que a resp sta acha va >O po. itivilm nte
no art. 14 a proposta quo se di ~.: ute, a sim f'o ncebid.,: " Cont111Úa de ·de já em vigor a dispo ic;ãu do
art. 13 n. 2 da lei n. 1245 de 20 de Julho de .l865. ''
Ot•sse artigo S. Ex. concluo que o govE>rno hca au·
tol'isado a ntregar á princez:t a r, . n. J,,, uarh o
eu dotr na im~urtanda 1e 750:11008. s gundo o
padrão mo1.Nano d~ lei de 3 de Outubro de 18:33,
c que cessarão da entrega r.Jo diJl ' em t!lante o. alimPnto da princeza a Sra. D. Januaria e de seus
filhos quo não se acharem nu l moor10
P liSO quo S. Ex. não attendeu bem á di ·posição
que ··ito•r, porqu•· a da lei de 1865 ci tad' no art. 4
da proposta rofero-so á lei de 01 çanlt·nto du 1 62
art. 22 § 1•, o qu1l C'Jntraría intriranJelt!O a opi·
nião do nobre mini tro, vist quo dispiw omo se
s<>guo: " O go ·orno fira autorisaun a fH ZI' I' operações de C'l'('t!ito paro on lrPga elo dot" da pr.nceza a
Sra D. Jnnuari n o~ importancia do 750:0008, caso
nl l l fixe a su·, rosi loncia habitual f6ra lo lrnpPrio,
FICANDO E~'f\ IIYPOT II E~E A"':-;UL I-\IlOS OS Crr•dito~ do
& 5 ( l ot;H~âll alitguel t!f: C'l oi do JII'ÍilCCZ8 (). JaIJ IIIIIÍO) do~ 7 (a limento do prinripe D. Lu1z) o do
§ K (u l_i mentos du pnn ipe D. Felippe)do art. 2•
dr~sta l e1. »

:-;o, poi . A disposição do~ lei do urçanwnlo de 1862,
quo o o~rt. I·L ~L 1 propostc\ actual I'• Sl~llla, m.tnda
a11nullnr o hnwnt"s do· princip •s filho~ dn prinC'Za a. r:J. 1). Janunria nora ·o d1~ que a e t • se
ent rl';;uo a IJ"'' '' t1a t.l13 750:0008. como i: 1ue nobre
mini stro poderá rnundur sat1sfuzer a qu.tlqucr d •sses
prin•·ipos 1111 a ambo, e ambos n otCh •n·m no
Brasil, os alim ntos que recobiarn elo the~nuro 'l
Como fazor tal ~·aga menlo m nomo de uma lei quo
Jn.lllda annullar os crnditos que se re l't> l't'lll ao ,.limr ntos rlos print.:ipe filh.o da princ za a . ra.
D. Jt,nuarid?
O n. SILVEIRA UA loTTA:-Apoiado.
O 811. z,c \RIAS :-I to é claro ; se . Ex . quer
pagar alimonto aos príncipes a que sr all,,do, r nt.ão
derugue a disposiçao legislalil'a quo cita, e m quo
se apoia, disposição que uão di ·tin gue entre c·starem ou não estarem no I mpor10 o• roferiuos prinCIJ.IPS : a annullaçao dos cred itos coner·rne11 tcs a
alimen os ó abs·dut . dada a hypotiJo~e do pagamellto rios 750.000$000.
E note· e, a •1i pn~ição da lei do Ol'\amento de
1862 t·st.1 Pm harmoma com o art. 109 da constituição do lmperio, o qual, manda ndo co~snr os ,,hmontos aos principe que ahirem pc1ra fóra do Bra il,
ca o em que :-e a_cho a Sra. D. Januaria, não póde
autorisar oxcepça:> em faver do príncipes seus
filhos q•1e. acompan haram a princeza s11a mão.
Sr. pre 1dent~ . ou obrigarlo n dizer nlgumo palnvras a re' pelto da e tatistica da população da
Córt.o. V. ~x. tem no lado a calorosa di~~iden ci, quo
a LHI re pc1to se ha manifestado enlrP dous nobres
senadores pelo Cear<l. Tocando-se om t•stalistica, o
senado é quem paga (hilariáade) ; ahi vem a dis-

Uc01·dia. Onobre senador p la provin1•ia do Ceará
(Sr. Fi gueira de Mello) alt ÕJ descommunalmente a
voz em favor daexadidilo de seus c lcu l ~ssobte essa
maleria a que ullfl tem rlpêgo iudtlfltm•el. . . Cum
pre, porém, confessar que a cuJ, ,a de tarnanh~ celeuma é do nobre mini stro do Jrn peno, o qual,
lendo assevt•rudo ha dtas na ontt·a ra,ua1a, f lnd;mdo -su nos trabalhos da commbslto , g''o no1ne?'t, niw
passar a populaçã o da CôrLo ~ o 23.).000 hab1ta.ntes,
no sou ultimo discurso, profcJn tJ o a t~t~ o ~e n .. do, decl~rou que o gover o, ainda não t ~ tn_J u tzo lormado sobrr o~ traualh os laquella co rnmt ~ uo!
Se ·. Ex. aindil não formou juisn sobre o trabalhos est.1tis ticos cln cnmrni ~ à o d que foi pt e ·ident
o ~r F i;.:ueira de l ello, não porli a asscgu1'ar ~ ca ·
m~r•• que a populução do munici,,io neu1ro é. conLra
a su r 1w~ i çi10 ge ral, de 235,000 hauitou es.
e tr m juiz,, formado a res peito de ~e t1ub .lhr;, r
achavA sei'O ilVPnt ido c!o HCO rto ri os ea tc_ul tos d11 rummi s:-oo, p ra qne dPixn pa ira r du vida s ~obre o merito ,, e um trabalho q·te o Sr. Fr gu1'1ra de M ~ llo dtJ
clara ti.lo perfeito como as mui pt·rfuiw s ob;as humanas?
Parece qne o nobre mini . tro COIIH'(:a realmente
a dtlv idar do m••nto da e ta ti-tica do uou· e sen•· dnr
pel ' Cear~; mas teme mnnife ·tnr f1a ncan1t· nL o St•u
jl.izo, al'ila rl do·;.e de certo 1110do cm.cto na pre, ença tl1 nob e cnrn reilo d11 estattsticn d;, Ct' Lt• , :::.. Ex.
recl'i ext:it;r r ;ts iras da pate111 itl dl' o fl, · n tlid ~t , 5e disser rpH· não tr m c·onflança 11.1 t:Ua tt li t·u do 11 ro b1P scDltd •r ' elo Cea rá, e t:om r. 7.ito, P' rque o noh re
min i~ tn1 oeve recnrd Hr-so dP qtt untn ó temiv •i Prn
opp11 ~ i <.;ã" o di gn " so11 t.dor pelo Ct• ní, r Lt OIIXPr á
mtJ mn ria a fl gura prO<'ntt ne ~tt L' que. '''" 11 oppO>I ÇilO
de 18.">:3 "" canta1a t!'mpor;. r·a, fez, -~ · · illit"II'O st>
nHil lll' 811 gabinrte de}] d ' ~Jaio dr· l 8;)2 dt• qut • faZillrrt partu cn mO rmni st10 dos nrgot io ~ ·· ~ tru gt ·ir• s
o Sr. visconde do Ut ugnuy r• romo ntin1 ~ t r" da faze tt:hl e tre . id l't~ to do • · on ~c lllo o ~ ... ,j,, oml e dt•
lt;•hnrahy: e1a o OIJpOsicinni ·ta mai· ~iu l c nw o
ag!(res, lvo datJUt· lle tempo.
F. tando ainrla em ~egredl\ o trnb ·,lh · ~ rla commi <~n o , t>, pt' ltanlo. niw so porl eHrlo i!l stituir um
6X ·•Ill nrc'lritdO obro r tl o~ , aC<tlltpa·llto o pat·Ptt·r
daq ltell l' que depMilam mais c nfl .•nça nn PSt •tistb , de lr-14;), que d.. va ás fregu. z i a ~ dn muni cípio
neutro 2üô..iü6 lt.r bitant s, do quo ua l'" tati•tir.H dn
nobre se"aiPr pe 1o Ccnrá quo dü aetua' 111ente ao
mu ,,ici pio neut1 o a penas 2.35,000
1! vou expô r as razões quo tenho par.1 prefe1 ir o
antel'ior arrol~m o uto ao de hoj e, ambos aliá~ levados
a oll't~ ito sob o regimen conse1vador.
Em 18 t9 a est.Histi ·a foi 1bra de rlu rt.lock Lobo e
d.e Eu ·obio de Qu ... iroz, i to é, do dou · bouwns c~i s
un cto ~ pr~r sua acttvidade p' t•no '. onh~:clnHmto do
mumcl pto neutro em todos os senndos.
Além do zelo e aptidão que prP~ itliram ao trabalh•l de _1819. accresro que houve f" lgo e v~gar na
pn·paraçao do trab11lho sendo certo que muita
dtffic.ul~artes se ofTereciam quo os en rarregarlos da
estattsttca wm vPncendo com porfiada instancia, mas
n~n de mod.o que não ficassem algumas por ve1lcer,
v1sto que nao. houve diligencio que podasse sul'erar
a repugn-rncta de considoravol num "rO do famílias a darem os esdarecimentos oxigid•tS. O Sr. Hadd~ck. Lnbo .dedara no seu rolatorio qrre t· ve dt> pre~
Cindir das mformações de i158 hefus de fam ,lia re-

calcitranto. , . endo, portanto, O"seutrnbalho por i so
me mo inco mpl<.'lo .
Apesa r d cs~" irnperfeição, o lral>albo de 1849 é o
que tem sc1·vido e sorve de base a todo os caletll os
poste1i01·os sobre a p pula ção da ()rte avPli adu geralmente hoj ' em cercü de 4.00,000 habitantes ; etl ·
tr••.tanlo q11e o arrolament 1 do n. bre enador pelo
Ceará, rrali sado 21 anuos deptlis do d · 1811), attribue
ao munieipio noutro população muit o ffi l'lllll', pois,
eorno disse. só lhe HLll i u · 235,000 hab it antes.
O nob re senador pe o Ceará dt·nun c.ou. em o
CJUerc·r. o vi cio ca rd eul do set• trabalho. ·. Ex. d1sse,
P• ra A bónar a sua S' latt sti ca , q11e o in1•umbi los de
a fuzer et·am do partiu · do gove1no e seus llt·di ra los
am p,o . Ei s ahi: e ta li ti CJ de p.,rtidn, e · tat i~ Li ca
• nc.~rreg o.tda exclusiv .. mente a crea1 um s na udmini ~ traçã o. C•lmo ~e e tra ta ~ (' de d t! sig ~; a r d 11 utados
ou orga nis r li · t~s de e l oitor~s. A r.epugnan cia de
fo•": e,·er .e clure•Jm eutos dovw, pm ·, se r agora
miJltO 103 10 1' do Qlle h 21 ol tlnO : ll S Oll CidllS VÍ.tr'O
nos hl'l carn•gatlo • ch es t rt is ti ~ a os vencedores q110 os
op primi •m. o, Jl " t'Lil lll ' • rotrahi.un -stJ .
A pres~a, quo é semfn·o itúnli;;a J1• pe: feição,
torna u ~ p •ita a e~ tuti,ti · ·a do nobre St>no ·lot· pelo
Ce rá. pnrqu o o< pa çu d ~ Lt mpu dc< linado a c~ c
tr.lhálhO foi bre vi ~sint o , e cahiu J • l oc'~a n onto na
~e mau · 1 sa nl.t . dias <'m -1'•0 os t·hri ·tit• ·S li · m rou ~ a s
a'lit l ~ iiDJ.OI'L; t nl · · ~ a f. ,zt·r do qu e lahi ·c;.•r lista ,·e
fa 1nili 1 e l'. rlarPr·imPn os pàril o. in ~ p e ·turcs de
qua ·tl'il ào, a té ni s ~ o o ppre~ ~ orf'S do po vo.
1L 1 1l ~u g nan r 1 a de que f oi J. ,va o ' r lJ HI ~ o ck.
L" hO t•r, m muito OJ C' nor s do que <•S de hoje, porqu p os tempos e o ~ homens e as c i tc um ~ liln t ia áo
divt•J'SII .
llt.minltva (' m 1849 o partido con serv; dor, como
dom in 1 ltojr ; 1\1n ~ 011Lno o p.11 titio er<J unirt~t'III O ua
S ll ~ lt'll . aÇ[IO d e Ctl ll8R i l<'i!S, I' iltl ~ OI I it. O di~,S as
idón s han1 · orn ~~~ , liam ' lll" qualiflrados, no ~ ~~ s~ o
quo hnje vor.illa e tl e~ r:o Ld" ~~ m p1111>1 pio•, o 111Vnra
111 dirt • rlu l't' ~ dn ptdilit ·a hOlllOIIS Hli'XJlOrtos
tei mo ~OS I fUI' lu do 'li ' Tifl('~m A sr·IIS cn prirho•.
Em ~tH9 o partido conservndo'r ora rxclu ivisla;
m •s ai 11da a ~ i r n um libt> r.tl p n• · rou n" ··n w ra
temp• rnrtn .e ntr!'tanto quo ai{ r• ,.m virtud dl> nma
d··rril•·••la se m 1tOII1E' n ·m quuliflc çM> pus. ivl'l depoi< dn violr ••ci . ~ ~em conto, Ulll s'í voz llbe .~l se
niw pôde tn zer ouvir na< an ar .• q~tall'i un a!.
Em l84U as ~ ummido~des consen ador. s quP guiavnm o s11u partid .. , r11•m r • mo o ~ cimos da s montaoh~s q,w. roce bem a luz Llo sol aut s que inunde ós
vallns: hoJ e o snl na fulta de montanha dá logo uos
vali e~ cunst• rv;~doros.
'
M.ts ns l'artidos fortes, hem cen titudo , con ~cios
de sua aptidão a re •,isar idéa~, são g ur.r• ~os romo
os hom.ens de valor e de •·nrAgem; no cllntantn que
os part1dos fra t:os sãu perfid us e tac11nho , comu o
individu• COVIl! es.
A prrs~a uo govrrno n~> organisação do arrolamento e te anno pare• ·ia inexpl1cavel. O governo
nctual, que da la do 16 de Julho do 1H6t!, nuncA se
lt> mbrou de estatistica, e só em Abril de lti'70 se
mostr01a sól cito om apresentar vm ~pfcimen de t slatistica da Côrtel Era difficilltlinar com o mctivo de
tanta diligencia. Os factos, porc'm, se oncuregar,,m
de exp lil·ar a colorirlado mini~te1 ial.
No 1• d Mar ·o havia sid o morto Lt>rcz, ACabandp
conseguintementea guerra q11e ·u t utJvamos 11ntra
o Parnguay. E, pois, rcstnbolecida a paz, cc ava
I

\

-Ut·Jdo 0 motivo para a der:nora do projcdo do emancipação do clcmentu s.erv ll .
r •stas ci1·cum-w nclaS, o govern o, anc1ando por
uma ost.: usa plau ;ive1, lançou os olhos potr.J a estatislica, 0 comcç" u a tratar doll u com urgencia na
Côrtc. Estavu ac11ado o pretexto:,, 'ão podtlmos, dizia
o grwc . no, trat .r d.. emant.:ipação SO l li poss uir d11dos
ostati~ti CO ' ; começamos pola C•1rto, e quando os
hottVt' rrt10S I'Olhido em tnd o Jm perio .... então
cuiJaremos dcss , med1d:u>
u :,1\. F. ÜCTA VHNO :-A rg•ultento prd paru~o .

paiz ao que tem escravos, e ãquelles quo não os
tem, como o clome••to servil; se hmn o jãmai questàn prol'ria do gove rno é e~ta. No en.11a11 lo o ntobro
mini>tm, respondendo ao nob re Sf:\nado1· po r I.Joynz
disse crm m•titll clarozil: ~ Fa'fam ~s C lllwra~ o qu~
OLI'ndf:\ rom; o governo nao da IIP<lO a mudida · dirpct 1s, geraes : quanto ás in tJ ir·(•ctas. os in1sl!o ,
na,, comu taos, mas com •• senadores ou nep u·a los,
vutar·iJ,, ·omo quizPrem.ll togo, n•• grave p olrlPrna
d · elt>mnnt" o r vil o minist· rio annn l ou- •o !lr• todo
(ap ·1i '•dos) ; no problP.ma mais grare p •ra ,te paiz,
o miaistcrin clypsou ·c; aos SPUS zucmbros fic<1 a
O Sn. Z1C .IRII S - Ar;~;um r> nro de que já s~ sorvin qnali lado de d •pulados ou sena !ores ,,a a l'n larem
o minisle :'Í'I• q.rando, r f,rindo ~ c o nohre presi- c••mo q••izer m, un s pró e outzos contr.t as medtdenl r elo 'OPSrtho 11 ostnti<1ica do 110 111'0 srnarlor dns inllirc tas.
p<'lt Cea uí. ponrl•·rou qn P, r·on lan 1. !l o~se tra'1alho
Fo1 por is •• quo um illuslt'C doptllado da provi uque" '' e ~ p11·o de 10 '""tos houvera só no muni.-ipio ci• .to Co ·rá. apf'lic •u ao nctuv l utioi~ 1 •z·i, o rl•to
neutro l-1- 00 l m · •numi~ SÕP~, di pensnclro e'tava o de um iuglPz. fallandu de um estadi t• d" ~ e u pa 1z:
govnrno de mo<tr. •r-~ rl rn •li1.0 pr·P ~ s ur r so l'm as"os rntn islros na 1 clrwern ser Lr ' rc~ · tos r!· 'ou par.
~nrnptn ern '111'1 a in •ci.t tivn iudi vid 11al f; zia I tnlo.
tirl o." E creudus com rff~' ito se turn m el t·~ do :<eu
1cn 10 d do as r •zões p 01 quo pr> nso f!UC a usta lispnrLiilo, f!1rand0 lhe deix··m a .tinnt ~Jira. 111 R lt:.lli
ti ti r"t dn ti obr•' ~rna l"r pr>io Coa r1\. rlan.Jo nn te r•o grn ;(',; a~surn~:~L• •S lirni t.andu se a vut.•r corno Deus
mtnid pin d , C·\rv• m ~' n ·l~ pnpu la àn ri • flUO n tra- ' o• aju la.
ha lh o .to Sr. li "ld•J•·k Prn lRU niio m •rrC ) credrtn;
E' ,·orno so criado~ •le•sem bail"s n•;s sdlõrs de
!i urn tr.• ha l!l••l'arli•lario fl'ito ;i.; p ro · ~~~ ~ o r-orno fim
seu~ am •S, dirigin 'o ll)•ln o •i'rvtço, r appna · pr.rd d •.;r·1 p:u· a ~ '•athh d•• ~nvrrno na solução do m ttin 10 "o donos lia ca•a tom • I' uma rn ·r.. •ra de
]lT0 1ll(lrn I do • ·l ~· rwnto ~l' l' l il .
( hã. A I ompnr.•ÇilO é •lu•a ; Ol'lS UC>C d!ll'-<1 o n bre
à • so on clua d •h i (] 10 rn r o ~ p nhol ao pl'IJÍ <'Clo 1 mmi•tro qno é d•· unt wu corrPii •ort <Hil) nu 011trl
ohr• e.;lali -lt"t 'l'•opr n!lr ta np r· v11:ão losr r1ildn. ' cam tra, as•irn c•.mn ó de sou conoli~i 111.11'i•1S na
Prl'sln, ~ • ,·ontrario, rn •nha a lho~à " ;l Strü idc'a c ·r- llr1J11' ·n•a o o;•ithrt do ounucho corn l[ IIO mi•u searlt•nl:o'ltll1 r.orniHtu, nquP\1'1'03 mal, r f!tH~ o nobre r,1m o 16 d .lul ho.
min ~, ,. , ,o r••d11Z ' todo a du1 atrt , nsn·~õt• s. 1• po~ra
Eu não digo 1nnto : somen te compa ro o 16 de
dospelld••r ~· )() 00 n: 2• para crear n1 Côrtt:t urna J •dito ao pil oto C{llC PIO mom·· ntn lri•.it.: UbilllllOIIU o
rt'parti r;ito d'l o~t' r t 1 ~lira.
lt'ill", o dt.J ixu o 1 vio á llatrocn: n~se ptluto bem
O 11r 11ti ~t,.,, rn .ds rq lt· <'Rt•·n•arl 'l rra capn do f.o zM
m ·r·o1:r qno a trip o1a~ilo o \.1n cc ;~o n1ar.
isso. Q , m nil)tom rap1ci lad •• pa ra lizer: dL·ern -me
O •tob o mi i<tro dis-o n •s'a easa. ,.,mon 1 outra,
!linltello, d · · r x~m-rr•o cr·••ar ropurtit,;õcs?
'l11e a situaçao á 't'e ·ut.:eed 'ti" l!i 11·· Julho ra
una s1Lo lf·il•J a1trli ia I, P·•rq11C o gah.ll"lf' dP 3 de
O Sn. 1 LVI'.lll ,l 11.1. M I TT~ - E' direiro do paria . A ,Mln Pra· ·omh •t:rlt f'M lih .. rnes c c .•n ~•· r ,. d•Hes.
ml'ntn cre r· re .artiçõ' .
Orn, ~ ·m l! ll"rOr r IZlll' rPCt irnill~IÕfl ' po- '11 llizPr ao
O Sn. z,c 1 nr' :- Era •lo esre•ar q·rr, accl.1rnado nnb n• mini·tro f(ll " · • Ex:. , ·~·fi11i • r ;J . •ta 111' p.1ia
m1rPchal d.t fnturn pela v11z d • tdh 1na con-en·a- sittwçito, t ois o 16 de Julho é comb'\lid•t pel·• p;dz
dora arrle.; d · lu de J u ho, e em l6 dl' Julho t>le,.ado irtt••trn. por· til to- os li brr;.es o pPio ~''" pn•prin parti•Jo, qu P o nnbre m;nistro dosar.rt>dilou ,,o ultimo
de urn sa lto , gPIICr;•l, st•rn ter járna1s ~u rge 11 teudo
comp.1nhia. proc ,.. du~se •le outro mo lo: so rpren . ponto, ,Jizo .ld.,-nos q •rJ n • camara havia ;•s~ <~ mos de
de mo qu •~ S. E:c e-t.. ja fuze 11do~ o quo faria um mi- l.iS•Idrnr•i.1, qtte I• g11 cediam a bra11da < u.lver t•·n cias
nistro rne <liocre. A poli1icu de um mirristro conser- so rn norcs i 1udfl de estímulos nem da ar ·egimontução de outra s eras.
Tt.ld 1r me .ia 10 reduzir- sn-hia co m effoito a tr·es
De S(lrle que se amigos chamam o 16 .de. Jrtl~o
pontos : prim•:iro, rxtcrrninio geral de s us adversal'ios: seg~rnd", nonhum respeito á opinião publica; eunu.:ho , i so nho pas<a de assnrnos do !lts tdenCJa
ter ·eiro. Ulln h•una C·l "'Si domção ao ODrlament11, pe- que irnrn ~ diatg mP nlc amorte•·ef!!; e .sP. cumpur;11n os
din•lo lhe .englob 1damente t~utor,~ação para gastar ~o u s rn mb ros a ct in dos, ain•ta 1-so ~un llls a~ . orno
o que qutzess~ , creur as re ;•artições que lho pa- de dtssidencia quo não perturba a sanla paz do
partido l
recrsse.
Tenno mni s dll ur;.a vez, r. prc idento, Alludido
Parare que o nobre ministro, recoioso de sondar o
ne te e om outros d1 <~ ur os no elementCI se rvil, por- movim••nto do optnião qur. essas phrasrs a g•e-sivas
quo Pste ass urnpto nao póde sn hir do pen ameu1o revelam, comoroz soem olhar para a snp rflr·ie do
de quem considera. os negocios do Estado, e aLó que se pa sa no parlamento e fór u del le. E S Ex.
uma ·•ez tíve o arrojO do dtzer quo es•a queetão ha- chama artifirial a silqação prec. · d ~· nte , quando o arvia do es:nugar o nobre prns tdento do conselho. e tificio do 16 de .lnlho é qne e tá á vi ~ LH de tod u .
com efTeito o governo está por elln esmagado. Não
Senhores o paiz quer <~lgnmas refonn:1s, porque
enteo na averiguação do to s tamc~t~ o do inventario sento se agrilhoado. Pscravisado, e atribun o mal a
de quo fallou ilon tem o nobre mtmstro do l mperio; certilS leis, cujas reformJs todas as opiniões reclanão quero sabor se S. Ex . tra'lsmitte por· testamento mam som discre1 ancia, e m 1is par'liC11Iar 4:J sinc• r~
a herança ou se est:J passA 1n IN'fllSTATO. t) que ~ei rnonte o parti 'olihera\. (Apoio.do,ç). Os nol.lres ffilé que pela confl -são do nobre mint stm, o governo nislros não podem abertamente re cu ~ ar E>ssas meannnlon se, de:> appareceu da fJcc da terrn . (Apoia- dida s. Seria declararem-se em opposi~ão formal
dos.) Não ha questlO que mais importe rm nosso a I do o lmperio; mas o que fazdm ~ Mistificam o
J

ne paiz em alam as camaras com projectos mesqui ·
nhos ~ o que desejam é ver fechada ~ sessão para
vive~em mais uns seis mezes tranqutllt s. E com
effeito, Sr. presidente, poderá alguem dizec que um
só dos projectos mmisteriaes revele o pensamento
de um governo forte no meio de urna sociedade
livre?
Será acaso a reforma jmliciaria? Ella marcha tão
va<>orosamente na camara como e o nobre ministro
daju~ttça interino tivesse empenho em impedir-lhe
a passarrem, pois que ou não vae á outra ca ~a do
parlame~to assist.i r ao respectivo do.bate ou assi~te
mudo e qne:io; alem de que . Ex., amda querendo,
não póde fazer o quo deve, porque occupa duas
pa tas e ou bem ha de acudir á da guerra ou á da
1 u~tiça, sendo o mais certo fi ct~rem ambas mal serTidas.
Por outro lado desde o dia 10 de Julho vê-se quo
o nohre ministro da guerra anda dr tal fórmu attn·
b.llndo ,Q}le o pensam9nto de reformas não cabe em
seu e. pmto.
Qual ó o outro projecto ? E' o de estatística ?
O povo pede em altos bt-.•dJs a lil.Jerdado ol eilo r~J,
a. emancipa cão da urna (fl.p oiJ.do .~) ...
O ~ R. JÍ. 'EIIU DA MoTTA :- E do parbmenlo.
O SR. z.~cuuAs: - ... c o nobre mini tro do Impario não achou digno de sua sc:Jicitu•1e nu IJrrsente
sessão se não o sou pr·oje::to de estatística, podmdo
autoris.~çào o mais autotisação pam despender dinh"iro.
UM Sn. SENADO I\ :-E o do administrativo contencioso
O Sn. ZAcAnus: - Oa jur·isdicção conterrcU>sa
trata o nob ·e mim trono. etlfl'Oj"cto de universidade que apr'e entou só por ostentação, e não como
um p: ojPclo serio pal'll er discutido.
Ha ainda outros projectos? Sim, ha o de interfretação do acto Rdd~eional, e das municip1lid,Jdos,
projedos e trntC'gi cos pnra entrllter aattonção eespectaliva, até quo se í'nccrrcm as cam •ras.
O nobre mini3tro não póde Stlr, embora o queira,

•

um reformador qualificado; o odio domina o nobre
mini ll'o em Stlas relações para coro cus adversarios. S. Ex. deleita se com recriminnções .• ão r•xem·
pios desses mesquinhos sentimentos os seguintes
trechos o seu discurso de exposição de motivos do
pr·oje ~to de reforma eleitoral ( l.end" ): << Eu devia
o~as palavras de homenagem á maioria do 1862 que
dé!a tão dignos ~:xemplos, quando roc<'beu no seu
posto o mini terio de 24 de Maio, fazendo-o voltar
ao nada político de que sahira. '' E mais este outro:
<<O decreto do 18 d3 Julho que dis~olvou a camara
do.s Srs. deput3dos na ultima legislatura foi por
mtm referendado e poz termo a uma situação artificial. "
Ministro que assim revolve u pss ado e exalta o
poder de seu braço, será tndo, menos um estadists
r~formador; póde ~.e~ o agente de um partido, maa
nao é capaz de conClltlr os animes .. :
O s;n. PAnANAGuÁ:- Sobro tudo quando tr·atavn dP
reformas.
\I Sn. ZACARIAS :- ... e fazer inclinnr- o aos seu
projectos du reforma o publiC<J em geral.
A quo wopo·ito vin1t·1 o nobro ministro rPmemorJt' dJvcrgenci::~ s antigas o inr:nlcar· ã nttenção da camara o granJa mr•rito de hlver reft! ren,Jado o doereto de 18 rie Julho? Tmha isso alguma relação
com o prnject do reforma que procunrvn motivar?
S. Ex. dosvaneco so da reft>renda do d:Jcreto de
18 de .Tulh l de 1 68 quo dissolve11 a camara teroporaria; mas no seu proprio pattido h;r via muito
qu11m condomna se a ascen ão dos conservadores
naquellas circurn tan cia~, e o Sr. vtsr·onde de S. Vicento foi a os c respuito llcm e plicito. Não sei se
os ta rilo arrepondido.'l...
Ü

1\. ~ARAIVA:- J úetÕO.

O Sn. Z\CARIAS:- • .. porém ja r·hegou para
mim o momento de tPr pena do g <brnc>te, porque s•

algum dia houve miuisteriu nu Ur1siL tlbaixo das
circum tancias é o min istnrill d lU do J11l10, o qual
sr• annulla eXj)ODtanr•ament na presença das grandes
diffi.:uldadc. (.lpoiados. JIIU!lo bem I Muito bem!)

..,.,,.
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orprendi-me, Sr. pre·iuenLc, do ouvir o nobr
senador pela Bahia em motivo mudar o tom do debato, que comigo trav<ira, pa ando a e primir-se
coro acrimonia, de que antes 'O a bstivora: a sim,
o nobre enador referindo· o á d duração que fiz
do por muita deferencin a ·~itar com ' . Ex. a di·cu sáo fóra dos a umpto oncern ntos ao orçamento, di se mQ que não precisava do mf>u ~ favorc .
Tranquillise-se o nobr s nado r: a de f r l)(;in o alr
tonçâo, quo guardo empro ·om o honradv membro,
ó a mim p<.dem s r imputada ·; não fica . ~x. por
i o •rn nenhuma obrigaçào.
Tendo pro te lado rcsLrtngir-mo quanto pudesse ao
debat do orçamento, ro alvei a ulttma estremidad :
era il de s r obrigado a vollar á mat r a trazida por
S. Ex., como acontec ncsto momento.
Longe do ba~er em retirada, omo disse o nobre
senador,defendi con.• as propria palavras ~e q~e me
servira dei o pro tso do~ nvolvunont? as mmhas
proposi óe , mal oolendtdas.
desvl!'tnada por
S. Ex. e alguem recuou fo1 o honr:~do membro,
que em vez de alargar ~ l~rr ' ll do deba lo <{UO ello
proprio escolhera, restrmglU-0 qu:mdo hontem voltou ó. tribuna.
Acompanhando ainda a . Ex. nos tres pontos e~
que in istiu, não quero ju tificar-rne do tgnorancta
em matcria dt~ direito onstitucinnal, ma umcam nt fazer sobresahir ainda mai a grande profi
sciencia e sabedoria do uob ro senador.
No oxtracto que deu do rnou primeiro di curs.o usa
o Jornal do Commercio da expressão «soboranta dolegada ao lrnperador e ás duas casa do parlamen_LO.>l
Não me exprimi por esta fórma, mas a expres ao 6
correcta e a de que usam o tuoados publicistas.
Estranha confu [to fez o nobre s nador, não ou,
liando o mesmo alcance ás duas e pressões « oberania
e poder constituinte , ; quando o poder con Lituin.le

muna da soberania, e por ou inl rmndio ó que , e
formam o podere constituídos. A dolega~ilo aos
poder ' · on tituidos não excluo o principio da soberania narional: a vontade gorai, o p o~am nto publico x.i ·t m; ão dello orgiio o r prosentant ·
da na ~ão.
'
Lj ·timo <{UO o honrado m mbro t ja tão atrazado nc t ponto quo ainda venha rep lir pel'antn o
senado o que di · ·o Rou · au no Contrato , ocial.
Pr l<•ndc o,t c criptor que a vontad g ral nito
r pro cnta, e qu
deputado suo m~ros commi ·arios' do povo: excluo a d legarão, julgando tÍ
11 sim pod r manter 110 povo a ob;ronia.
lloj são outra as id ;a roce hida H ra 1m nl .
Umo unica eon tituição quo rol' consto ac itou
aquo11a tlontrina; 6 a de 1793, promulgada pola onvonçao na 'tonal da Franca rcvducionarin o em
virtt~do da qual a lei era decretado m diante o a enl11n u,to da a mbl"as primarias.
a iclca da obrranio nvolveu-s a summa do·
poderes que ão del ga dos: exercem-o · a autoridades_ para. rs e fuo constituídas; mas nem pot· is ·o
a naçuo dc1x~ d on erva r em prin •i pio a ·oh rania
qu so x rctla em seu nomo.
q.1da a organi.ação politiril, a soci<'dad . r· uma
entulado, o o pod t' constituído outra: a •ocJodade,
porém, como quo vivi Oca e dá real r ao · poderes
publico , Lran. parecendo ncllos p lo prio ipio da delegação. Ahi está a nação sob 'mna; silo, p r 'm, os
deposita rio · cunsLituctona s quo ox rcitam o podeJ'OS qu dellu dimanam. E' corno no mandato ordinario, no qual o mandalario não ab orv e aniquilla '
il capacidade jul'idica do mandante; roprosenta-o, e
por lia obra.
ão o ali na a oborania nacional p 'la dQicgaçã.o;
' o ot·citada por meio d lla. A magcstade da real 1a
constitucional a me ma ma~e tade da nação.

1flo pouia cu, portanto, diz r que o Imperador a
o pal'iamonto ab orveru a sob l'Jnta nucionul, e que
fica esta aniquillada pelo facto dn delegação.
J~oi o nobre senador quem di se: << Na lnglatorra
o parlamento é sobel'ano, porque póde tudo, é eLerMm nte constituinte. >> E' equivoco do nobre senador; a oberania é da nação ingleza o não rio parlamento; está nelle delegada como poder constüuido
c t •mbem ronstüumto. bntre nó o parlamento ó
tamb m con tituinte, porém com limitação, porque
em mandato especial porlcm- o alterar sómento disposi~õ
da con tituição que não se referem á attribuiçoes o limite dos podere políticos e aos dil·oitos
poli ti o o individ nes do Lirtarliío , isto é, o que o
art. 178 da constituição não declarou e encialmr.nte
C011Stitucional.
As grandes questões pam o nobre senador, as em
que S. Ex. prima e mais s . omp nha são as questões
de palavra . hm 1850 fez . Ex. um discur o na camara do deputado , como hontern recordou, para
prvv1r qur não se devia no voto de graça· usar do
vocabulo « oberano» para dosignor o Imperador.
Por e ta fórma pretende o honrado m mbro ter
adiantado muito o nos o direito con titucional. ..
O ~ n. ZAC,\IIIA :- ão disse 1stu.

1\. m:-.ISTRO
qui7 fazer crer.

DO

hii'ERIO:-Foi ao meno Oqug

O ' n. Z1c nr.\S :-Não disse que adiantei na1a.
() 11. ~U ' I TRO DO fMI'ERIO :-Tanto era esse O
intuito que afllrmou mphaticam ~ nt.e que de então
em diante em nen huma re po ta a falias do lhrono
~ usou mais do vocabulo «Soberano.»
0 • 11. Z~CARIAS:- ão di qtte foi d(lVÍdo Ú minha obj rção.
O 11. Mli\'r rno no hiPERJO :-Van{(loriou-sedcs e
grnnd
rviço. ão sei, r. pr fidont , o qur lucrarão com isto a Iibordados con litucionaes, "pesar
do oncaroeimento que faz deste facto o nobre onndor. ão duvtdo u ar des a expr·cs ão, e quando
dclla uso 6 no sentido de cxpr•r mir a prim ira p1sição
social constitucional do paiz; som quo dos e mudo
augrn nto a prorogativa im perial ou abdique ou algum dos meus direitos d cidadão bra ileiro ( -1 poia-

dos).

O pois disto veio o nobre enador, permitta-me
V. Ex. r. presidente, usar d lermo e cola~tico,
como qurrendo dar-me um quináo (t·iso) o en inarme qtte a liberdade ela irnpron a ó um direito individual ·o nã1 político.
Foi . E_x. ne t1 parte muito id liz, sobretudo
quand_o eqmparou ~ !ib rdade du imprensa (tratava? ~a tmprens.a .Pohuca) ao direito quo tem cada indrnduo do viaJar, de estu•la.r, do andar ou estar
parado.
Repugna a asserção d~ n bro senador com a
no)ío dll direitos indívídua s que dizem todós os
autor s, e ontre lle · os Sr. vi cond tio . Vicente,
d corroremrda per8ona!idade humana.
O eodigo criminal, no art. 7•, exige quo o editor
011 o autor c tejam no ~ozo do dir ito~ políticos.
Como, pois, on ider~r individual um dir ito que
pr suppõe o gozo do di rei tos políticos? ria presuppor o · direitos politico na p r onalidade humana como anteriores aos individuacs. Os direitos
individuaes não dependem de condições prefixada

p la lei positiva; resultam da natur·rza humana o
com olla estão identificados.
O já citado Sr. viscomle de . Yic nte tratando
da Iiber•dad c da imprensa, diz: « A imp'rensa politica 6 a s n tine !la tia liberdade, ó um poder reformador dos abuso e defensor do direito individuaes e collectivo ... e o grande theatro da di cu _
são illu tra:ia, cuja repre~eotaçõo toem mudado a
fa~e do hlundo político. >> Tal direito não pód ser
enão um direito político. Exercendo-o, o cidadão
intervem na formarão da opinião, que ; o motor da
machina política iw nosso rogimen de governo. A
impren a política não ó um poder constituído, mas
de fncto ox. rco a maior influencia no andamento da
sociedade.
Este equivoco tão flagrante do nob!·o senador
demonstra que S. Ex., o não eu, é quem precisa
estudar melhor certos pontos de direito constitucional, antes de vir tratar d<:>Jies p r. nto o senado.
Direi ainda nlgumas pa'avrn sobre o topico relativo ao poder moderador, pois quo u nobre senador,
n !lo inti tiu; e e pero que nC5ta part ficará liquidada a questão.
Di se eu que a di oluçãu da camara do deputado é, como todos o mais, acto privativo do poder
moderador, porque, dando- e as mai das vezes a
di·soluçiio por occa ião de connicLo ntre a camara
do doptltado e o mini terio, attnbuit ao mini terio a so llição r'o conflicto seria faz r d llo juiz,
sendo part n. questão.
~?mo, p_onim, é a política do ministerio quo se
, UJelta uo J_ulg;trnento das n~n.as , o o tr inropho ou
contl mrwçao c da mesma polltJca, nllo do acto do
poder mod . r:ador, torna-se vidente a rosponsabllldade poiLtJCa que as~ume o mini leriu, caracteri 11da 1 .na mareha pelo ado da di ~olnção. que não
deve enca1 reg;~ r- c de executar c nà tiver a conviccão do f!tlP a narãJ o ü poia, o de qu<' a camara
dLsotvidl nã exprÍmo o pon amont.o publico quando ' p lliu a politira mini ter1al. E' uma exrcpção
quo re ·ulta d<l natureza das r.ou.as, sem <'Omtudo
alterar a v rdade do prinjpio e a ~ndepcndoncia do
poder moderador.
E tanto é assim, que se o mini terio não tem
maio ria 1111 nova cnmaru, retira-se o o podAr rnoder::~dor, qu st\monle con.ultou a nação, procede como
somrr c m trtdo de accordo com o pon•amcnto publico, nomeando outros ministros que tenham o
apoio da cam:ua.
Tratando da hn.othese que eu trouxe da domi são
o nomeação dos mini lros, o nobre onodor viu- e
nos mai r s apuro· o ullnal hogou a onfes ar que
a rfl feronda é urna mera formalidad .
Os rnrni lros qn sahem são ovidenl mcnt os res·
pon avois p la s~a r'~t irada, e não o successores,
que n Hse acto 11aO tlVeram acção nem detibernção.
E' contra a ve~dade dos facto attribuir a r sponsabilidJ.do da rotu·a~a de um gabinete ao Qnlro que
ntra, tranho ás causa ele sua dissolu ção .. Para
quo ongen,!rur theorias que a verdade d;rs causas
repell o nao tomannol-as como ollas são? Vamos,
poróm, no caso como ~?lle ·e fi"ura.
rlobr·e s nador· referAndoll o de reto de nomeação do chefe rlo aetnul gabinete. Quem é o re pons..w l por . a nom ~çãu c por HHL con equencia ?
Cortam nto qu rn a ac itou. Pela tht:~oria do n bre
enador 11 referenda é determinada pela interferencia, e portmtoirnporta responsabilida1e. Diz, porém

qu e ne to caso não é, e de feito não é, respoo savel se v0 da letra do projecto ,1 presontado na camaru
por um acto quo referendou.
dos .deputados ; não ó, por em cou a nova s a JUO qu e prova isto ? Que a referenda dos acto do
l'ISdi c ~à em ma teria de instrucção public:r . T•: omo
poder mqderador não ex primo a resp ·nsabili dado o nobre sen dor acoita o c nton ioso administrativo
do mini tro. Nem <c póde co mpre he nd e~ qu e o Sr.
exi tento.....
vi conde de Itaborahy responda pela a s~1g n a tura do
O ' n. ZA C itH~ :-A juri dicção admini trativa.
nobre s nttr! or. Fica assim o á vi La da confi são do
O Sn. MTNT s:rno ~o_ hrrEnro: - ..... não pód imnobre senador, liquidada a questão do alca nce quo
tern a referenda dos ministro s nos aetos do poder pugnar ossa dispos1çao, pois que não . trata enão
d : trun fenr a apreciução dos rccurRos para e se
moderador.
Desde que o nobre senador foi 1 vado 6 oxtrern1da. tr1~una l es p CJal; o no qunl tom a enio o homPns
de de reconhecer que a sua propria r ferenda em mais ('O mpetentos para julga-los. Citarei tros •xemum ucto do poder moderador é urna vã f0rrr uli- plo de taos rrcursos.
O r urso facultad o pela lei n. U30 de l'i do edadc, o que se al guem res ponde pela sua assig natura, será outrem e não llo, seria cruel Jade d;t mi- tornbro de 1B51, da decisão do governo que manda
nha parte querer ainda mais apurar este ponto . fechar urna e c.ola ou colleg io;
Os recursos tnterpostos r.a fúrrn a do art. 129 dos
obro a reform a ele tora! direi só monto que não
pruvu contra mim o ter confessado que o mào system 1 estatutos da fa culdades do direito o 161 dos do m<'dicina (rognl~m ento s do :28 de Abril de 1851}, da s
das elei ções entre nós ó causa de o/Trerom muito
vexames as classP mais numerJsas o de ·protegidas ; 1ena de. prr s~o corre1· ional por mais d •'o u meprova i to contra um estado de causas qun sou o pri- zes, _rle 1:otençao d di, lomas, perda do nnno <' xclusao 1mposta s aos estudnutes pela r spec tivas
meiro a con demnar.
E' o interesse eleitoral quo cavilla em s u b.•nefl- ~On A roga ço os ; .
O r •cur ? uutom ad o pelo. art. 32 ri o r guiam nto
cio as di sposições das leis de organi ação judiciaria,
de 5 de ~iaw d 1~56, quo tcorn os professores da s
~ a guardil nacional e do recrutamento. Enten 10 que
ante do mai. se •1ove fazer desa pparccer o int•.rcs o aul :~.s de pr para tonos da · fac uldades d direito das
que determina tac abusos , se m co mtudo deix ,r de penas im posta pela con grrgações.
Nesta puto, portanto, o nobre senador deve deconvir, que a bem da ltl1erct ade individual o pam
o elfeito do se extinguirem certos vex:ame. , é de na- sistir do s u t·eparo.
Aeha S. Ex. conveniente, noces aria. parece u-mo
cos idade reco nsiderar a lei de 3 de Oczembro a a da
guarda nocional.
m mo ouvir-lhe dizer indi.~p e n sn 11 el a errarão da
Nutou o ~ úbrc . e~ ador ~o ntra dicção entro o tr·e!'ho universidade, nus não 11 gora. Po rs i ~ to em nrT:l•rlitar
quo nfto ú um mal, mas urn 11 g r~nd o dlnta grnJ avuldo r~la torw do m~m s te no .do Jmperio em qu o ai'
firm ei quo tem ba1xado o mvcl da m trucção supo. tar o nnmero dos hom ens do l e tra s ~ são Pllos o
rior e secundaria, c o p riodo de um discurs•> orn q110 dãn o impul so)nL •lloctrral á . oewdad P, o l•s que
que, contestando a opinião de S. E~.:., do não el a a nnttu'<llmrntc mais ~o interessam rnai con co n m
franqueza do nsino uperi r.r outra con cqrwncia par~> n drnu são de~ luZ!'s e pnra o adiantamento do
se não maior frequencia dos alumnos na faculdad e ensrno . Se al grr em na Europa pensa como. o nobre
que o nobre senador chamou do Alrazar o não terem ~o n~ d or, mmtos ospmtos Psclarccidos adoptum iMa
cllcs na o casião dos exames outro titnlos se não mtorramcnt opposta.
I. E. Henan, liberal mu ito adiantado o in susAS Cl) rtn de e mp enho ~ . dcclar i qn nes ta parte vão
p ito au s honr11dos momt1 ros, oscr via ainda ultias co usas melhorando .
. O abaixamento do nivel da instrn ção superior rnento :
. " ~ e n~ino up01:ior .é a fonte do en sino primanão é devido tanto a1s alnmr.os como á defl ciont•l
organisação do e u ~ in ' o á f;dta de ·oevorid ndo do rio. Sacn0 ~a r o pnmo1ro ao segundo ~ rommrtter
algun lr.ntes, dus quaos é ~abido quo approv·, m a ur~1 c:To, e H rontrn o flrn qrn' so tom rn vi to. Um
todos us xaminandos, qnor deem boas, quer má s m1lhao (d e fran cos) rco nornisa do na alta cultura
conta nos actos acadomicns. l•alta aos alumnos, pódo fazer para_r o ~ovin~ onlo intcll octual do paiz;
porwnto, o estimulo estranho, e oos monos appli- d~ do á T~ strucçao .Pnm arra pou ·o IT ito predu7. ria.
cados o temor salutar do provas mai rigorosa : Sao precisos yara mnovar. em ma leria de in Rtr rccão
nasto s ntido ainda ultimamente e manifestaram pop.ul ar~ mu!l o~ outro sa. 'l'i~cios . A in truc~ào prilentes do Hocifojom urna representação dirigida ao mat r~ n~o é sohdd_ em um patz senão quanrlo ,, parto
governo.
es~l~ rec1da ~a n.açao o quer vê, comprehondo lh a
Obsr.l'vo com a maior satisfação quo da mocidade . ulllld~de e JU .tiça . Trabalhao para prodnzir clusses
ac!lder:nica urna boa parto nã~ só .revela muita ap- supen rcs, ammadas de o pirita liberal: s9rn i to
edlf'icaes na at·ôa . . . A força da instru('çi\o popular
phcaçao, mas interesso pela sc1enc1a, o o que ó ma i
na Allemanha vem da forca do nsino uprrior
pelo ensino. E' assim que os estudantes de medicina
~ este paiz. E' n universidnrl ·quo faz !l escola ... A
nesta Côrte •. com o auxilio do um digno oppo itor,
fundaram a sua custa um ga bioete do zoologia o 1n trucção do povo é um e/Teit'o da alta cultura de
botanica, quo existe na r pectiva faculdade. Tenho certas classe . ''
0;; trO" nmos do ensino publico prendem se, o
lido ultimamente revista o, em quo se drscutem assurnptos jurídicos, redigidas pelos e tudantos de os uperiores auxiliam o 1!ão imnulso ao inft'rior.
. Paulo. Provam estes ,<l.gu · facto quo as cou as A illustração da !asses supel'ioros não p<Ído deixar
vão molhoi:ando. Pelas cartas de empenho não são de determinar mnior int<'rC sr por p.rrto dellas pelo
rosponsavois os q11e a procuram, mas os quo as adiantamento da menos fnvorocidas.
aco1hern .
A r união do hornon s crninnntos nas diversas
No conselho Siipe:ior ~e .in _trucção publica que se íon ia , não d ixará, cmtamon to. de favorecer o
· mo proponho croar ha JUl'ISdiCçao contenciosa, como dos nvolvimonto intollectual de todos os flUO re e-

-.t
bororo algum raio do fóco de luz que necessariamente
o contucto das intclligoncius faz rebentar : a luz
dissipa, não produz trevas, como so afigurou ao
nobre senador.
O ensino prima rio e secunda rio tem o lado a cargo
exclusivamente da as embléas provinciae : tem
e~t.a feito muito; mas ha muito ainda quo fazer.
Propuz que os poderes geraes lO!lla oro a i a instrucção secundaria nas vrovincias, concentrando
e ta os re .ursos que com ella dcsp ndcm na instrucção primaria. Tomaria a sim o ensino popular maior
in~r'm nto, e lucraria o secundaria
Prntende o nobre senador que é u.m cun tracto
J onino a favor do E lado contra a províncias.
omo, e o om/ da in truccão ecundaria passa para
o Estado o dolle se allir1am a prov.ncias? E' a
partilha do leão .libertar outrem de ncargos o lomal-os a i.?
O nobre enador, rocooh cendo comigo o máu
pstado da imtrucção pubhca nas província , não
quer, com tudo, a uxilial-us. Mostrando-s zeloso pelo
en ·ino, e p1ilne-se nestes termo : «I ve se deixar
ás províncias a responsabilidade do quo Ih pertence. Ainda solvida a duvida 110stitucional apresentada pelo nobre mini tro no s ntido que deseja,
convém tleix<H' a cargo das províncias o on ino prima rio o · cundati:>: .~e fororn deleixadus, soffJ·am as
consequencias da sua incuria. Quando muito, recorra
o gov rno á mPdida indicado. p lo nobre enador
p lo Cead, concedendo aos lycôos das províncias,
em qno concorram ~ condições de boa organisaçiio,
as lllPsrrws vantagen de que torn gozado o ·oll gio
de Pedro li. >>
Qo!lr, portanto, o nobre senador o slalu quo, 80
qual por fórma alguma posso ro ·ignar-m . Pede-se
o ensino populnr, próga-o o nobre onador e afinal
con1 nta-s com o titulo de bacharel para o alumno · haiJJlltados nos lvc·os das provin ia. I
A vtrdad 'ira e unica irH lltgcncla, e o ta litteral,
do 111 ligo do acto addiccional
qu as provin ins
dovem tratar do ensino primado e sccundario, que
o E tado póde tamb m fazêl-u em estabr.lectmonto
seu~, sem ter, porém, ingorencia no' daquellas.
Arcito o 11 tento a idéa de quo ronvom impôr a
obngu~ào do alargar o ensino prima rio 11 todos que
com olia pos am carrego r; e no nrojPcto sobre a
admi•dstraçào local teria obrigado ·ado municipaliuude a manter pelo menos um 1 e cola, se ollas pude om com rs e onu ·. Já o di o o repil , o E lado, a província, o municipi , lodos são interos
. ados noa.largamenlo da e phora inl llo-ctual da nação
ne te r gun n do gnvorno.
O nobre. e~ad.or não disse quacs o~ retoqu s a
que c devia hmttar o r c nte decreto relativo ao
collegio do Pedro li. Censurou alguns pontos da reforma c a x:ecução de outros.
E' verdatle que o decreto de l • do Fevereiro ultimo
foi posto C'm vigor depois de enc tado o anno Joctivo. ll.econheço que tem sido mclh r que fosse
po to om prallca alguns dws antes, mas não roi isso
pos ivcl. attenta a di!llculdade que n ontra sempre
entJo nós qualquer refórma. As 1' fórmo vão do encontr·o ao habites, ás tudicões, aos commodos de
muito e admiro-me de qÜe a do co li gto do P{ dro
H não levantasse maiore r clam~rõos, com que
aliás contava o que não mo dcmoverlam do meu m
tonto, convencido como estou das vantagens do
plano que iniciei.

L mbrei me do nlvitre proposto pelo nobre senador de adiar a execução da reforma para o anno quo
vem •. e nolle não fiquei porq~e, se ra bort a reforma,
convmha levai-a logo a effetto e d mais não queria
que outro disto pudeb .C achar-se incumbido, nem
tambem ter razõe de queixa contra o executor e
pretexto para de culpar-me no Cl.ISU de. a reforma
não dar os rructo , que esperava. Ace1to e qu r
inteira a respon abilidade dos meus aclos.
A idéa IJUC dominou no novo plano de estudo do
colleg!o de Pedro II foi a de facilitar a lar ra dos
alumnos com vantagem do ensino. As im, em vez
do enmes finaes da mór parte da matarias no
7• anno, organi ei os cursos de mod 1 que do 3•
anno em diante, em cada anoo o a(umno termina o
estudo do algumas matarias, aperfo1çôa- e em outra ,
ao passo qtto en ·ota alguma nova. No 3• anno fazem-se os xames fina s do geographia, arithmetica
o portugucz: no 4" anno os de francez, algebra
histona antiga; no 5• o de latim, gcom tria o histeria média; no 6• os do inglez e hi to ria moderna;
do modo que no 7•• anno, são ap oa o alumno
obrigados a oxam s fin · es do grego, hi Lorilt o corogra phia do Hrazil, philosophia e rhetorica,
Do algumas maleria não se xigem hoje seniio
exame de ·ufficiencia, por serem de vantagem, ma
não de ngorosa neces ·idade no en ino secundario:
taes são a seiencia naturaes. Todo o homem que tem
urna educação ape1 fciçoada deve onh C( r as I i da
p~ty ieu, as propri dad' dos corpos, suas combinaço.os, as clnssificnçõt s dos reinos animal, vPgetal e
nun~rul: a ~ormaçào do globo que habitamo . Não é,
p rom, ntclt~pensavel quepes uaconhecimoutos proOs iona som taes materias.
•pprirni a aula d1 ital'ano, embora rcconht>{'a
qu a littoratura italiana é va tissimr o muito int .
re ~ante, porqu' nãn repu lo essencial ao n ino
serundario, 011 do grande vantagem pratica, o sou
··onhecimonto, aliás facil de adquirir p.u a quem
conh ·e rcgnlarrnenle n língua latina, portuguezn
e francozJ, lcm chegado a certo desrnvolvim nto
íntellcctual.
A litteratura italiana conta brilhanlis imos portas,
profundos o drguntcs prosadores, mas na pr pn racão dos alurnnos para n estudos superiores l om-so
êm vista outros resultados c não o conhecimento
da litteratura italiana.
O Sn. ZACAnus:- T m- c em vi.la O' grandes livro em toda as sciencias qtte os italianos t em.
O n. Mt 1, TRO no lMJ•Fnto :- Como m todas ,,
lingoas 'xistem bon li,•ro , a consequencia cria
que o alnmnos deveriam aprendel-as to 1a para os
lerem nos originaes.
.
.
.
Não con idoro uma n ce s1dado pubhca, como dt se o nobro senador, o &studo do allomão, o por isso o
deixei fa ullutivo, como achei. E' de utilidade o estudo des!a lingud; mas não o reputo inuispensavel
como pr paração para os e tudos superiores. E' bom
sabel-o, como ó bom sabor muitas outras cousas;
o sabor não occupa logar.
· Dou muita ímportanc1a ao estudo do latim, quor
como m io de desenvolTimcnto da int lligoncia na
idade do n 'tno ecundario, quer como mei~ ~e fo~
mar o gosto dar idéa aos alumnos da p ríet<;ao phtlologica a flUe chegou a língua latina no bon
dia de sua litteratura elas ica . Sorprendu-me de que
o nobre senador veja nislo falta de gosto, e sinto fa l-

5tar-me o tempo paru entroler-me. com os e. criploros
da boa laLinidade, invejando <~ SS tm esse prazer que
pódo ter o nobre senador.
O SR. ZA.CARIAS: -Eu não lenho os aperfeiçoamentos, nem V. F.x. os tem.
O SR. MINISTI\0 no h!PEIIIO:- Com relação ao
aperfeicoamento do ostudo das bnguas latin ~ , francozu e· ingle7a, affigurou-so ao nobre senador pela
Bahia que eu exigira no programma o qne ,só se
poderia ensinar em uma faculdade de lett1 as. E' um
engano do nobre scnad~r: dão-se aos alumu_o ~ que
já. fizeram exames _de. lmguas, al.g:umas noçoes ele mentares sobre 11 1ndole, form ·tçao e progr c~ o do
taes linuuas.
c idéa s n cc int~ da época d ~ seu Oorcs0
cimenlo e de ~eus melhores ela sicos. il o conhecimentos garaes n_o;:essarius para completar se a educacão sceundana que recebem os alamnos em um
estabelecimento como o collegio de Pt·dro Il.
Não commetti auuso do poder dan do mai algum
trabalho aos professores ; devem frzer, u acredit
rrue f••zem com satisfa ção, o sacriri cio de mais nl
gun1 tempo ao adian tamento da mocidll de c?nriada
a seus cuidados. Entre as vantagens do onstno ~ o
com modo dos ~ ro ft>SSO I os confes. o que não he itci
em oneral-·1s Hm JlOtlCO mais em be11e1J cio do onsín r .
Dtsso aos re1tores mais ou menos como se haviam
de di stribuir a aulas nos dta s da setpana ; recebi o
horurio có m algumas imperfeições, qu e foram logo
corrlgid.1s.
Nãt- angmentei o trabalh Odo prof.es ores de cioncia nawraes : havia dous, um de phisica <l chirmca,
outro de histo1·ia natural; Iecciovam ambos nos d·ms
estabel e•·imentos; pil.s · )Jt a lcccionar cl' da nm em
um só estabelecimento, com a diffeJ'O IIÇil do abrangerem toda a matcria.
Não houve para cllos augmento do t1 aba lho.
O n. C.<~.N ,AN SÃO nESINIMB o': - Cada um talvez
(jUe o teja mais h(l bilitauo no ramo que ensina.
O Sn. MINI S'fi\O oo lMPRnto :-Não <:ontestu: teria
011da um mais pratica do nsino n~ ~ ~·am •' a que e l.l.va habitu,td.o, mal! >!Lnvum h bthliildo para o
lliv e rso ~ ramns, o a pr·ova é quo tem d~se mpenhado
sa ti fantoriam nte.

O n. MI NI Tl\O oo TnPERrO : - E ainda em maim·
e ~ala nas ioglezas e allcmães, o na de outros
p:uze .
Pas and o a tratar do roconsoa mcnlo da populoção
d~s l •t ea,.itd, vou apreci&r o que se etroctuou sob a
dtrr.cçli o do l)r. H a ddo ~k Lobo e o que ultimamer: te
fot fetto ob a direcção de urna cornmissão numeada
pelo gov rn o.
~l! o sei porqus o nobre senador dá proferoncia ao
que 8e realizou em 1850 ...
0 ' n. ZAc \RI \ S : - iio comparo i; ó conheco
o tr;tbalho co ' r. Haddock Lobo; o da na commissão ainda t1l ncoberto, nà n tratei drllo.
O ~11. n!INUTRO oo t.III'F.RIO : - Bem. Nl!o prosegntrot uesto ponto á vi sta da declaração do nobre
sena ::lor, e pa · o a tra tar da part do discurso em
que o honrndo m lllbro se occ npou com a ques tão do
eleme·1to servil.
Hc.-pondi com l·)da a clare:r.a, como o '' "bre senador. reconh,eceu, d pergunta que sobre ste ponto
rne fo1 fc1ta: Como, porém, mo pa1 e ~o s~ quo miuhas
pu avras nao fora111 bom cornprehendidas, so é que
nii.o fni u qu · não entendi 11 m as du nobre senador, vou enr111n ciar-me ai uda mais ' ·1 Licilameute
O mintst •rio está aindn na m · mas id'•u enunciarl as pelo Sr. p10sidente do con selho na camara
do dcp utado~ , quand o inte1pcll udo so re e tcobj ucto:
não promove medida alguma direda sem o dados
eslatisticos n eco~s;1 rios 1 ata couh cor-se qual a popula ~ão servil do I mper10, ·uu ·las ificacão por
s xo5, id ades e profl ssõe ; sem cor1hct;cr" qual o
mnvintc·tLo dos na ~chne ntos e obito~ ttJ IOLwlru ·nte, e
~ rolii Cão do ta com a outra parte da popuJ .~ ção;
sem ol~tc r out10 osclar •cilnontu que se t>lllpOnltará
•lll n•unir; . om qut' sejam ouvidos por moio uu inqueri.to os h.omons cornpetonll's o os mtcr •ssados ; som
pos uir, emfirn s el ementos do um juizo seguro c
ind ts pcus w l pnra a s~c nt .r c no ponto d · partida ,
quo 6 tudo ne ta questão.
O gabin<.'to não recua dianto da tlif.fi uldude ·
avalia os pl rigos do urna solu(:ilo imprudente, o niio
ha dJ por utluda smo, ou por accou r a Instigações philantr~ pi cu s, comprom tl r o futuro .
A qucstao uaquollus e11 qu não ha vull.il r utraz:
O 8 11. CANSAN5ÃO I>E SINtmJU': - As ma terias anws do impu! o devt·, _p11is, o homtmt prudente,
pertencem ti me:;m ordem d,3 e tudos, mas são 1'3- qu conh ce a nosso. socwdauo, qua o~ a lnlor • sos
comprornettidos em qunlquer oluçào medir bem o
mos div e r~os.
·
'
alcance do pl"imciro pns~o
O Stt. MINISTilO no Lr.tl'Rl\IO: - 0 pequeno in con. O ~ovctno manif<'Stllr-sc _hn , clirif;il'á qu, nt conveniente que podcri_ll rl' sultar pa~s~g<!iram ··nte d_essa vwr o nnda_m~nto das ~todtdas indiro.:tas propostbs
pela commt ssau csp-·c1al da cumaro aeott~ndo as
nova dispos iç~o nao posou tnullo em m~ u arnm?,
porque, camwlla.ndo ~~ra rt ~eparaçao deflnt- que Jho p~rP(~orr m convrnientcs,
diante modi tiva dos dous estabeloetm ntos, Internato o cxtor· fiea ço~ que pod m ~er adoptuda para melhond-ns .
nato, convinha-me ir dtspontlo as cousa nesse son ·
Quanlo á medida directa s ou lh: cut·actor gcr&l,
tido.
~a da um ~ o minislt o poderá dar o ,·oto ru~ lho
ma1 do ~cc01·do cc.m a ttpt\'oia~rw qu hzer;
o R. F. OcrAVIANO :-Apoiado. Nisso e tamos pa10c~r
o gabmcto não JU!gn dever aventurar ·ua rosponsaLle accôrJo.
bilidndc, tomando a si urna solitção para a qual não
O ... n. mNI S'CRO oo fMPlli\Jf): -Não quero, St·. jnlga ainda as cnusas preparad s.
pro~idontc, fazer dos alumnos poetas c orndores la PóJo >(11" muito ael'itavo1 o meio proposto pola
tino!, como p c ns~ o nobre sen~dor pela Uahia. Os
commissão da camara dos duputados . Cada um tle
exorei ios dl:l vrrsiflcação composição htina não
nós pódo sobro C'l l ' formar juizo, npredando-o como
teem por fim formar Ol'~dores , nem poetas, mas a
pudor; porém não com sogurnnçu , como convém.
pr.,tic_a. daR re~;ras do linguo~;om o metrificação, o
1\esalvei de passagem a pr liminnr da opporexerctClO ...
tunidade, quo talvez não , o dt) slo anno, IJOr0 R. F. ÜCTA vt.u'!o: - Isto é usado nas cscol.1s . qJl nos cin c;o ou sois dias que nos restam do sessão
não se lia do promover a solução cirt'cta do qu stão
francczas .

m:

tão grave, so)Jro a qual convem que s~ disponha a
opinião, c se conheça bom como a conSJ.deram todos
em geral e especialmente os intmc ssa~os, os grandes propriet.arios, os prod:10tores. do pa1z.
1\Jo intervallo das sessoes legJslatJvas o governo,
que neste assumpto não se tem mo ·trado nem ó
ard nlo, mas, como em tudo, sincero, ha do reunir
polo meios convenientes todos o dados o esclarocimontos que pude~ colligir.
Porque nos exprimimos com a prudencia tJ reserva
que exige assum pto tão delicado, e não nos aço damos
em nos pôrmos á fre nte da primeira id a que occorre
a este ou áquelle, veio o nobr senndor p1oclamar
quo nos temos annull.1do. Diga-o mbora o honrado
membro: continuaremos a proceder com 11 circumspecçào quo guardamos sempre o que equer uma
questão tão difficil, cuja snlllÇiiO deve or muito e
muito mrdi1..1da. c nu qual não ó licito retroceder,
4lado o primeiro passo no caminho que ha do levar
ao ponto final , a que a,lguns querem chegar precipitadamente.
O no so primeiro do v r ó tranttuilli sar os in torossos
qu se ju.gam abalados; sum os a confiança, sem
quo todos se julguem garantido , a solução da quostao não se efTectuará sem grandes incoovcni ntes.
Uiga mbora o nubro senador qu nos collocamos
abaixo de quaulos mini:;terios tem havido no Ura il,
não nu domo,·erá das regras de prudcncia que nos
impuzomos, nern chamando-nos criado~ om v z do
chefes du mJionn parlamentar.
onhores, os mm1sLros de 16 d& Julho airH.I r1 niw
recuor.un ató bojo diante d.1s di[Jicuhludes com quo
toem lutado (apoiados) e que felizrnenll' tC'cm ven·
cidu (flpoiado , ).niio tomam, perém,a rosponsabilidad~
de re ·oi ver questão de tanto alcancu em rruo a o p1
nião se pronuncie bem positivamonto,o conheçam ·e
bem o alcance o as consequencia de uma 1llca quo
só ha ponco:~ dias foi proposta. iio ti preciso ane o
nouro son.tdor nos h·mbre o nosso dever; prezamos
ante~ do tudo J dignidade o a fr nqueza. Não no
amoldamos ás drcumstancias para podermos viver;
vamos at · onde devemo ir; não aventuramos os
passus so não em terreno srguro o solido. .
Já houve um presidente do <·onselho qu(l, dinnte
de um votn de graças ev1dentemen te ho ·til, cu rvuu-se
decla . an•Jo quo não havia nolle a censura que se
qtH ri.t nxergar; nceitou-o, (apoiados) e certificando
os redactores desse voto qual o sou p nsamento, parn
quo nem uma duvida pudesse haver ...
O 1\. F'umiNO : - Ap;>iado.
O ' n. JoU'IJSTno DO lMPERJO. . nindo assi m votou
pox· e.sa manifestação qn , condemnava RUa política .•

O Sn. FIRMINO : - E' um dos maiores c. candalos
que so tom vislo.

0 SR. MINISTRO DO {MPEI\10 : - .•. margulhOI! para
deixar passar a onda. Todos sabem a quem mo refiro.
O R. ZACARJ \S : - Eram rna8carados; quando se
desmascararam, aceitei.
O n.

i so.

Fm~t~JNO

: -No anno seguinte é qu<' !·ouv<'

O 'n. ZACAIUAS:-Quando
aceitei.

c de ma cararam,

O Su. FIIIMII\O: - Está muito onganadu ; é
falso.

O S!l. ZACARIAS:- [sso o febre.
O n. FIRMINO :-E isso é vnidadr.
(0 Sr. president!'lange a caulpa.)

O ll. Mt'lr ·tno DO IMPERJO; - TPrminnu o nobre
senador dizendo quo não havia de ser tom os rnous
projocto ruchitrcos que conseguiria s.tlvar o pall.
Apre' ntando-os não t1vo outro firn sonàcl provar a
minha boa vontade de eoncorrer pa1·;, o melhoramento da legi-lnção, c nra terem satisfa~ão n •cos~i
dadcs goralm<'nle rec·mheódas. Não süo nem podiam er pt•rft>itos es o trabJlhos, e par<~ quo :e
nperfeiçoem invoqttoi o concurso da illustracào que
sobra n,u camara a I!UO foram apresentados.
Prrfoitos . ito só monte os projo.!tos do nobre ~o
na.ilor pola llahia, n são-o porque alô hojP não
eXIStem.
O qu" fez S. Ex. om ~ua lougn ~arrl'irr para
m lhorar a lrgislaçüo?
· Estou propara lo, r. pre it.icnte, para admirar,,,
grande cone pções do nobre ·enador, que hào do
surdir qualquer dia completá e perfeita~. como
Minorvu sahiu armada do ponl.o em branco da
cabt>ça de Juvit r.
Mais de ttma vez o nobre ·pnador me tom feito
recordar do quo di. se Lord Dyron dos sc1·ipt res da
Rcristo de Bdimbur·go nn satyra a praposito dos
bar.los inglezes q dos críticos escossezrs .....
A divi a de S. Ex. na vida parlamentar tem sido
-verba, voeM, prmtereaque nihil.-

Senhore , ha homens que sobre tudo faliam, tudo
criticam, do tudo maldizem, mas que nada fazem.
(Mttito bem, m11ito bem).

·~

DISCURSO

•

Proferido na sessão de 1. de Sete:rnbro de 1.870
J>ELO EXM.

R. CON ELHEIRO

( .MINIS'l'RO DO lMPERlO )
~

ORÇAMENTO DO IMPEIUO
V ndo a di cu são chegar a eu termo, não dei·
xarei com tudo de dizer algumas palavra em satisfação ao nobre senador pelas Alagoas para que não
pareça esquivar-mo do :cs po~der-lho.
Fazendo Jev
constd -raçoes gerae sobro os
projecto de lei apreseult~dos na outra e...sa do parlamento, declarou o honrado membro que havia de
discutil-os amplamente qu.111do viessem ao senado.
Terei muito razer 'm rncuntrar-me com ·. Ex:. no
debate, tendo visto, p lo modo de nunciar-se do
nobr senador, quere onheco erem reaes as nece sidades n que aquolle · proje 'lo procuram sati fuz~r .
e que o niio condemnu em ab~t\luto, ante mo tra
ue ejar quo v:io por dhnt , em bom opponha-se em
um ou m outro ponto aos planos que nt>lles se contem, e queira algumas modificações. Ne tes lermos
o nobre ~e nador, longo de prejud1car, de erto modo
auxilia e·timando u muito ve1· rlisculida . defender
o fazer julgar as iMas que usten to. Desde já agrade\O, poi ~, ao nobre senador o c..>ncurso que ao debato trará do

~uo

•

luzo~.

ão mo quero demor·ar na tribuna, e por isso,
tocRndo de pa agom na• observuçõ s feitas pelo honrado membro ao com ÇH' s u dis urso, dir i Que,
He ' . E . ti.-e so atteuta o hem n tom ag"re sivo n
na linguagem de,abrid,,, dr que em seu ~timo discurso u ou o nobre s nador pe 1a Bahia, certamenl•·
não estranharia quo rcspondend >-lho, rno x.primi se com mais alguma vivac1dade do que de costumo mas sem oll'endor nem do leve o caracter e a
pe sda des e dignos nodor. Tinha o di r ito do retaliar quando o nobre se nador pela Bahia quiz humi lhar-mo o no mr u oll gas, fi gurando-no menos
l[ignos da posição qu ocrnpamos, pondo no a par
cte criados de servir.
O n. ZAC ·lRIAS: -~ ão fui eu, foi um membro da
outra carnarn.
O Sn. MINISTRO DO lmEnro:-0 canlheirismo
nã.o podia ll'var-m no ponto de ouvir silencioso e
Impassível cxpro~·ões olr n iva da dignid.1de de
meu cargo.
Sinlo que o nobre ~enudor pola Bahia não tenha
mais a palavra nesta drscussão: não podia eu, porém,
ser tolhido no direito do dofeza.
• e prevalecess o modo <.Ir pensar do nobre senador palas Alagoa , o membro da ca n quo usa se de
sua ultima vez de fallar poderi dizer o que lhe pareces e, f' o mini tro aggr dido, som liberdade na
r plica, flcuia, sob o peso das accusaçõos, na mais
desairadavt l situação.

O quo o senado hoje pres nciou prova que não
ombati um adversaio indefeso, pois que o nobre
enador pelas Alagoas veio logo á tribuna e e forçou- e pele~ causa de eu co•Te ligionario. emlo o
r1obre senador por defen or (o podia ter outros),
estn a bem re guardado o oobre enador pela Bahia.
Pu arei ao · outros pontos de qu se occupou o
honrado membro. O governo anuullou a eleições
de vereadores e juize · de paz quo em 1868 s ti:r:eram
em duplicata na cidade e freguezia do S. 1\tigue\ d11
Campos da província da AlagOas. Os motivo dessa
onnnllação roostam do avi o então expedido pelo ministerio do lmperiu.
Feita· novas el içõe , houve ainda duplicata. O
go\·erno upp1·ovou as que aproveitavam ao partido
libcrlll, nas q•raes haviam sido observ11das as formalidades da lei.
R . CAl( ANSÃO DE INIMBU':-Eu O deélarei e
fiz justiça ao nobre mini tro.
O ' R. )li ISTno DO IMPERJO: - Declarei nullas as
ele1ções feitas no igreja do Livramento sou a presidencia do 4• juiz de vaz, por ser e l juiz incompetente para dirLür os trabalhos parocluaes pela
impropriedaüe do legar em que . ffPctuaram, uii.o
porque_ me CO!Ist e quo tlil•S elotções não S" tivesse m fr•1to o seJom fal as líS netas que dos rbspetivOi
trubalhos se lavraram .

. O .' n. CANSA~ lo

gtn

Di

St~IMBU':

-Em Jogar ima-

l'IO.

. O Sn.

MINI Tno oo lMPEni0:--0 governo decide ú
dos doc.um ntos que lhe 5ão pros<:nt•s e da
mformaçõ s mini tradss pelas autoridades competentes.

~~ ~~

O n. M{SA sÃo DK SINUfllU': indb hei de
provai' a V. Ex. o contrario para conrundir a quem
o informou dessa maneira.
O Sn. CuNHA FruuBtn&oo;- . 'ão ha de coufuudir.

O n. CA SA!'ISÃo DF SrN'IMBU' : - em a menor
duvida.
O 1\. C H.\ F1oUElREDO:-Não é oopoz .

O 'n. C ~ lN Ão DK StNmoo':-rrei de confundir
sem o menor duvida.

O Sn.

CoNJl.\ FIGUEIREDO :-N~o

é capaz, repito.

(O Sr. presiflMtc t&flfe & cat~t'* · )

•
-2U lSR. ~nNiiitiiO no hrPEIUO :- Quanto ;\uomeação dO actuul,6o YÍCC·prúSU:Ientc ua pl'llVincia, ÔOS

" O llr. Jloqr>nilo uxorcnu n cargo rio juiz nutnicipal do tcr11w "" Arwdi.t unrank quatro a1mn~. c
foi rocundnzidu, lt'II,Jo ,1 li nl pPdulo t1 mi ~no porIJIIC nan t:ill'l'•·i:t rnc tl' cmpr ..,u, puhlrro ..:.
"'\ctual111 nlt! r l'I'G!' d!e o l'ilrgu rlc d•'lcgndn do
' polir-ta • 'l t r.nu e s. \l1gacl dos Cumpu~, u ultimarn<>nt • foi l'leito dcpuWtlo prnviliCÍ.J L
•I \ hastolflo, indElft'lld 'lllc. ho " ltJ,
lll •mln·o tlr'
unn f.Jilili llhti euncuitund , li go., dn mr>lhot'
OJrÍIIÍil•' na 11l'u\inci;r, (' pos. o .,, L'gurar n \'. Lx.
fJUe 11 oua nnrn at·ao para 11 l'argn dt (j• vi :u-pro<i-

Alagoas, foi ella prOiJOSta pelo pro ·iu 11tr>, rlignn
da confiança quo nelle deposita o go ·· rn 'l.
Censurada esta nomear~ão por um r·ont>~pon.!cntc
Maceio, o governo qw· de r•j<J o pn!Cisa e .lar
st"mpre inform·;du do procedimento rlos oue o 1'11pam quDlquer po~ição official, f'XÍ''Ill do prt>Sidentc
da provincia que d~s esse o q •o se l 11a uO\Jro•·e. su
sobre taes imputJçõe . A l'l'Sposta eon~la do uma
carta confidencia', da qual lerPi algtHI~ trecho~
ao senado. (O Sr. Simmbtí pede que srj1111 ll'r.n- 1 ueniP lllt iljtll bo 111 n· •·IH, a.
11Co:no hefo dPdicutln do parti1lo eon on ador uo
soriptos no dt.~curso do nobrt 11tmi.~tro.)
ri.Maceiâ, 4 de .\br.l de 1870.-111111. () lmn. ~r. mtmtclpiu do S. \li~11ci ,,. l:arnp•.s ll'ffi allrahi•lo
Em carta confiden.;üll de 2 b do Março ultimo rharnn antit.alhia~ do· ~PII udvers~rio., porque nlli PXistc
V. Ex. " minha uLtençao para 'I Jtfi tnrlra e.n-re~pon Ulll<l famlltl qn•· ~ ti ngo c• n 111 arlmillü inllw•ncia
dencia desta prnvinci11, trans. ri pta tl'l ptirneira tolha ••strnuha.
I(Entrel<llllo '' llr. lln. ·n•lr• nau r> f'lc'e a miuitna
do Jornal dn ('ommercio dl) dia atllor·o ente, a l'l' Spmto de Rosr mlo ce~<Jr de Góe ' hi• l·IJLII'() nornrado. fP :egui~;an ,. untt•'" 1'1111.1 !cru alli llllli\ ;;;•r, nlia da
fi" vice-presidente; r tue I'O•OUJ!II• llll.l tJUt: [':t·'w 111 L t SCI'llfil,lll ,, ifllltollll'lil ..... »
(, 11. C\ ;.;\
111: :1 Dlllr':
\ ·im r~ r[!IO ~e
com urgcncia m.nul'io•as intorm,tr'iiC' . uht· lodos
os fal'tO~ qne 'ilo tmpuwrJo · uu tlttn ),o .rourl(l.
~A COrt'f'. pon leurlil t'Oil>Í! 1'111 O ollllOr d•• 11111:\
Cn•J mniJP1·i JliJicmpo
acta fal~a pul.Jitl'arla t):n Ht t'.r. , quu,nlu Pilo -c
ach.w;t anll<,jarlo I' ·la morw de 1.111 irma •
<• E' o~w o uuio:o fi1•'t
n e•·ul•·. i' l dr '11111~1, nt'lll do nojo, mo pn re.:o "1 11 u tOil'l' po1 tl •n lt• r· ·f·•ro-sfl ;Í olt•tçno a IJlW ~e (lrtii'C·le: o auun 1 IS,tHlo
pa t·a rlriton•s on parochia do.·. ~ligunl. O quo L'llo
,.lwm a neta f. IHt foi ju~iiilll•U l• • a l'lü11;ao l'tll q11c
triump1Jo11 a JW rciali.!a P dl' !los,• tdo, " lfll 1 L
appro1•••dll pela co~m ,,,,do Sr~. dt•pula Jo., lil'atitlr•
po r •·on•t·~ttllrl<' nulHtlt 111rlra ch•it<lll f••ila p In •,aroutti thulr• r·ontraria.
« \ l1;n1 di~tn a con fi,siio dr " ;w har o llr. HoSI'rtrlo anr.ojadu por 11 · ·a· i11o dn pro•· '''' 1lt itoréll a
quo asst~tlll, , .•11ta tlP ti r.. r todo u lillt r ;í incrcp a~ao.

cdlou1o t.llllh··rn duas olcirt.rs puru \'1'1'1'1\flnre~ e
j uil • UI' p;,z \ pl'llli''Íra 101un 1 !ILHla i lo ~wv• rno
illlp• l'l ,lf I' lhl. C U.tiJ
llll'rt!t.:i.'ll UjJ,IJ'()\il«,:liO il ,j, I
':Hl oila [H' la pan·i.didnd.•tlo eun ra 1J a llr, ·nd•J,
quo do IIHH.lo ·•';.;um llgu a ,·oo o o111t• r dn !•1;1. , f.tl~•l,
ellllhrll houvr• '<O llPcnlradil no ph>iltl l'ull l 'lod.• r
g•JVPfi iO l••IOollldO eo•dHJCIIIll'lllo d ·~ Ull(l~ olt'I<'ÕPS

o

:-!"f•ru duvida n -

n.. um~: niiu m·go
\) ~11. 1l l •.. 1'11 • litl J II'E illl:
l'f'IISU, Jll!l'Í'IIl, O
IH·a. ilt' r, I' • s ::u tori 1acic J.oli, inr·s dn JO"III'
Pr: \, Z tl1• ~··I ~f l'l'ill'illll pf'l•l lliiiJ Ufli'ii1Ct:ÍI111'1lfll "'do

nqhru

Ines faeio ,
()

1\

C1

nrlo •ontr:JJ·i·• sirn 111'11•"

I'OIIII'I'IItcs ...

~\\''ÃIIIII!._;l'll'liiU':-I'nrllllPllas tnCSIIIIlR.

(dtlplir;r 11) feitd~ 1'111 J,(ll:j 1 · "puhlll'lltlll'l.lt•, julgou
O 11. m:<1 Tn" n, l ti'IIllll: ••.• c rnrPrH'Jn
urna ,·,tltda e t>lllra inegular por Inct•tntH•l• uri<• de
jui.t o dt• lu~ar 'po r"" h IH'r f,•, to 1·111 oul•·o 1 mplo port: nlo d•• rt•pt rs~~n. I i 11 •J l uao dei ·u rPI do
que 11óo a mat11z1 rn •s r11111 qn l11icoll 11 • fu i '" nt••n !"'nilar '\ nnin:1r r' 111 o "aí• H r uidado, cmno {1
uma d 1!' ul'l1S r•m IJUP fi~u1·u 1 nsPndo e.. rno t'lollor, mt 1'1 . r' l'lg11ro • d•·\ c•r • o gon•ntf.•.
f, rins a 11 Zl' 'I" 1 I 1111 n li'·• ou pot outro
nrm mandou Jl!Of'edr.r contru ningu· 111
11101d11 dl!',.(llll" lllf'll 1'011ht•Ciiill!l[O ,tbll OS('(' 1'{'$c•O outros fado!< antig••~. 11 if ll•' alltl(ll' ,, r orlf•s'll · 1i.1S ,, nlor.d :t lpq •IH 10 1'111 l[ll.dljU"l' (ll'(l1 illCÍol,
pond nte, sito oxtrahid••S dt! lllllil r:unr "l•nlld• nri~
pal.Jlicudu m 3 uf' ·m·••tullru du lH.')!i .. to fallt•1 t•iu t.•ulto ·' In I •to 111 Jlt'llf'll'u l' o: lil 'l 't .9rios PSL'laManuel Corrt'tt l.inu. t'lllau jniz til' diroHo (],, co· l'f'l'illlt>lllo,,, I' l'l't'IJ IIII!I" :,d&r idl' pi'<:SÍ l t'JI[PS lflll' O.'
ku;nm J1'f11'11111J'. IJ 1.\tl \ H rd,., l'll'íl' 11~ dt'lllii11'Ü\s.
marcn d1 \nudia.
(',I
il ,o '1 I (11'(0\!JrBV , ljllt' II GO~ t'leO\dC~
teEssa co rrespondcnet~ er.1 d • tal oi'IIPtn r]'\te" re- l'tddudn c!l' f'lllliJlril o.
dactul' do T~r11po, flllha liberal rodi~Hia polo Dr . .I o'~''
!J•·cro l!llf' •l1111lnl ic.arlr ll.nlw forr;n, •pu• ~OJ.1 1'<'"Angelo Mareio d:1Si! rn, recusou i m;nil n. D pt•zar tlfl I"'Ll,\lla I nrn rr IP os,ll n H'J' ' ('111110 lu•i do quauto
Stlr con:wrvad;>r o Dr. Hozondo. Do liJ mo lo o autor putl••r r· fnl~ill'-111•' ~l'lllprr· p1ra qnn tHnntr·• a,,·, do
dn <.l ita correspondrm.cin rerur11u a uma l) po rapl i,J, mi t I' rpw· t a l'l 1 111 f:1da ln··;did;ult; a prionde conscglliu imprimi l-a tm a\ ulso.
tllt'tra 1d r· o t! np 1 rio r JH'itu lÍ ll'i o <H> diroiuO Dr. Rosendo deu urut respo:tp eal.Jal que foi lt>.- 'I f'id,t.la 1°, J! UI r;11 a St'ólll'illlra (l ;;ar,t1lia
é ..:nn tilrud.t. (Ai ui/c r p1J1ados.)
•
publicado. em os ns. 40d c 409 do 7'cm[HJ, etc .. v
C\ ~o-s.\o m: St!'inlllr':- E· o que dt'" 1jo,
Depois de apreciarlongamonto a parlll tioll tira ao , n _o11 ..tu:n.vores
do gnll•rnu.
Dr. Lorriu Lima, con clue o pre. idwntlil :

·DISCURSO

I

profei--ido na sessão de 12 de Setembro de 1.870
PELO EXM. SR. SENADOR

®ctauiano bt 2llm.eiba
cn'EAÇÃó DA

BIIILIOTOECA. ~ AUG~lEJI'I'O DAS ORSI'EZAS n1 Sl!CI\RTAIIIA.

se-

O Sr. F. Octavlano:- 0 honrado
natlur, repn•sentante da prov\ncilt do · Rio de Janei o, deu á quesL•Jo um·l face inospon,da, que me
obriga a tomar alguns momentos ao senudu. Contesta elle ás duas camaras legislativ11s a factlldalle
de Jt'liberarem e votarem, sem tlependenci 'tuba da
outra e sem depertdent:ia dil Corôa, sobre o que intere•sa ao seu servtcú domPstioo, á organisação e
reformas Je suas seêretarias.
Desde que nos consLit>~imos nllÇ719 constitucional,
as caro 1ras t~ ~m usad·> dess:t f"culd<lde. sem reparo
mirrl conte t(1çào por p~!rte J s ruin1 ~ tros. Nã'> ha
um p,ecod··ntê em cont1·urio; j mai-l se interrom·
peu essa inletli)!;encia ~u nosso dir,•ito, intelllgen ·ia
que tambem se funda no precuitu co.tstitucioqal d:llldo-nos pode•es absolutos para urg.mi,a · mos o n• SS)
regimento inlorno e no ex.um~J - con··t 1nte. de toqo~
os paizes dotados de system" roprQSI:ntii'}VQ. ' Sm
quo o honrado s9nad ,r tem •ustentado mats de um~ ,
'fez &Ópinião.qu~ ~esenv~lveu tJa pouco; mas é UrJ:I
J!Onsamenlo mdlVId~tal, e u·n escrupulo retrospQC ·
tivu qne nos levarw. ~ condemn<~r maiS de qua.
renta annos de praticas par\al)l •ntat·es para deste
moménto em diante Jarmos á outra ~,;amara e ao
pód t mod&rador audiencia o~ nos~os negoc10s domcslicos!
Se o senado acolhesse a idéa do nobre senad'lr, de
sujeitar-se a minha proposta. a ~m. _exam~ de orlh?~
doxia na commissão lle con ~ tttUJçan, nao havena
m~i~ ~ma só ~ntell,igencia firmada a ~espe1Lo de qualquer do~ artigos constitucipnaes. (A poi'ldos), Se quarent~ annos de .intelligenci~ de ulll a~tigo.~em dis~ro~
pí!.IJcia !le parltd,os, sem ~~screpa (lcta d11 .t!'es ger11~
ções de legisladores, atrnvéz de tan~a s logislatntas,
não bastllm para firmar o no so direito a respeito do
ponto em questão, qual st>rá a dout.rin! mconcussaJa
respeito de qualquer dos outros artigos? Nenhu-

ma: tudo fi ará vacillanto: uao poder mo allegar
nenhnrn pre~:edente, nenhuma deci,ào doutri~tal: a
cn):lstituiçáo terá todos os dtas a inteliigencta que
lhe quizo1em dar as pàixõe~ de partido ou as phantasins (),)s ho<~ristns . (Ap •iados).
·
0 DObrO $Anaddl' COnfeSSOU Qlle OS f'fCCed 'nle~l
er;.tn contra rios á sna opinião; ma s esqyec u se de
dizer que s~os precedrontés datam desdo as nossa
primeiras camaras e nunca foram interrompidos.
Ag•)ra eu.accrescento qJe e regimen representativo
não é rtlats do que uma serir de preceJentos e que
so ello ~ive~~o tent~do resolver tbdas as qurstõe por
meti) de lets1 cum cnacter Jormalistico, não terill
fundado a grande escola de política moderna segundo a qnal os mini ~ tros dtwem r,er os me~bros
principaes. das cumaras. Esta gra.:1de intelliiJencia
dJ verdodt•lrO systoma rep re~e ntallvo não procedeu
dé leis em paiz ~lg1rm; iecoi.Teu de factos que formnram prece(lontes.
oSa. VISCONDE IJE s.' vICENTE (...,..Apoiado.
O SI\. F. OcrAvl.INn :-Exposta a queslãú nos ieus
~ermos .ve~dadetl'OS, _Pe~gunto: deve étla ser Sujeita
a.commt$sao d~ ~~nstttu1çào? .!?ara que? Para nos
d17-~r que u op~mao do nobre senador não encontra
apo10 nas prahc.os constantes do mais de quarenta
nunos de no,ssa vida cons~itucional?
E nem diga o n Jbré senador ~na ó sefll.elhante o
seu réq\terimento áquello que tl~e a homa de ver
approvado paio senado relativamón~e a medalhas e'
ordens honorificas cre~da~ pelo &óverno serr1 çoncurso das éàmaras. Nãb. Estudem-se a,s discus$õell 1
desta camara e sobrfjtudo as dti cacia a do's ~rs, de- 1
puladO's ; éxllminrm se os jornb.ó · do \erppo dp prj-,
meiro Imperador, o ver-se-h~ quo sém~rl,l sé contestou á. Corõà e {lO ~o1ler executivo a Jacu)dade de ,
crear tóndecór'aÇões, s ndó clara a t;lis(losição consh- 1
tticional no 1sentldb cónt!'nrib. Nãó ha, pois, de

'

minha parte contwlícção. pedindo cx:~!f!C para esta
fJ.Ue tão, ao passo quo ace ~to como d~ct.Jtda a outra,
que o ·,obre s nador const-jo r·a em ltlt gro ..
Removida a sirn a difficuldado quo susctlou o nobro· Pnador pelo Rio do Janeiro, exam!nemos as
oojocçõos do honrado 1• sAcr·ota:iu. S~o duas: irmovação por commetL Jr-se á pres1dcn .:ta o qun tem
sido uso confiar a toda a mesa do s ~ nado, e allemção
do regtmento.
S •nhoro , as palavras alteração âo regimrnto toem
tal irnp rtancia, qno poderiam levar o en do a
ndoptar o requerimento d•l nobr scnad••r, rcclaman Jo um e tudo profundo o grave obre o asrrmpto.
E ~:om razão. O regimento é a garantia da liberdad 'lrls opiniões, o prin ipio de ordem nos nossos
trab,tlho, o amplro das minorias ~:o ntr a o arbítrio o.los pt.rtidlls int•1 lorantss: urno me lida pt'I!I:Í
pita1la, 11Lnrando o regimNtt , pódc lHr cvnsequ ncius f11n stas para esta in ·utuiçào e m"s1uo p.•ra
o systcrna reprc sent~t Livo, que drpe .do mt:ilo d~
vida regular
livre d pdrlaruenlo. M s, Sr.
prc~idento. que alteraç:ã é essa no regimento. tll.o
gr.•ve. til o im port.aute qu.e ex:.·ila os rrparos do
honrtrdo mPmbro ~ A cre •rão do uma bib •iollwca
e archil'o, corn o m1dhonnicnto ti lS l'rd ena lns de
nos. os empn•ga H•s I Pigo ma l, a Crt•ação: livro ahr
os tom0 . arr.hrvo tambem; mas tu lo em t• rolem,
sem rcg1tlaridade, d(' sor,o I fil O niw pro5t·1 rn ~c r v i ço
util. ilu ha um emprogrdo di ponivel p.tru foruocAr
a11s ~l' nlldon· s, om questões gr;IVPS, os dernontu de
nslu h1, IJU'3 depondo m do archivo, cvm s(.'jam, por
exom plo, os projeetos e pan cor<'S que se tem a pro·
. o nt<~d o no docu r,o doR annos ·ob ro es la un UIJIIEda
mater·w ( lpuutloa .) oi qno V. Ex. faz •forços superi rcs. não á ua ;{ I andP e elol'arl.t i telh,,l'ncla e
a seu infatigavt· l Z' lo, m~s supt•riures á sua idade,
par.t co ll1grr t' apontar ao ~emulo o s• ·s olcmPnlD~ d
ogttrd o. l'orém. son '1brcs, isto é norm•rl? O prrsido ntc do se nado não ll'm do acnn~r · llw r-nos . ómente
com a sua ex, ,erwncio: hil dn ilinda ir trdba har,
como qnalqner amanucnsc ou offi1:ial d•• secretaria,
ern de~cmp irar das estanles c ex:lHlhir do quad rno as info rmaçõo de lodos s dia I
O Ctii'S'O do pr·r>iolople do SC'n11d0 tornou so um
nnu im wo prio do hem us ve;hos: s V. Ex. succumbir, po d sg 1aça noss~, antt•s d•• sr> orga.nis rr
a n .•~sa. socrcta l'ia como dov ser. difUcilm rntr cn t·ontr remos quem se sujertc ao vexame do subFtituir
a V. Ex. com receio do con traste que logo apparec rá l E~ i 10 o quo o hon rado membro chama o
reg 1m o n~o do snnado. ou as boas rogra dP um regimento e quo me acusa d altere r á cégn I
Q. n. At~JRIDI R ALBUQUERQUE:- ~ilo di so que
ora bom: d1 so que esses s rviços sã a sumpto de
re~im nto.
O Sn. F. Ü CTA VIA NO:- Do mesmo modo que qualquer prrscri pção do V. Ex. par n o bo;~ couornia
d'a casn, como acertar o relogio, dar papel c lapis
aos senadores, etc.
llortanto. r. presidente, Q,tue brm rlaro que ou,
membro da minorià, homem de id éas li~eracs, nila
tenl i induzir o ena,do a vota.r de sorproza altera ·
ções do regimento .
Est·ts palavras do honra~o membro me arrepiaram l Regimento significa iguahla,de de direito, garantia de liberdade part~ a opposição: ora tendo eu

já comprcho~d.ido que_ o meu papel será quo i sem-

pre de opposrçao, so nao fôr ate mesmo de unidade
n os t~ casa, comme ttcria 1_1m _attcmnd~t, uma inPpcia,
sedes e o ex:t>mplo de 1. dtcar e advorrnr 1 forma
do regi rn~n~o de affogadilho, se~ estud7> e parecer
de comm1s ao. O que propuz f 1 quo se autori as e
o nos o ven ravel pro idente a organisu r o serviço
da socrrtaria debaixo do certo ponto de vista. E notee que dc, se t.ab.tlho o jUiz definitivo tem do ser 0
propr io enado! O honrado se.J ador ria razão cacao demonolra se que rrão pr, cisamos de or~anisür o
;Jrcltivo <J a bibliotheca e em gera l s ervtços da
secr t ria. Mas nada di e neste entido, nem o
poderia dizer, sen•lu CJmo é tilo il!ustrt<do e lflndo
olhvs e inlellrgcnria para per..:eber o.l e relaoce aquillo
qu <3 evidente, a .• bor: a mesq,nnha e ridrcula
posição do scn odo no tocan te áqucllos sl'rviços.
~ort.a •lo, rPmovido e, te osci'UJ.IIIl o de alwração de
rcgJmcnto, o tflll' r 'Sta? Uma pt·quena q,ue tão. embora se t1 ate de gra rtdos po •rsorwgcns. A quem se
deve co nfiar. no intcrvallo d.1s sessii , o trabalho
urgente, de cuj a nrces idade o s•·nado está c.rnvenddo. e qua faz o a~sumpto da miuha im1icação? Ao
homem quu vt>rdadeir<~mcnte trabaiha o ha de fazer
aqu ·ll t• trabalho, ou. áqnelle qtto trm de se retirar
<.c ta Côrte e só pela posição •1ffici.d que occup m
ne w r,a a hão de vi r a a ..ignar o trabalho 011 cmhara~al-o n it~ tendo pen ado nelle durante o interval 'o d •s sr soes? Ao r. presidente, ou á mesa?
Eis ali i t11d.1a m gna qurslão I
HPpllo o que dis e rprando apresentai n minha
in ·liracno. i\o houve de minha parte o mui remoto
intento de nega r aos 0111r·o~ m omh ro ~ du rnesa
aqwlilll 11 speiLo o considemçãn d•· que sito cr· dores
e_ fJ.IIO s,' rnpr lhos te temunho. ~la s :•credita ndo que
S(IO ur ~e ntP~ quer a medida pur mim lembradas,
qnrr nutra !! jn m ·~ ma natureza qu · ~e lhe acc•· s•
contem na dis.·u . ..:ão, til' . do I'Onci liur es a ur :i~tlncia
com o f•cto da an~t· n cia do no,.rc 1° st>cr,.lnrio o do
sr·u dig •to ,·oll ' gll 4• s ··rclla : io, que nattrr.dmente
não preler•tJrm fuzer a
e!'\' i ·o do ~ena•lo o a•·rifl•:io rio fli'arom aqui na ..Côrt,• lon..,e do SttílS
fumiliJ . . A ' nferrnida le do meu illu tle amigo, o
r. Dia i ira, t:11ubem lhe nilo P' rmitte tmbolbo
~ illurudn. H ··~ l a 1·ia , poi , sóm,. nte o illu.-trado senador prlo ! ~sp . 1i to Santo, como memb •o dn mesa.
I para t'l.tn ccionn r ro m o n,1s o dlgnn pre~idHnt As·
1 sim nilo podia eu requPror quo se ronOn sso <
I mesa
o trabal1o nrgentc qur propuz, porque a mesa vae
Ora•· em mino :·ia no tempo em IJUe os ·o trabalho
deve ser fei1o. Era , portanto, rurial qu appellas e
só mr nte para a presidbncin, porr!'IO n final a presiden ia é qne tri'Ín d ca neg~ r co m o trabalho.
Dadas esta r•x:plicações segunda wz, p 11 o não ter
commettido ofT n a em rela.;ão ao r . so<;retarío ,
1 que re peito e considero.

O n. ALMEID.l. E ALB UQUE RQUE: - Nern eu me
dei por offendido.
O 11. F. OcTAVIA o : - E nem o podia dar-se,
niio1só porque tom vi lo corno tl.'8t(l com o maior
acatamento a ~odos os senadores, meus cnllegas, roas
porque ospecJalmonte desde largos annos entrotenho relll çõe de amizade e de e tima com o nobre
prr meir!' s~cretario.
O n. ALMEIDI E ALBUQUERQUE: -E' verdade·
Eu t.ambom prc o muito o nobr senador.

3O 1\. F. OcTAVIAl'IO :-Mas diz- e: « ó uma inno· do palz, saibam com cxactidão as n ce ld1des pu~
vqção commetter-se ao presidente e não a toda a blica e o m ios que a ex1 01 iencia dos outros povo
mesa a tarefa de que trata a indic..ção. » ào basta fJrne o para attendel-as ou quo já foram ·x~mina
dizer-se que ' inn&va~M, porque todQ o preces o• doS, aceitos ou rogcilados pelas admini truçoes anquo abandona um systema anteriur ó innovat riores.
i\ gora, por outro lado, cumpre observar quo, pel.n
çã~ e pôde ser mais ou m nos utll o systema
abandonado. Cumpre examinar o a innovação, no maior parto, os senadores, não tendo bens putl'lcaso vertente, póde dar bom PosuUado e· não expõe mllni \OS, só p~dbll;l cuidar dos n_egocios . pullllco
dut'tlnte as s ssoe . As preo~cup~çoe da v1d e do
a pl'lrigos.
O illustre' 1° secretatio, q'ue já lÚlha evitadb prO'- recur o para a subsistencia quotidiana nos obrigam
nuuciar-so ob11e a convoniencin ou não•de se orga- a dar do mão a estudos que são os oncioos ao ll'gisnisat· o se• vico d nossa secr.,t.aria, tnmbem não nos ladot· ao político. pena I mo o jorna , i to é,
quiz itlustrar com o se11 parecer a ro peito da con- a int'riga locaes e os romance policiae . Com pouveniencia ou perigos do mcthodo proposto. Conten- ca e'Xrepções, é is o o quo no fom rem as jvt naes.
tou- e com de portar tlS no so escrupulo , ora
O que su t"ode? QuJlldO a11t1i no ' r •unimo não
dizondo que se tratava de r forma do tegimento,
trawmns ca bednl de estudo sob r a qu rõr de
ora que se ia fa:t.Qr innovações ! E tas palavrns ca- utliid~tlo pubiiCd. A's vez allegumos omo leis
balisticas em uma Ct~UJara con ervadora são fulmi- d 'Sl OU d;ltlllllliO paiz O que já f i I'OI'Ogado por
nantes.
tor siJo reconh ·ci lo máq t·u defeituosv. a InglaNão ouso, Sr. prosidonto, diante do V. Ex. discu- terra, na llali;1 , na llelgica, o· omprog.sdos das
tir as vantogens do methodo, porque minhil pala- cama ras ~ão ts.lont•JS praticos, quo compilnm, estunas não seriam mai.; du que a ju ta homenng•'m ás dam o conrrontam tudo o quo, Sllbte qualqu r asluzos, cxperil"ncia o espirito de rcclidã,, do V. Ex. sumptu sujeito ao parlamento, existo nos outros
onfiar de V. Ex. a orgauisação do crviço da no•sa
patw" ós ntendemo quo a sc•c,·ctarhs dAs asecrerarii!. c a aprecia('...i.o do mcrito de no. sos em· mala tl•vem or notaveis IÍm nt p la boa IPtlra
pregado·, é p·ocu rar ga1"mlia · d" acerto o de impJ_r- dos emprOgrldO , o até exigimo~ do no n secrecialldada. (Apoitldos). o,;•a caJ01ra, quo V. Ex. tao tai'Ín e pre~idt•nre que redijam a orre"pondrnc1a
dignaml'nle occupa, nunca tem ido o homem emifficial tio tarira! c nas Pc-r turias dl' nu ~a canente de um partido, tem sido semiJre o homem
m; ros ha um ou outro homPm do t .lon to, o, so
emineute do onado
m .smo fic.1 inerte, f'Orque os trabalho , qut' apon~
t.. i, niJo o fa1em em livros e es lare1·imento , que
Os as. BARÃo no Bo&t lletmo r. ZACARIAS : ninguom cuida •m fornecer-lhe .
pAoiado.
:\ redacçilu do no sa lei , Sr presidente, niin póde
enaclo pódo om sua a- continuar t·o·IIO vae. P.~ ra tudo m;1rCilllr a galope,
O 1\ . fi'. ÜCTAVI,\NO:b clorh adiar 011 rogni tur a minha inc1ic .çãn; mus ncotto~nJos a ro. ncção tnml•em f, itn 11 g, lnpr. n 1 capor be;m do systom,, r{'IJr s ntntivo e d , · in titui- m ra lt' ttlpo ·arin ou 1el·•S nutnr s dos p10JI'Ctos. Na
ções, nan me r~uem ntais em C••nomias qu t'ldo se
r,1gl. trrra, V. Ex. o sab •, prmwiro se ta7t'tn us motrata de sahirmos do provi orio rtdi ' uln em qut' çõc~. v~>t·dadllirll t'O nsulta du vontutlo do parlumrnto.
temo vivido. As instituirões em n" so piiiz, t•m- sobre o - piÍn!'ipio q11P devo n sct·v;,. do hn. r cÍ lei:
bem s!l de aGreditam pciÔ mod•• acanhaci) á v - d••pois o governo apr enta o projc ·to t labo1ado
zes mi·ernvol porque tunccionam. QuPm entra er~
~ohr•· O< os prll)cipio . e r digido ll<' nr·rnr·do com
um corpo de gu.rdn ou xadr,·z d idJubo e 1• 111 c.s atlvugat.los nu • on elheir" da ndmi•trar .• u o in rlienconL. a, acntovel.uJtlo ~,.. jui7PS, povo o crimino- cando-S<! ao lado dt• cada artig,J LUoin qtÍ ~~tbstsle
sos, oan acrrrlita na grnntlt'za da inst.Jtuiçào g rm.•- ou alt ra-. o OLI revoga- r da lc~~;islncitu nntt•tior.
nica d•> julgam nto pPio jury. Esso tifh:to . ujo,
i> 1 r como rm n .ssl• paiz onde o tri hunn l mni
qur SI' diz o {orron do commrt· ·io, .quo .tom á po~ta Pievndn j1í t '' tl lutar I'Om o govt•J no, pOHJtte um
um charco pormanontr, não ru\d mqpuar resl'elLO rnt1•ndia qu uma lei não lava rovog,<dlt o outro
cornn um;1 fonto limpa da ju~ti ça co·nmurcinl. .
ustentava o rontrario I
Ttuh> é ··ssim en Ir nós a pr L• to de econorn10 .
• onhOt'I'S, qualquer pn lavra monos l'll hido uma
A cam ra dos doputl\dos, asylada o~ uma ant.t~a disjnncltva m.ol orn~rogada, ~óde <'m uma lri rroar
a~a de tortur;• , tem no mono
mars (>Sp~ço para
duvidas e perturbar o fôr~. A recentt• lei do hyrotraba'hnr rcguh•rmonto do que o spn·•do, CUJa 'ecr. · thrc 18 1 por f Xo•mplo, ah111 d,• ta C<l. ,1 Cí•m J'l•dacCãO
tari:t, romn bt•m recorJon-no~ uma voz o .x,-pr l- defotLno~a. que tem dudo log· r a duvHla~. ombÔra
dente de um conselho, aprov itvu as cocho1~a ~e no rogulum ntu r pPctii'Oo abio jnri~ onsulto qul'
um fltla go' portugue1.. E' ahi .tamber_n quo o c1dadao a formulou, •J . 'r. con elheiro auuro, procurasse
brasil• ire e 0 estrangeiro c url~ 'u vao encontrar o clar ar rtos pontos.
func innnrio da ordPm dos ma1s elov~do , o nobre
O R. nA nÃo D'R PlnAP &rA:-Duvidn. 'l , obre que?
p1· sidente do <fmado, que m gerarch1~ o : opro on·
taçào não tem uprrior. Por ocono~w. nao tem?s
O n. F. 0CTAVIANO:- obro vartos ntligo ;por
alns para as com 1mssõ 13s e con eguuttrm nle nao t>x mplo, obre a compotencin da nrçiio dor n<!ial
podom !las r.tender-' 0 com o ministrb , p~ em orlo ·asos. A Ioi a e ta bel rru m nb~oluto~
dir-lbe sclarer.im ntos 0 muitas v zes são obrt- rnnq 1ma rodlli'Ci'lo monos conveniente do arttg~
gada · a dHr-nos esses mngro
mesquin.hos. J•atl'm crendo dnvidas no espirito d quem nilO studa.
recore contra os quaos o~t anno tom 1tnv1de JUSta a Ioi no ou complexo o nos sous motivo .
reárçito. Por economia, não tomos salito de e tnd.o
Descn! pe me n senado o ter-Ih roubado o tempO>
e consulta, niio t mos empregados quo nos auxi- com rslds considerações e tambcm '' ralor com que
liem. nrio ternos cou a alguma, senão esta snln p.• ra tonho fnllallo. Tenho a onvi ·ção do que não podonos gladiarmos, constantemente, i(ovornos o oppo- remos Sl•t·vir bom 110 paiz som estuLr.lcr r-mos ousições, sem que uns e outros, aliás amigos todos tras pratica , que nos arredem do bdlhantismo aca-

demico e nos proporcione,m elemeQI.Qs sériqs de
discussão. (Apoia.dos) Mas jsso depende tambem,· até
cerlo ponto, de melhor casa e de n'lelhor s~tviço in-,
terno. Eu quiz tentar alguma cousa nesle .senLido
Para irmos gradualméntê camihhando. 'Mas estou
I
i• seI
desanimado: tenho alli em /rente Q n,ob,re
creta rio que se agastou com a minha indicação~
tenho aqui á minha direita o governo e uma 'phalange de quem naturalmente o mesmo nob~e secretarjo
ó orgão.

);lar~

que. expôr a qm revéoz id~as · ~e jwlgo tão

utei~ ,a~lle pod~m pas .ar quaddo,wethdr 1>4t;fp~~ ~ ;
quizer promover? • Nãq, Sr. presidente. Eu rogo ii•
.J,. !
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Em seg11ida, sujeitand() o Sr. t presiden&.e o.~ sena.
do a liC!JDÇíl ped~dl pelo Sr.

V, Octuiaao par~ : r~i

rar a sua. índiéação, foi esta concedída.
I
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Sr. prf.'sid .ntc, fCnho a trihuna di7.t'r nlgnma
vara explicar o afliJO addit1vo que, por
ladu liberal dostu casa , loi op1c entodo
hontern 1 pplic~mlo á em ncipa\ão dt s osr'l'avus a
quél • tia d~ 1,000:00. 6 deduz1dos d s Hobn•s ri, receit • sobre a u,..sveza votada 11 0 exe1cicio tlasta lri
•!llll discutimos.
E la iniciativa do partido liber.•l 9 um dcv r agrado e impetioso , porqu , como o en1do ~abe, no
prJgrnmma d, ste pa1tillo, eu\1' as m ·didJ ~ra
duaes collCill .cntes p31'a o gl'nnde ll111 da e n•.:~n clpa
ção. u•ua dellus é a que está ·u n agro~da uo arllgl)
propo to.
Esta iniciativa torna-se urgente, ã vi t do procementu irre ·oluto, contraditMio e vacillante do mloistcrio a 1esp ·i lO desta ma;.;n11 quest.ilo uCidl.
O ministcrw não tem razão de qut·ixa contra o
parLiJo .ibcral! po~que, senhores, ~té hoje. cum a
gravirlade ~o stlt·ncw, c: m esf ct o!Jva ca lcul8dll, o
partido hi •Pral, sem a •lkt r ~ 9ues~ao, tPm l'spe rtldo
uma olnção dad • pelo m1m teno que so acha á
frente das reluçõ~ s eco n o 1~i cas, socia~s e pu llti~s
do paiz, e, por co nsequencta, tem a m1 sao de dm·
gil-a s.
Mas nada se tem fcllo: uma esperança quo nos
deu o nobre ministro . rio negocios e ·tra ngcirus,
vindo ultimamente dns republicas nlatioas oncte
já não ha escravidão, es a esper; nça pJ ra logo
o nobre ministro dos neaocios do lmperio desrn ntiu de .tarando na cam:rn dos ' rs. deputados qu'l
o governo não queria enão uma modidn parcial
de emancipaçã .. , a qual se reduzia á a l for~i~ dos
esera vos da Corôa e pelo motivo a!legado do ali !VI ar o
bolsinho imperial, que carregava com este tributo
de caridade .. Já v~. pois, o senado que o parLiolo liberal não pod1a vôr encerrar-se c ta s ssào, sem uma
manifestação solemnc, sem um protesto contra o
procedimeotv do governo a respeito de assumpto
pal ~tvras
part~' llu

Lf10 importtlnle : ó i. 10 pri ncipalmente o qu Sli:;Oio artigo additivo.
, om duvida, enhores, está demon tmdo qu t~ "
pnlit.i.·u do gov •n•o se red11z a
lo~ q.o1gr. pilo : O
nada I vtas ''pa rtido lib,,t·al L 111 mt.:do dll que r~t 11
epi:;ri!ph : O nada! ~e to n um rr i~ phio p rn a
tPfi'H deyladd, aniquilada p( l11s con tin gl'ncias qu e
P•>dom v1r desta qu tão perigosa 'e nào forem previnitl a. (111uii•J bnn / Apoiados.)
t>nhores, só o enthn iJ . mo de tól id~'l mr fa~Ja
qn ur~t r o proposito m fJII I' eu tLtva dr niw d11r
uma pala VI a sobre o orç. monto ; niio quo cu d ~ onheça quo c, o r~ame nto é o grande meiJ de <~r~ilo do
governo parlamL·nwr; não que u deso·onhi'Çll qltl' o
orç<~mPnlJ é n RH ncção do rog.mcn parlamentar
mas i ·to quando o ~arlamonto não ' o mesmo go~
verno. (A poia.ios.)
_Pnra mim, .s .nhcr? , as gra ndes qur.stõos economwas .11dm1n1 tt·allva não são senão questões
secnnclnl'l~:s pe~ante a grande qut•st.ilo que ainda
está em sol_uçao , que urge por umu oluçâo, a
granil . qu tr.o qn~ preocc upn o animo de tocio ~
bra ICJ rns; quer IS sa ber, enhorc qual ó esta
q.ue. tão? E' a I gitimidado do pii rlamonto, é a I gillmldado do poder. (Muit0, apoiados dtJ. ~ninaria}.
Eu confesso, Sr. presidente, quo nesta essão tive
alguma e peran 9a de ver r aliMdas as reforma ,
pcln s quaes o palZ insta. Estn minha esprrança fundal•a-se em que o m:ni terio nn se ão do corrente
anno, pelo orgão do nobre ministre dos ne~ocio~ do
Jmperio na camara dos Srs. deputados, desmorali sou
profundamente o reg1mon politico que t mos, mutou
m.ntalmcnte o poder, tirando-lhe o apoio de si
me mo. (Apoiados.)
Senhores, o nobre n·inislro tios nt•gocl s do lmperio di se na camura dos rs.doputados aprcsentaltdo
o p!·ojocto de lei eleitoral, que o loitorado no no ·~o

fi i' J

-!
paiz não se formava senão á feição do governo; que
a innuencta partidaria desdo .que o .apo~eravu do
poder dominava tudo por mc~o da le1 eleitor~!. da
l&i de B de Dt1zembro, da let da guarda nanonal,
da !oi do recrutamento, destruindo todas as garan
lias o recursos du eleição.
Pois bem, senhores, um eleitorado como esse
que reconheco o nob; e mini tro ·lo Im1 crio, um
eleitorado quo é feito á \·Ontado do gove1 no, é um
oleirorado falso, ó nullo. (Apoiados). Mas o parlarrwnto qne dim ~ na d"ste eleitorado é um parlamento
falso e nullo, mas o poder que dimana deste p.• rlamento, ou se apoia neste parlamento é um poder
fal o e nnllo. (Apoiado~ da mirrmia).
O Sn. BARÃo oE S. LounENr.o:-Varnos-nos embora.
·
•
() Sn. SILVIIIRA nA MoTTA :-Vamos.
O Sn. NAnucn: - Desta demon~tração> re .. ulta
él urgencia da reforma. Assim, pen~ei quo lendo o
ministerio do~mo:MI·sado o 1oder act11al, desmoralisado o regimen act1.al, devia apres ar-se ero fazer
a reforma. Ouvi, senhorP.S, a p11lavra de G•lizot. a
qu.1 1 o mir>istPrio dPvia ler presentr, corno do me;:lre ela donlrinn rún~ervndora. Nu verdade, rlizia
Guizot: '' Eu nilo prometto refnrmaq, porrtne pro ..
mettPr ó mnis do quo fazer; pro me tter é destruir o
que qx1ste ~em substituir. »
Perdi toda a esreranço rlarefnrmus, porquP, como
vêdPs, nflo sãn mais ros-ivllis no teml'o adiant•dn
om que se achll a ses~ào; "·senhores, o governo não
qner as reforma~. !oim ou não o I!OV< mo ront • c m
a unanimidad ~ da carnara dos Srs. de mtados? Se
conta, porque não tem feito a~ rPformas? Se não
c~nta, porque não df'ixa o poder?
O Sn. Srr.vF:IRA 'DA ;\ h TTA :- l•t custa mais.
O 1\. NAnuco :- « Mas o g vcrno tom ofTerocido
(lt'Ojoct s $>. enhvl' ·s, não basta isto.
O .,. PRE~IOE'fi'R:-V. Ex:. veja qnerstáem dist:us ao o artigo additiYo.
0 R. ~ABUCO :-Eu VOU Já.
(C:t ·usalll-se bpartrs.)
() ·n, F. OcTAVIA~o :-Em rr.lação a um orador,
qne lao poucas vozes occupa d attençao do senado,
uao é prec so es~e calor. '
O Sn. Sn,VEIRA DA MoTTA: - ão ha hoje outra
couso que f«zer, é prOl:iso andar do vogar para
chegar.
O Sn. NABuco: -Eu vou acabar com :~ razão do
Ordem
VozEs: -l'ião senhor, continue.
O Sn. NABuco: -0 quo ou digo, Sr. presidente,
!Í' que no systema representativo, como diz nm
gt1rndo oscriptor1 os rmnistros ...
O SR. ZACARHS- De Sna Mng stade, ó a phrase
d~ hojo.
O Sn. S•LVEIRA DA MOTTA:~ E OLI he\ de ad.opt·• r a\Tora e tu phrase,
O Sll. lACA RIAS- Isto é do r. ministro do lmp,rio.
O Sn. NAnuco:-.. d vem seguir o conselho quo dtí
Homosthenes, fa tiando das qul•li f;des que deve ter
o orador, tres qua lidades reduzidas a uma só: acção,

acção, o acção. ?'e rum vrrba: nào basta offerecer
projo·:tos. o preciso rcalisar as reformas.
Mas, senhores, não quero contraria r os nobres selladores que me parecem descontentes com o caminho que ia seguindo.
O t~n. SILVEIRA DA MoTTA :-Não caia nessa.
O Sn. PAI\INAGUÁ:- E' signal de que vae bem.
O Sn. NAnuco : - A política seguida pelo ministeriu a respe1to das ~~formas, é a politíca da ~e
volução, para que a í•OIItrcada rev, luçao, como a!ustoria ensinl!., ronsíste nisto mesmo: reformas recu adas ou reformas iIludidas, ou reformas 'tard1as
O Sn. BArúo IH! S. LouRENÇO:- Ou reformas
preeipit;•das ( 4JIOiados).
O SR NAnuc~-Beformas prrcipitadasl Senhores, de~dll lt>53 que se clama pelas reformas; são
de .. onidos quasi vinte anno , e nada I E' quo os
éonser·vadoros de no sa terra são omo os de toda
parte c de to·lo tempo, qucrrm llS J·cformas, mas
n~mra chega 1ara elles 11 occasiào de IIL s.
O Sn. ~lll'iiSTno D.l MAiliNIIA :-E os lib ~ raes di
nossa terra CCJmo são ?
O Sn. Anuco :-~ão tem tido meios porque não
teem o senado por si.
O 11. J ourM :-·Estamos á espera que nog ·e formem.
O SI\. u 1nÃo DE::;. LouRENÇO ;-Tanto teem os senhores como nós; o senado é das iJéas, não é dos
mir.istros.
O Sn. SrLvmn" DA MoTTA;- ttstão esporando ojá é tarde.- (Apoiados).
O Sn. F. OcTAVlANO :- 'ão distraiamo~ o orador.
O Sn. AB OCO :-Não que :o ir:itur aos nobr,..s semdotcs: vou tratar do addili1o.
Sr. prPsidente, lend o ha p<•UColS di;,g a obra lllO ·
dllrna de p,, filio \'alienti, iiHitul•da « As reformas
da 1llta d•• Cuba e Porto Riro. tr .. duzida po•· Laboulaye » ahi drpar i no prefacio •pre é du trarluctor,
cujo nome vós todo~ eunhoccis oapreciao~. uru trocho
que vou !iUbu'lotter á consideração do senado.
O Sn. SrLI'EIIlA DA MotTA:-- Qa11nto ao apreço
elles não apreciam Labo1rlaye,horrol'isum-se até com
este nome.
O Sn. NAuuco:-Dizelle: (lll)
" Daqm 1:1 al'ltn annos, o Hra~il trrá acabado a
reforma h1 longo tempo prometVda, o não hávern
escravos senão em Cuba. Os 110. pa11hocs let·ii.o a
triste gloria do ter sido os primeiros que importaram a escravidão no novo mu~1do, e o nllimos (:m
ma•ltel-a. ''
Sr. presidente, como Feria lisongoiro par~ nós este
conceito se fosso verdadeiro I
Não é verdadoiro, pOI'que o ministorio so Elt!Car•
régon de dost.l'uir as esperancas e a confiança quo o
mundo civilisado tinha depositado na pnlavra. do Impér<~do t· e nas nwuifostacões do pnvo bt'asilPiro.
A verd H.lo, senhol'es, •· que a Hespanha 110 anno
de 1810, no ~nno que corre, já decretou a cmanéipacào graduo! do e!!ctavos; e, pois, a unica naÇà8
da Àmerica, digo mal, senhores, a unicn nação do
mundo christão, que mautóm o stal.t' guo da esciavidào da. éra colon iaos, ó· o Brasil.

Mas, em honra dG Brasil, senhores, seja dito: ail1da
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do mundo a idé;l do emandp;tçào
f01
com auspicios mais li.ongeirus
(apoiados; ; n Ojliniílo publica a acolheu com manilcstações as mais f ancas e osp.,ntaneas; ent· e ssas
manifestações cum re con~iderar as CGmignaçõ 1s
votHdas por qu:tsi toda~ as assembléas provin · iaes
varJ a emnncipaçito; a j11risprudenein dos tribunaes
tem decidido srmpre em um sentido favoravf'l á li
berdnd,• as questões propos .as; o cons lho de E! ta do
qtle é um C'urpl! Cilnservador, não dominado pelo e '{liritn de innovação concluiu uru trélhalh.o importan te om favor du j!mancipação ; a l'e i. t.encia qne
os sen'1orcs de o -· cra~o5 oppozeram nos Olltros p3izos,
res1 ten cia que fo1 a ver:'adeü·D cansa tios catacli ~
mos que ahi ôe viram, não 1touve •.m tm nós (apoindns); o senhores não ro~iSltt •m, s6 pediam a prudenma dos m!)ins, a urgenc1a da decisão; os pHrl.id , ,~,
os potrlidos t•d.os coin ··id'am nas mt't li~las gm<iuaes
o .progre-sivas. (~poiad, s ) El"l ~>sta u opinião ele tt'
dos: nin ~ U'}m queria um ·ttr1n~i ç ãr, bnt ca, qnn r·onduzis o o paizaos pe ·igo da ordem rrub lic: ' qne ('001
n rev•Jiuçii •l d 1 traLalho aniq tillas ~e as fonte s da ri
quoza publica.
O Srt. ZAC.UI!AS :--Havia uma 011 outra eopingar.Ja.

O Srr . N.o lOCO:- Entrou, porém, o ministerio,
' tttnd••ll A complic. tt t>Sl<J simaçiin que corria tS.o facil, tiw plaua; o ministcrio creou lo .~o o ponto dl'
llpOÍ" para as rosistf'nCÍ<tS dos .. ontwres C) tlO c'íllldo
a que,tão Pntre a revolução e a escravid':w, entra il
ine rcia 0 os 1 erigos.
Não o· vimos. se hot·us. ''acil\ante, itrosolnto ir
á cam •ra do ; Srs. depntadoô abdico r a mis;õo de
poder ex•·c·ttivo, a inktativa em d-irig ' ~ o ro !re sei'L:Jr os in1eres ·es coll ecttvos da soo·iPdad e, ••rn tilmar '' d!anteir~ nas grandes questóes oconomicas o
sociaos ?
O ~ 11. Z \C IlHAS :-Dizendo rruo) a cama ra era rna i~
r·omp Btcnte d>) uuo oll c.
O g,~, ~ \D 'JCO :-.Vlos a cnmH"n do}S Srs . dPput ~ 
tlos p1·o··edeu ,·om mn p1tt•iotisrno digoo de lodo
louvo•· (ar)oi4dos): tnmnu ~l)bro si" iniei Htiv · q>~e \
"OVP I'no tinha .lorli nud o, nomeou uma comnti ssi\0
pat\ t o~t. u · lar a m tl<·t·ia e o~forcc?u 1110 projecto: o ,.; s~
COintnt "são, llo nr, l11n ~e.1a fi:Jtln, co nrspo nd eu_ a
espcr~ta t ' va ria c;o mar a, correspt~n. lntt á ospcct •tt Vil
do paiz, a presontan~o nm rc_latnno profundo. c bem
elab .li'Hdo o um prOJer:to, !'UJa m •Xtma paneoace1tcl
peln partido li bPral.
. .
.
Mas o governo, seuhores: gu~ demtltlU de ~l a
inicia ri va. imped iu todJ a tntc~.tllvn; o corno governa
os ordens do dia nunca m111S concodeu uma occasiào ...
O S11. Z.\CAI\IAS:- lfojc é que se pediu da tri
bunn a discussão de um projocto.
O SR . N 1 uuco: - ... p:tra entrar om discussão o
projecto elaborado pela commissão da camara dos
Srs. deputados.
C<1St11ma-~e d i1-or qm\ o di 1bo urma as snas: veio
á d_iscus-au. um proj~cto de em; t,ncip~ção p.ncial,
mutto paretal, o proJecto a que Ja mo r >feri nes ta
casa, o projecto de alforria dos osrravos. cujo nsorruo·to a Coroa tem, 'l entáo J mini~torio pronunciou se, fHz questão de gabinete <ta não discussão
do projecto da commissào c do .laron que nada mais

queria ·enão a emancipação parcial dos escravo.;
da Corôa, u.:-duündo providencias ...
O Sn. ZAC\1\TAS: - i\ alliviar o bolsinho impe:ria L ...
O Sn. NABuco:- .... ll este unlco -ponto.
O Sn. PAIIANAGUA':- Que aliás é uma modida
direct.lt.
O ~n. STtVEIIIA u~ ~forrA : - E apr ciar muito
o imperi o~ lismo.
O Sn. ZAC\RIAS :-E por isso se dizem ministros
do Sua ll'l<~r;estade.
O ·n. N.uH ·co:-P rtanto, Sr pre-ÍIIente, tonho
ra1.ãu qunn •l o digo que a cpigraphe da politica do
govemn · 110 nada, I> como póde soro Ppitaphin dr
nossa terra, se não aCIIdirmt>s com algum rcmed·:o.
C<trno s 1bois, a ,,pposição não ~~m f,Jrça o mrio~
pan~ consPgtlir a~ medidas l e;.~is l utivas ; p de,
.poreHI, nestas chcnmstandas pa ta não faltar ;í
sua dignid ;1de, e ;í sua missiio,urna merlidu que, na
verrlade, Á rro uitn pequena, a mPdiJa cons .. grada no
11rtigo 11dditi''O fJI'IIpnsto.
. O artigo a•: dith•o. Sr. presidente, propúe, como já
rlt,~o. qne se consigne' a quanti. t de mil contos de
reis p.tru a n fo.. rrin dos óscr~vos Lnnge csrá do mim
1 pPns u· qttl' o SI' !lado bra sileiro do·ixará do concort·er com esta homPhagem para a cau~a da civili~llção
e rln .-eli ~ ilin, quando todas as as,Pmi>lé s provinCÍ<H'S s lt' m a lianta 'o om consignar verbas para il
1m 111 · p~ ~àll dus o crdVOS ( lp r,ioJo ).
O Sn . PAIIAN\GnA':- A de Piduhy foi a primeira.
O Sn. S1r.n1.11U ll \ MOTTA:- Até 1\ da Btltirt já
cons•goou.
O S1t . '' 1 IIHCI): - Creio qut• s ria u111a omis~ão
a~ ·; il-\n~ l , 11ia: muito cl ign.t de ct' "l nra, q110 o ~onnd{)
brJ stl•·tn nn• Juopt.tsse a ruedida pro postn.;\ l?mnça,
qu.11td" orn 18 15 h<·sitav.t a 1·n pollo tio uma IPi t·el.t tiva
:í • m.tno:ipaçito,va iilant eutrpo.s tnl'ius SllnultnnooR
e O" meios progrcssiV· s. pul.t IPi dt' l ,'l 'tdu li10 t.lcsse
anno eonsi~n lllllll it vorb.oannuu tJo 400,000 fr·.t ncos
par a a ai forria forçada d11s oscra vo· A Suocia e a
DtnJ mat·ca fnt a:si 111 '1 ue resol vc•ra m a rm.t nc•ipar.ão
dtts e••· rav ,, · do suas rolnnias. U [HO 'ã~'• ~l'nhores,
1,0)0:0008 pnta romtr ns homPns que ltvrrttnt a infeltctdade. de n ;~s, ·e r esrrnvo~ . porque nascv ram na
terra _do S.,ntu Cruz?! A Jngl ttl rril, trndo sobre si
11mn dlVtda po~a 'a, t' Ct'm tmp stog muito o toro os,
k. vent.leu IOO,OO?.OOO de dullars pi!ra 1emir, não a
tngl~zPs, mas afncanos rs nvo m sua· colonins.
A_ h~ nçu gasto~ l2ô,r~OO,OOO d' fr,tncos. 1\, pois.
nao podemos ho ·Jtt.r a nsta Jc qu.mt:a tilo insignifi cante.
~ rn~did~ propo la no~ I• nào carece do jnstificaçao, 1 to o, a rnPdida quo dá preferPncia na ulforria
ao escr.tvos do wxo fem 111 inu, o dcut1o estes os de
menor idaie.
. A dis.;o ·ição do§ 2•, isto é, a da alforrta forç<1da,
c urna m •t1 idaordinaria, é uma mJt.lidn quo coe.\Ístiu
sempre com a cs•-ravidãu em todos ns p;dzos, á o~
çcpção do Brasil. Na verd.tdo, Sl'nhorl'~, por mai~
ccnsidoraçií.o q:JC so tenha pel,, csera viu no nilo p•Jdemos considera! a como cousa legi tima seuão com()
nm f.tcto,e osto factodeve ccssurpolu ind t• nmisação .
Disse, Sr. pr sidento, que esta modlda do nlfor1 ia
forçnda tiuha co-exis tido sem pre com 11 escravidão
nos paizes 0111 quo e lia houve; com effoito, a bem os
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que nas colonias ingl~zas. dinamarquezas e suecas
o escravo sempre teve o direito ele remir-se, e assim
é na ilha de Cuba e de Porto Rico.
Dizia o rtuque de Drog'ie na camara dos pares em
1845: ,, Ha 200 anno que o systema de a I forria
forçada está adnptado nas colonias hespanholas e
com todas as f"cilidade ; alli o escravo não só tem
o direito de se remir com o producto do seu trabalho, m.1s podo-se gradualmente remir reminrlo o
primeiro dia depois o segundo. depois o terceiro,
ficando livro, quando tem remido os sei dias da
semana. ,,
Dizia lloquentemente Odillon Barrol na camara
dos deputados em França, por occa ião da mesma
discus ãu á que se refPrem estas palavras do duque
de Oroglie: «O titulo mais legitimo em apparencia,
(porque não conheço na realid1de) que se póde conceder á cseravidão na nossa sociedade moderna, é o
que ~ nnsidt>ra o escravo como prisionPiro rte f\Uerra
sobre o qu,d se tem exercido um direito de conquista
tr n~m1ssivel de geração em geração; poi bem,
nunca s• contestou ao prisioneiro, rwm mesmo na
orig"m dil direito d.:~ gue~ra, o ou resgate, nunca o
direito de conqui tador considerou- e como dir-eito
perpetuo, inviulavel e indestructivel. ,,
A u •ssa 01d. rio llv. 4 tit. 11 § 4• concedia o direito de resgate aos mouros capti~·os mediante indr mni. açao. O senhores de e. cravos rlíl l\'lartillica
foram. o senado o S'lbe, os que mais resistin1m á
em •• ncipAçao. Pois elles propozr1am a alforria forçada r·nrnn medida adnptavel: as imo utte ta o almirante M 11<cau, ministro dos ne~ocios da marinha no
tempo em que se discutia a lei de 184.5.
"E1r eRtnva, dizia eI lo, em uma d~s no sa co'unias,
quandn houve a primcir.1s CJn. ultas sobre a da
aHur r: a rurcad·1, e posso dizer que nessa época os
coi<}I)OS mal esclaxecid()'> queri,, m R idéa da alrorria
forçada. l)

/
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Cr~io, poi~, Sr. pr. sidente, 'fllC ~enho ju tificado
o ar ligo addmvo proposto, e sem dtlVIda não é possível
crêr que o senado brasileiro dc·ixe de ccncorrer com
este meio para a<"abar, ainda qne gradualmente uma
instituição execr:.IVel que opprime os nocsos ~eme
lhantes, corrompo os homens livresbesterilisa o trabalho e a terra, e nos expõe ao ludi rio e á reprovação das nações civilisadns.
eohores, podeis pro eguir no vossos adtarnentos infinitos, na vo se: contradicção infinita; mas a
emancipação não ha de deixar de vir; ella ha de
vir, com a difTerença que, em vez de vir gradnal e
incruenta, ha de VIr simultanea e perigosa. Não é
po~sivel re ·istir á pres ão da civihso.ção, á cxcommuuhão do mundo chri tão.
Dizia-se o anno proximo passado 110 congresso
federal dos Estados-Unidos: «As nações civilisadas
devem fazer um bloqueio moral contra o uni, a n<.~
çãu lrderiam-se então á ilha de Cuba) que ainda
mantém a escravidão. ,, 01a esse bloqueio moral
póde se traduzir em factos quo ptdern forirosnosso
interesses indu triacli; porque, senhotes, como nesse
con" •csso se d;zia esse bloqueio moral deve ir atA
repillir o produ<..to do tral,alho escravo.
Uma palavrd, e conJuo: S<Jbeis qual a sorte do
Puraguay, qual a sorte do Japão e de todos os paizcs
que se quetem isolar do mundo civilisado.
Voto, 'r. presidente, pelo artigo additivo. (Muitf!
b~m. AJuito bem).

O SI'\. PRESI1lF.'!TE: ão havendo mais quem'
queira a pala v ra ...•.
O n. S1 LVFil\\ DA MoTTA.:- govnno não dá
sua opinião sobre o additivo!
O Sn. 111n~o on S. LouREI(ço:-nará
O Sa. ILVEII\A DA Mo n:-E~ tá deixanoo ~~o
c<:rrar a di s cu~. i! o.

•

Parecer da mesa n. 2g3 de 18 de Julho de 1870

Expõe a materia de uma proposição da camara dos Sr~=;. deputados, approvando
as pensões concedidas por serviços de guerra ao particular forriel do 49' col'po
de voluntarios da patria João Angelo do Amaral e outros.

J.

11.

Objecto do pa?·ecer.-Proposição da camara dos Srs.
tleputados, appl'ovando pensõe.~ por serviços de
guer·ra.

Quadro explicativo das pensões.

Está sobro a mesa, afim do entrar na ordem do dia,
mna proposição quo a camara dos rs. deputados
~nviou ao senado na fórma do art. 57 da consti' tuição.
A proposição tem a data de 15 de Junho de 1810,
e o seu objecto é approvar diversas merc~s pecuniarias, que o poder executi~o, em remuneração de ser·
viços feitos na guerra contra o governo do Paraguay,
houve por bem concedor ou .1os proprios, que esses
serviços prestaram, ou a pessoas de familia daquelles,
quo o vrestaram c pereceram gloriosamente 118'
guerra.

:-lo intuito de esclarecer complet.nm 'ntc o >cnado
ácerca das prn õe approvadas pela proposi~.iio, que
se a ha ~oho a me ·a, junta-s como a formula mai
·implc , c mais apropriada para dar em as umptos
desta natun•za informaçõrs circums tanciadtl , e 110
mcsm lcmpo rrsumidas, um rr11adro explicativo •·ontcndo ulóm d outras a · scguinlos doclttraçü•.s :
1. • Os nomes dos pensioni tas.
2.• A classe c o quantum de cada ponsilO.
3.• A nu importanciu annual.
4..• As dutlls dos doer tos de onccssi'ío.
5. • Os motivos justificativos da cone s~ão.
6. • Os documentos que acompanham 11 propo içito.
O quadro o que se eguc.
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III.
Obscrvacões deduztdas do quadro expticativo.-Ob~
servações sobre a pensão conced·tda á vttwa D. Rita
Corréa Rmga.-Observacões sob·re a pensão concedida a JJ. U starda Emitia C6rte-Real.-Outros
penswnistt.s pertencentes ao exercilo.-Naturalidades.-Lesões dos pensionistas.

A proposição, como vê-se _do _quadro explica li v~,
comprehende desenove pcn 10mstas, sendo o pnmoiro João Angelo do Amaral, particular foniel do
49° corpo do voluntarios da patna.
Em o numero dos pensionistas ha duas senhoras,
e sam :
Primeira-D. Rita Corrêa Draga, viuva do capitão
do 6° corpo de cavallaria da guarda nacional'da província de S. Pedr<l do l.lio Grande do Sul, Antonio
Ferreira Braga.
A agraciada habilitou-se com peten temon le no juizo
dos feitos da cidade de Porlo-Alegro, provando, al'm
dos mais requisitos legaes, servi uva daquelle official,
com quem casára no anno de 1842 nn egreja matriz
de S. João do Patrocínio. ,
A'cerca dos serviços prestados pelo marido da
' agraciada, diz o tenente-general marqnez do I-Ierval
em um attestado passado no quartel-general da villa
do Hosario, em 28 de Setembro de 1869:
« Attesto que o finado capitão Antonio Ferreira
Brap:a marchou para a campanha do Estado Oriental
do uruguay em Novembro de 1864, e d'alli para a
do Paraguay, onde prestou muito bons serviços, tomando parte em todos os combates, que se derám na
margem esquerda do Paraguay com ex cepção cio
combate uo Curupaity, o reconhecimento de Humaitti
em 16 de Julho de 1868. l'alleceu no dia 25 dJ Dezembro de 1868 em consequenria de ferimento do
bala que recebeu no combate des e.d!a. Era official
nlr.nte. dedicado ao serviço, casado, com numero a
lamilia, o pobre. Attrsto mais que um de seus filh os.
que com P.l!e se nchava no serviço d • cam_{lanha, foi
gravemente ferido em combate, e ficou aletJ<ldo desse
ferimento, por cujo motivo rettrou-so do exercito. »
Quanto ao fallocimento do marido da ngraciada, o
que consta de uma certidão passada pelo major do
4° corpo de cacadores a cavallo, Francisco do Paula
Camargo, é que entníra elle para o sef.(undo hospital
de llumaitá no dia 8 de Janeiro de 1869, por sofTr l'
de ferimento por ba!a do fusil no terço !nforior do
braço direito, e que l!vora alta por fallect~ento no
dia 14 do mesmo m z. ás 3 horas da manha.
O decreto de concessão da mercô p cuniaria doclara. de accordo com lodos os documentos officiaos,
que o marido da agraciada fallecen em con seq~tencia
de ferimentos recebidos em combate, o nam quo foi
morto em combate, como se 1 no aviso do ministeria da guerra ao do Jmporio, datado do 28 de Marco
de 18'10, romettcndo o reqnorim uto da agraciada
parn o fim de se l!1e conceder .a pensiio. qur obteve.
egunda -D. Ltstarda Ermha Côrte 11eal, mãe do
tenente-coronel AfTonso .Tosó de Almeida Côrle-Real. ·
Prova-se por diversas certidões, que estão juntas
ao requerimento da agrariada:
L • Que a agraciada é mrio do nfficial fallecido :
2. o Que este, partindo para n guerra, lhe doixúra
o seu soldo para ella manter-se com trcs irmãs . olteiras do mesmo oflicial :
3. • Que a agraciada acha-se no goso do moio soldo

de eu fl\ho em virtude d titulo xpedido r.elo mi·
nistorio da fazenda om 3 de Setembro de 1869.
Quanto nos serviç~'S du filho da agraciada, prova-se
da ua fé do officio:
Que assentou praça como voluntario no 1• de Julho
de 1851:
Que fez a campanha do Estado Oriental de 1864
a 1865:
Que assistiu ao as alto, e tomada do Paysandú, e
ao sitio de l\lontovidéo:
Quo no Puraguay assistiu:
Aos combates de 16 o 1'1 de Abril de 1866, bem
como á batalha de 24 de Maio do mesmo anno, na
qu11l foi contuso, senoo elogiado pelo seu procedimento:
Aos combates de 16 e 18 de Julho do referido
anno ; e em 1868.aos do Estabelecimento, c ponte d9
ltororó, sendo elogiado pelos relevantes serviços que
prestou neste combate:
A's batJlhas de 11 e 21 do Dezembro do mesmo
anno de 18G8.
Ao alvoreL"er do dia 22 de Dezembro seguiu com o
segur.do batalhão organisado pelo g nora! cornmandanto da 1• columna, e depois de entra r no entrincheiramento inimigo, e des nvolver o batalhão,
recebeu um ferimento mortal, do qual horas depoi
falleceu, legando á patria um nomf' di tincto, como
diz o commandante da 4• brigada de infantaria na
{larle, datada do dia seguinte, a qualfoi publicada no
Diano 0(/icia l do 1• de Outubro de 1 69.
1 pensão concedida ú agraciada é, como declara o
respectivo de\roto. de qua1·enta e oito mil rúis mensats, corrcspondeuto ao meio soldo da patente do
seu filho.
Nam se t ndo inserido no decreto n clausula de
ser concrdida a pen ão sem prejuizo do m io soldo,
do qne aliás a agraciada já se acha no goso, parece
que, á vista do art. 4.0 da lei de 6 de ovestlhro de
182'7, pod ·r-se-hum levantar duvidas b m fundadas
sobr ·o direito de poder a agra iada acr.umular a
pensao com o meio soldo, quo aliás jti percebe.
Poucos dias ha, que a me a no )'lar c r n. ~
de Gdo con ente mez ofT rec u, precisa mente por
can ·a do igual omi ·são, emendas que forllln a ce1tas
pelo s nado a uma prupo ição da camam dos Srs. deputado.s, approvand? lls pens?csconcedidasp lo poder
executtvo a D. M_arta AmalJa de llarros, viuva, do
tP;ntmt.e d~ xerCito. e capitão em commissão Candtdu l~odngues de ~arros, fallecido m cons quencia
de r..nmen_to JecebldO e_m combate, 11 j) Loopoldina
da. llva V1_llas ]~o.as, VIUVJ do major do 12° batnlhão
de mfantona Galdmo do Si lva Villas Doas, morto
em ombatc, e a D. Tlermene"ilda Beatriz de Oliveira, viuva do tcn nte-coroneY om commis.ão Candido Hodrigues de Barros morto em eomhate.
O m~smo fará agora a ~esa com roln~..ão á pensão
concedtda a agraciada D. Li tarda Errn!Ja Côrto Jloal,
endo certo mais uma vez quo os procedentes a q:tw
so refere a secretaria da guerra em nma de_s';lns mformações, p~ovam que a clau ui~ «sem preJmr.o do
moio soldo» tom-se sempre inse~1do ~o de rotos do
concessão d pensões em c., os tdenttcos no de quo
se trata, como cor.sta dos Jii'TOS de regi rr_o. o dos
indires de pensioni stas, existentes no arcbtvo do senado.
.
. _
Alclm dcstn s duas p ns10mstas a propoStçao con·
tcmpla outros pensionistas pertencentes a dtfrorontes

1\-

corpos do exercito em operações no Paraguay, a
saber:
1
Tenente.
M~~3
Forrieis. . .
2
Cabos do e quadra.
4
Anspeçadas.
3
Soldados . •
. . . . .
3
Perf.tzem estes o numero de dezeseis.
As naturaliJades destes dezeseis pensionista sam.
llio Grande do ul. . . . . . . .
4
Bahi ~
.
4

~-Paulo.

2
2
l
1
1
l

f:eará . .
1\linas Geraes .
B.io de Janeiro .
EspiritiJ Santo .
lli~.

Total. . . .
.
16
Todos lle foram feridos em combato, o em consequencia di o ficaram impossibilit.ildos de procurar
meios de subsi tencia, sendo esto o motivo justificativo das pensões concedidas.
Nos dozeseis pensionistas ha.
Amoutados . . . .
.3
A!eij.:ldns . • . .
1
Cot:l d1rTercntos lesões.
6
Total.

16

JV.
Fens io concedida ao visconde de Pelotas.-Classcs
e irnportanciu annual das pensões.

Ha mai nm pensionistJ incluído em ultimo lúpar
naproposição da camara dos rs. deputados.
E' o visconde de Pelotas.
am ha no exercito, e nu·e o povo, no Drasil, e
fóra delle, quom nam saiba que o viscond de Pe ·
lotas 6 o brigadeiro, hoje mt~r!lchal de campo, Jo ·
Antonio Corroa da Cdmar11.
Foi elle o general tam incançavel
intelligento,
como feliz, a quem n ssa guerra de cinco anno
que urna pors verança verd().dcinuncr•t patriotica,
e nob~li ·si ma Jog(Ou levar ao cabo com explcndor
das nossas armas, e completo desaggravo riu honra
nacional, coube a gloria do desfechar o derradeiro
golpe quo fez desapparecer do tcrritorio do Paraguay,
que alast_r.íra de cada veres, e da face do mundo, quo
e can nhs~~·a com os mais atrozes 11ctos do tyrannia
e de 1mp10dadP, o ex-dictador daquella r JJUblica
Franci.co.. olnno Lopez.
Este f01tu .de ~rmas que pôz termo <i guerra do Paraguay, rcal1sou se no dia 1• de Março de 1870 em
Corro-Corá na margem esquerda d Aquidaban'.
O marechal de campo José Antonio Corr8a da
Camara, rclntando o famLo acontecilnpnto a Sua
Altez1 o Sr. conde d'En, ~rcn ml em ch fe em
officio do 13 de 1\farço, depois de dar conta do ~odo,
como dirigira as marchas, como dispoz ru a~ forças
ao approximar-se dó acampamento inimigo, e como
com ellll investira para lograr o intento d colher
ás mãos o dictador, exprime-se nos seguintes
termos:
« A tam Pncauiçada pors gui~ão nam pôdo o tyranno fazer face.
•: Abandon;mdo-so á fuga, lançou~se para o in·
tenor do matto, onde de perto o gum um punhado
do bravos, qu lhe jurára ext tminio, ató que ferido,

desanimado, cxhausto, apeando- do cavallo dirigiu-se para aquelle arroio (Aquid,lbanigui Í <Jue
tentou transpôr, c.thindo de joelhos Dll barranca
oppo La.
" Foi nesta posiçlto que tendo-me apeado c se'
guindo em seu encalço, o encontrei.
« Intimei -lho quo se rendesse, e entregasse a espada; que lhe garantia os restos de vida o gem•ral,
que commandava aquPIIas forças.
« H.ospondeu-mc, atirando-me um golpe de espada.
« Ordenei .cntam a um soldado que desannasse-o,
acto que foi executado no tempo, em que exhalava
ello o ultimo suspiro, livrando a terra de um monstro1 o Paraguay do seu tyranno, e o Drasil do nagol! da guerra.,,
Em ordem do dia do commundo orn chefe de to,das as forças brasileiras em operações na republica
do Pal'ilguay, sob uumero 45 rle 15 do Marco de
1870, publicou- e, com relação ao feito de Áquirlaban, o seguinte:
« Ao general Camara, em pessoa, coube n gloria
do conquistar o ultimo acampamehto mimigo, de
alcança'r o proprio dictador em sua fuga, e viii-o
expirar com seu filho mais velho e seus validos,
ob tinados na resi tencia, no passo que outros chefes <' officiae rntregavam-se prisioneiros, o que a
mãe c irmãs agradeciam a intervenção iuo pcrada
que as salvára do de tino cruel, a que e lavam reduzidas.
<< hlt.am expressões para nam
6 devidamente
louvar c cxalt.ar os serviços prestados á causa publica pelo gen ral Camam, C•1mo tamb rn para especifirar as qualidade militare por olle d monstrada , a sua activid11de sem igual, a sua b1 avura e a
sua intelligrncia excepcional.,,
'
Terminando, diz Sua Alteza o Sr. conde d' Eu que,
<< quando nam tivesse colhido outro resultadõ 'de
seus Lmbalhos, dar- e-hia por satisfeito em ter feito
brilhar evidenciar m-sc pela pratie11 o notavels talentos d.o brigadeiro José Antonio Corrêa da Carnara,
em l'{uem o Bra il tem, hoje em dia, um general,
ainda no vigor do annos, capaz de levt~r ao cabo os
mdi · ardnos commcLLimentos, o de honrar a sua
patria perante o mundo civilisado. ,,
O bngadoiro José Antonio Corr~a da Camara. aeLua lmcnte marechal de campo, e vj/scondo de Pelotas, ó natura l da província de , . Pcdru do Hlo
Grandodo ui, ond• nasceu em l7de F•vereirode
18U, c asserJlon praça como voluntario em 16 de
etembro do 1839.
D quo fica exposto, bem como do quadro annoxo,
vê· ' qu das pcn ·õcs approvados pela proposição
da ramarn dos Srs. deputados, uma perteucc á classe
t.las nnnuae~. seis á das.mensae, c doze á dasdiarias.
A imf.>ortanria annual destas pC'nsõr vem a er
10: 168500.

En1r tanto. se a o ta quantia nddicionar- c a de
5768, corrcspon(lento 110 maio so ldo a quo tem direito, c quo já percebe a pensionista O. Listarda Ernilia
Córtc-l\cal, a desp •za offectin do thosouro clovar-sell.t a 11:'392$500.

v.
Con idcranda do

pa~·ec1J1·.-Conclusõcs.

Assim que, como r sumJ o conclusão da obsrrrações quo precedem, a mesa :

•

Cl aue e quantum d as pensõea.
Do ouVI •uto s.
Nom es doa pen•ioniotas.

-----·----- ·./\lE~SAES

OIAI\IA S.

ANNI ' JigS,

..
J==== =-=--===========-=- - -

'===========-!= = = = = = = =><===!= = =

A v i ~o dr 30 do ~I arco d l!:nO do Sr. •liÍt!iRlro da
guerra (10 do lniporio t:Ont a seguinte no lu da
prara:
« ldudc-23 annos. - Naturalidudo-Minu, Geraos
-1\tolostia-Amputado do ante-braço direi to.

=

lado de procura r
·uhsisten ~ ia "
lm~n eiJ do fcrim nJf
0 ius em combn te.
J

ü do Abril

João Angelo do Amaral, p:tr.tirular for~!~l
do ·19" corpo de volunlanos da patua.

500

do 1870.

l82H500

l

1

-------1--------------------1-lt

t•...

J.piliio do G•('orpo

- - - - l - - - - - - I - - - - - - ______ - - - - - - - -- - - - - -. lnna da guarda
1--------·----Vru da provitJcia do
:30$000 .. ,., ......... ..

D. Jlita Corrêa llraga.

dJe diJ tiul Autoleiru Jlragn, fali o.
lconscljuencia de
'Js recebidos elll

luem.

3608000

eqth •rintonto da potte. Justiüt:acão no {·uizo dos
fellos da fazenda da cidad LI c [)orto·A egro.
Certidão de sou casamento em 18!2 nu igroja-matriz do S. José do Patrocínio.
lnforma,·õcs favo t'ó.veis do dtrorsas autoridades, c
officio · do co ns lhoiro procurador d.l Cot óa do
19 do Março do 1870 .

1

l

1

Í:,_ _________ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ l~

__,____;:c_,
-· ----·---------- 1· - - - · - Martiniano Pereira do N..tscimento,_ soldado do 1• batalhão de mfantena.

------------

--~---- -- -- - -, lado

J

JusLino Lopes ue Siqueira , .so l~a~ o do
2• regimento de cavall urta hgeu·a .

400

27 do Abril
de 1870.

1-!6$000

400

-------------------------------

Avi so do 20 de Abril de 1870 do Sr. mini stro !la
d prJcurar
-;nbsistencia
em
g•: 'tTa ilO do lmporio com uma r la ~llO do pra·
iuutili sadas para o serviço <.lo cxer ·tto.
ln,.p. 1 de ferimerr- <I ('Ds
ldaue- 40 annos.-Natu ralidado-Espirito aun, em combate.
to.- l\J olestia-Alerjào sol.!ro a artieuluçào b.ucr
mero-cubital.

~~

o o

l4GHOOO

o ••••

I dom.

•

~.•lanoel Dom1'nu:os Ferreira , soldado do
------------------------·-------•·----" batalhão de engenheiros.
400 . ... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

~

~

- ----- idem.

18:2$500

500

- - - - -:- - - - - - ---------------Antonio Josó do Faria, anspeçad_a do 25•

Idem.

--------·----·-----------------------------------------Jdade--25 annos.- aturulidadc- S. Paulo.-

r

<<

Molestia-Jmpossibilidado nos movimentos do
braço esque rdo.

1

ldado-29 annos.-Nntura lidude- Rio-Grande
do Sul.-Molestia-Aloijão do ante-braço esquerdo.

l

11

.. .. .. .. .. ..
182$500
Idem.
r------------ --------------------------------------..... _·_
· ·_·_·_··_· - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,dem.
Aviso de 9 do Abril d11 1870.
:francisco Antonio Barreto, cabo de es<c Idado-38 annos.-Naturalidado-Lisboa. --.Ho·
lestia-Aleijiio do punho do braço esquerdo.
quadra .do 21.• corpo de voluntarios
. .... ..... . .
1
-!
1828500
Id em.
da patr•o.
500 .. . ... .. . · · ·
__:_._
- -·- - - - - - - - - - - -•- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -----idem.
500

Manoo l Sevcriano l)essoa, cabo de esquadra do 12• batalhão de infantaria.

.....

u '' ,,,,,,

III U:::IJUtH ili~ .-

500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

Benedicto Gomes dos lleis, ca bo de esquadra do 4• batalhão de artillnria
a pó.

500

•

•

•

•

••

o

' "'""'~'" v •

•••••
••••••••

o

••

1828500

- - - - - - - - - -- - - - - - - -

1

1

1

1

>-- ·------- ---·---------·----------1----

Idem .

Aviso do 9 !lo Abril de 1870.
11 Jdade-40 annos .- Natura lidade-Ceará.- \JoIc.s ti:t-Ga ngrcna por congelação em ambos os
pos com perda elos dedos.

~-------· 1 -------------·----------

ldom.
------ 1

:\ vi o do 20 de Abril do 18'70.

Jdem.

l

-----·-----

I

• ':"' ,-:..~ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,Jdcm .

•

Geraldo José Godoy, cabo do esquadra
do ] a• corpo do c·avallaria d,a gnarda

..l

1828500

1

--------1----------------,------------ ___ _

•------1------ __ ::._ ____ ------------------' dem.
------------------------·--Manoel Francisco da Silva., anspeçnda
do 16• corpo de cavallaria da guarda
nacional do lHo-Grande do Sul.

1

,

ildom.

182$500

1

______________________ _________________ ----------

Aviso do 20 de Abril de 1870.
Luem.
" JJncl -~2 annos.- 1 a l uralidadc-Bahia.-~\lo1
1
1-------------l---1-e__
st_iu_-__J\_l_ei_jl_tu__d_.a_p_e_rn__a_d_i_r_ei_La_.____________ ---------Aviso de 9 do Abril de ll:S70 .
Udcm.
<I ldado--21 annos.-Naturulidade--S. l)aulo.I I
Molcstia-Aleijão da mão esquerda com falta
1
l
do inrlicador e médio.
I

-!....- - -~ .

- - - - - - - - - - -·- - - - - - - -

500 ........... .

corpo de voluntarios da patna.

u
l·'em.

--- --- ---- - -

l - - - - - - - - - - - - - - - -·- -•-- - - - 1 - - - - -.Clemente Antonio Marques, anspeç_ada
do 24• corpo de voluntaris da patna.

l4üiiOOO

ldaue-27 annos.- Natumlidado-Hio-G rand o
do Sul.- :\lolestia-Aleijào do membro thoraxico direito.

<c

~ -------------·:

--1.----- ------ --- - - ------ I

1

1

-------·----------·---------·----------Aviso do!) do Aln·il d US70.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ___,. ldr rn.
•••••

---

----

1

l

--- ----

luado -33 Jn nos.- aturalidado-Ilio-Grando
1
J
do Snl.-:\l olcs tia-Surdcz ·omp leta.
·--·
-----1-------------'----------1-----__m_n_d_e_d_o_s_
u_l.-;--:-=-;-l - -- - - - l :.:.:._:__·
· .. _
. ... _·. _· . _·. __
· . _·. _.
·. __ l 8285()
__o___ ldc_·m_
. _
Jd rm.
" lu ade- 23 annos. -Na turalidad '-13a hia. -1\fo- _:_n:a::.:c:..:.io:..:,n_a_l_d_u_J_l_io_·G
dir •i to. - - - - - - ___
1 ___1_
José Bortolino do Espírito San.to, forri el
--I--los-tili-A
- - leijão
- - ·do-bra~o
- -----do lll" batalhão de infantcrw.
500 ·........... . . . . . . . . . . . .
l82$500
luom.
'3io~ sullkiontes Aviso de O <.l o Abril de 1870.
-------- ------- ------ __;.ncta em c<. nse- <I fdade-25 annos.- 1uturalidado- Jlio de JaJosó Augusto llu1·bosa da Silv:, , alfc~s
do 24.• corpo de volunturtos da patna.
, ferimentos r·e·
rwiro -Mo!estia--Cicatriz vi ·iosa na parto vos1
l
ti combato.
trrior da coxa direita.
36
432
000
_____ 1 •••.••.•.. • •
SOOO · · · · · · · · · · · ·
R
Idem.
cc ldado-28 an nos.- Natumlldajo--Uahia- .\loJuvoncio 1\oLiriguos Coutinho, illfcres do - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _Jdcm.
ll•stia-Amputado tln perna esqucrJa.
29• corpo do volunwrios da patria.
. . .....
--------1
---------- _____
1
_1
·····
36$000
43211000
Jd 0111
Aviso do 13 do Abril do 1870.
Antonio .Martin s Corrêa, alferes do 2Qo - - - - -- .:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:..:_.:_
___
-.!Dem.
cc Jdado-20 annos.- aturnlidude-llio Grande
nal do do
lllo-Gr,tndc
curpo
cavallada do
daSul.
guarda nado
do ul. - Mo lostia-OpiJlnlmia completa .
1
1
(,
. ...
. ,
·
O ............
·132flOOO
Idem.
.. ""
" ""
3G$OO
Avi o ti Odo Abril de 1870.
•Orvn to
· ?utu, tenente do 31•
- - - - . : _ - - -- - cc ldade-23
corpo de volunturws da patrü.
los lia- Amputaclo da coxa esquerda .
... . .
1
l
-----.. . . ...
428000
r:
-----·----- -- - ___
········. ..
504$000
Idem.
llcquenmento da pal'lo. Ccrtidôos, pelas f]ttaes so
- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - _ .f'·· crorAonlmcle1:\ faprova or mãe do ofncia l fa llecido, o es tar no
111
D. Listarda Emitia 'orte- ltea t.
goso do meio so ldo da sua patente.
l. 1
.......
. J....rto em con · F'• elo o !Ti rio do oiTici<tl , c informor·õo · favMaveis
1
1
4
~laqe ferimentos
de divor~as autoridades.
"
8$000 . . . . . . . . . . . .
5768000
Idem.
comba to.
Officio do
procurauor da Cur/Ja do 28
,
s~----- •--du_'_M_a_rç_o__d_o_l_8_io_._______________ _ __ _ _
1
--relevantes
i ·conuo Je l'clolas, marechal do campo
- - - - - - - - - - - - - - -- - _______ _ t ~.os prestou
na
Cópia do derroto do 27 de Abril el e 1870, em vir1
•. . . . •. . . ••• . . .
•
Err dl'üguDy.
tud o do qual foi concedida a pcn ào.
l
l
.. '. · · · · · ü:OOOsooo ti:OOOSOOO
luem.
s
500

<c

~::::...:-=----------~-------11 -------1---

---------·-------------------------1--- ----

---~--

~-

-------------_f-.

~·onerra

o •

•••

annos.--~aturalidade-Bahre.--1\Io- - - - -

~\n

~----·-----------

con~elheiro

------- -~ ._._._._._._._._._!.._._~._~:~:soo::oL.:6=:ooo:s:~:J~lo::8:Iu:·s:M:o~~~-~~~·~!·~-~-~\._._._~._._._._._._._._._._~._._~~--~--~
--------1------------··---------·--- ---

~ ~~,.. .... ....

SO\I!lA , , ....••.

i'i8700

..

2

.. .. .. .. ..

I ~

'.

o ••

•

•

o •

•••••

o ••

o

•

•••

o.

o •••••••••••••••••••

o

.

19

10

7Considerando flUO, rnnforme o art. 102 ~ 11 da
constituição, as mercês pe uniarias onccdidas pelo
poder executivo dependem da approvação da a"sembléa gernl:
·
Cons,derando que a conccs. ão do mor ôs pecuniarias augm ntu a despeza do E,stado, o quo as~em
bléa geral co mpete, em benc!JcJO do trabal:1o e da
mduslria zelar e flscnli ar essa despnzn , protegendo
por te :nado o dn· ito dos contr!I)Ui!lt .s :
Considerando que as mercês pecnm· n as approvadas pela propo icão da camara dos Srs. dopulado
quo se acha sobré a m sa, fora m co.ncedidas p lo poder ex~cuti vo para remunera r sernços pro. ta dos nn
guerra contra o governo do Para.guay:
.
Considerando qne estes serv1ços um r conhortdamente dignos de remun mção, e e~ ta m provados
pelos documentos orTiciRe , quo acompanham a pro-

+

~~~o:

.
Considerando fin almente quo na pc•nsao cllncedtda por decreto do nodrr ex cntivo c! 27 elo Ahril I
1870 a D. Listnrda l·:milia Côrt~'-T\ a: mão do tenont cor>Jnel Affon ·o .Josr do ,\ lntciela Côrte-Heal. morto
em eons quonr;in de fo ritn e n~fJs ro ·ebid os em ~orn
ba te, deixou ue in orir-se a dansnla do r fc1Ln a
concessão som prejuízo do meio soldo. qne aliá llie
compete, o tle quo já está tll • goso, - qno srm e ta
clausula foi n referida pens[lO npprovada pela camara dos Sr . deputados na proposiçilo ;,ctnalrnente
snbjeita á doliben1ção do senado :
Offerorc o seguiute
1'~1\E CE il:

1.• Que a proposição ela cama ra elos rt. deputados deve en trar em aiscussão, e ser apprOI'ada eom
a seguinte emenda :
<c No fim do ooriodo relaLivo it pensionista D. l.istarda J~rnilia CÓrlo-noal accrescente-se as palavras
<<
em prejuizo do meio sold0, quo lhe compete, c
do que está no goso. »
.
. .
2.• Que o p1rccor da mesa seja •mpresso, c d1 tn.
.
buido na fúrrna do cstylo.
Paco do senado, em 18 de .Julho de 1 l7'0.- Vtscondê de A baetd, presidt' nlc.-F1·cderico de A lmcida
e Albuqtter que,l• socrotan .- Jogé Ma·rtins drtCrnz
Jobim, 2" secreta do. - Barão de !lf amanyuapc, 'i "
secretari o.
Parecer ela nu~l'l n n . 294 de 19
de .Tulho de 187'0.

Expõe a ma teria de uma propo~içlto da c::tmara LI o·
Srs. deputados, Gnctorisando o governo para ,co nceder ao capitão do rnar P gue~Ta Joronymo h ancisco Goncalv s um nnno de lteonço com todos os
seus vcnciÍ11en to ·.
I.
.
Objecto do pal'ecer. - PI'il]JOStção da_cama.ra, dos Srs.
deputados sobl'e a l·icença ao ca[Jtlao de m.1r e g·! tel'?'a,
Jeronymo F1 ancisco Gonça!tes.
Está sobre a mesa, anm do entrar na ordem do
dia, uma propo siciio, qne a camara dos ' rs. depulados enviou ao senado na fúrma do art. fi1 da consti tuiçào.
.A proposição tem a da la do 1• do Junho de 1870,
e o seu objecto é auctorisa r o governo para ~onc~d r
ao capitão de mar o guerra Jeronymo L<ranc1 co
Gonçalves um anno de licença para tratar da sua
saude na Europa com todos os seus vencimentos, e
vnntag!'ns dP romrrwndo de nnv in de gurrra.

H.
Requ c?·imcnto da pm tP, e docmaento~ an'lltxos.
Os do umentos, que s acham juntos á proposição,
sam os seguinte :
l. o n equerimonto da parte, em que esta ali ga
qu a enfermidades, C{UO patle e, e de que só na
l ~uropa poderá resta bel rer- ·o, fo ram adquiridas no
serviço da gnerru do Para11uay.
2.• O termo uo inspec:çao de saude, a que o sup·
plicnnt o foi subrncttido na cidade da BJhia no dia 11
de ~ laio do corrente anno.
Con sta deste termo CjllC os m mhros ria junta de
saude, depois da doscripr,i\o ~~ diagno. is das inb·mi·
dadcs. accre ccn Iam :
c< Perante e ta scena morbi da rouoldc á thernpoutica, ha trcs unno · pou o mais, pOLh;O m no,·, pódo
resta•· como rrcurso omcaz a infln nri n de nm r.lim
frio c docP, como o que ha na Ettropn , onde outros
meio do nnm meno' onflnn~a poJorn sr.r coroados
do rnnis b llo n•snltado.
« Durante !file tem po poLlr.rá obter-se similltanto
rosnltaclo ?
<<Na impo sibiliundo de responder-se prt>l'isamontc, Ham so dcl rmina o tempo. »
3 . 0 Dons aw stnuos pnssadns pelos len tos athrdtaticos da faculdade de medicitta da Il.. hin, us doct 1res Adriano Alves de Lima Gondim, e 'alustiano
Fc:reira - outo. estando .1s dcclaraçflC~ ti os attestados
do perfeito accordo com as da junta de saude.
Nam ha f' do nfTieio, nem outro algum dnr11mouto
além dos qul' :1 me a acaba d' mencionar.

m.
on. idoranda do parecer.-Condusõí·S.
As im q11 , ·orno resumo, o co n rltt ~úo daR obscrvaçõ s quo preced m, a mosa:
Considerando r\11 pot' via de l'f:gra nam ronvóm
que se concedam ice11 c:ns a cmpre::;;Hlos civis, 011 rnilit:urs em aml ioucia do governo:
Considerando quo a auctorisat:ito r·onft••·ida ao
governo p la proposição da camam d s Srs. dcpuudos li uma exc pciio feita na I i geral, 011 no direito commum: •
Considerando que taes cxcrpc;ürs . ómente podem ser ju tifirada. por motivos rsp t:iaos do ordem muito elevadn:
Considerando quo os doeum nto. , quo f11rnm preso. t s á mesa, nam contém a slo re peito todos os
08Ciarccimcntos indispensnveis, nam Pslando ~ uf!i
Cient mente provado quo us infcrmidades que se oilegam foss m adquiridas no . rrriço rta ~u rra do
P, raguny :
Oflcrocc o . eguintc
1',1111\Cll ll:

~. 0

Quo se poyarn infOr!flaçõo. ao ~ovurno, ~ bf'rn
asstm cópia da f ele oflicto do offir.tal supcnor da
armada, ao qnn I a proposiçito se referC1 :
2. 0 Qno o parecer da mesas ja impresso, e distribuido na fórma do eslylo.
Paço do s nado, em 19 de Jnlho do 18'10.- Visconde de A baetd, nrcsidonto. - F1·ederico de A 1meida e AlbuquerqÜ.~. L• socr tario.-José llfm·/'in.~
da Cruz Jobim, 2. 0 socrrtario.-ZJrwlio de 11/mnan·
gunpP, 4." Prrotal'io.

á cu ta de

uas Alwzas as subdivisõe m pequenos
1otes, sondo o producto liqtlido o qtm se em 1-regue
m 11 puli ce da di,•ida publir•if .
« Ne te intuito a C·m1mi são p:opõe a seguinte
emenda additiva ao final do art. 1• dos proj ectos
11. 118 e o. 1 9.
(( E' vorém permitLida a VPnlÍl do mfl tade dl\
tfl l ra s a col nos, qu t•S VE n't.un c ultiv<~r , sen o o
prudurto liqutdu da ·~li e a~ão mprogqdo en~ apolire da d1viua rubl iClt ftlll'latla UU Jmpeno, IIS
quae ·, in s.;ri pta, com inalien.'''e i no gr.1nd11 livro
da divida publi ca. fJrào part ' do ptt lrtmonio de
Suas \ lt P7.<.~ . "
« Em nda ulr tilllti m do art. 2• do ambos os
pr jecL.ts:
,, As dita terra sorãn medi das !J tombadas á
cu~ ta do the~c. uro pnbiico ;
á cn ta de ' nas
Alt •7.a as me>rlH,;ões d a~ s nbJ iv i •õo~ para a .venda,
e no:· lo cnso emprega do em npol1cc•s o producto
•
liqtndn.
,, .. H.- C.11Ia da. ses~õ .s do "'onndn, 11 de eptemhn dr. l 8üH. - Berna rdo de S ·m::a Ft·an co -C.
Car?triro de Cam pl)s.- /larà o rio Bu••• /1 ( /Í ro . ''
Fit·ou sobrc> a mp ,, pn•·n ser tom tdo em consiriera ~ ào qnand
e disc ut i e a proposições .
Jr.

Continuação do proce o de di .cn ·ão do proJecto.
Em ~os ~ão d ~ 12 de ·\gu, to dr
dis ~: us~üo o art. 1 ~ do prOi CdO

1, 70, entrando em
con1 o pait:! !:Pr 'flle
fica trunscripto, a Comm issào dt' Faz nd,1, mandou á
me ~ a scguin to mcnda, rp10 [oi <1poi ;da :
<c Em logar d , inco legua s qua•lt·adn , diga-se
" ris leauas q'ladrad~~. ''
A discussão do a1t. 1• do p1ojrcto, bem como
a d'l 2•, com as mcndas relativas a arnbo , fi cou
enrc·rm.da na rn" ma e :ào.
Em sessao do dia 13 procedeu so á votação dos
art . l•
2• com as ro pectiva · mondas, e á do
arugo ,,dditivo aa Cam ~ rd do Sz . D pulado .
O art. 1 c foi approvado com as eguintes
flm!'ndas:
1. • D11 Cama Ia dos 'rs. Dep'ltados:
- A1•rr se nte-se no final do art. l 0 da proposta depoi. da palavra .'ergip , as eguint.e!/.ou em qualquer oLI'ra província do Jmperio, se
porvl'ntura n stn ultima natO houver porção de
~erras sufficient .
2. • Da Commtl;são do Fozenrla. conforme o parecer de ll de pt mbro de 1869, concebida nos
seguintes rmos :
-A' em nda da Camara dos . rs. Depuradcs ao
art. l• do pro,i.-::cto arcrosccnto- e- pod ndo os lotes
conter no mínimo até c1nco leguas q1tadrada .
3. • na mesma Commissao, como additiva do
artigo prim iro.
" E', porém, p rmitt.ida a venda de metade das
t rras ól. colonos, que as venham cultivnr, endo o
producto iiquido da alienação emp~<'gadn om apolices da divida publica, as quaes, mscriptas como
inali naveis no l(rande livro da divida publica,
fariio 1arte do patrimonio de 'uas Altezas.
4. • Da me ma Com missão do Fazenda ofTorecida
na ses ão de 12 de Agosto de 1870:
- Em Jogar de cinco leguas quadradas, diga-se:
•< seis legua quadradas. "

2
E ta l'menda, que o . enndo approvou. é substitutiva da quo a Cornmissito tinha formuludo RO r arocer
do 11 de ept mbro do hl69, a quJI perrniLii..J que
o~ lote de terra · podes em cuntcr no miuirno até
c1nco Joguos quadra la .
Pe 'n novn Pmenda, que foi appr vatla o minimo
pó do eleva r-. e a t6 sei leguas quadradAs.'
. O ; rt. ~· do pr~j oc ! o IHJtn foi ap provado, tendo-o
stdo o Ol'l! go ub ti L t1vo formulado pela Com missão
no pn1 c>ce r de ll do 'eptemhro de 1869, a abt>r:
<• A dita s tl'rras >erão medidas, o tom badas á
custu do Lhe ouro publit'o; e á custa de ,-;ua Altezas
a ffi eu ÍÇÔeS da ~ ubd iV•ÕCS para a VC'ndu, () lleSle
ca so emprega ? _em a p• .licc>s o producto lhpud u.)t
O artigo addJt.Jvo da CamPra dos rs. Deputados foi
appliJvaJo, alvd a numeração.

Ill.
Para o fim de conhc ~t:J r-se f;wilmeute o re ult:.~llo
da votuçõo du :-en.tdo nu 2• di ~c11 são, junt.am-se
dous quadros cxpll ~at.ivos do parecer.
O primeiro l:l'lá divid ido om tr<' columm,s, transcrevendo-se :
a l' os artigos du proposta do Podor Exe utivo:
Na 2• as emC'nd;ts feitas, c approvada p la Cu mura
dos S1 s. D •puWdos, a cada um dos art1gos da propo ta:
Na 3• as emendas feitas, approvad s pelo enatlo em 2• discu são.
O E>gundo quadro ontém o projccto tal cume
devo ftcar 1edigido, incorporadA nellc as emendas
feita O !tpp!OVad •S pelo ·emdo I! e• di scu ·sáo.
i'\o pn.j cto as tm redigido acham-se r>R1·riptas
corn hJI.Lra !lripha a t•mendas feik1s li Proposta
a im pela 1:umara do r . Deputado, , c•,mo pelo
eoado.

lY.

Con~ iderandado

parecer.- Conclu ões do p recor.

Assun que, como t sumo, e conclusão das observaçõ s qu~ preeedem, a mesa:
onsr:derwndo que iiS emendas que npros<'nta redigidas par se1cm imprc sn , afim d poder o pro·
jecto entrar com ellas m :3• di ·cussão, estam dt
perfeita conformidade com a votação do nado na
2• di scussão do projecto:
C<msiderando que com a impressão das em ndas
ficará sati feito o preceito do lh•gim nto, quo exige
esta ondição pa1a poder entrar o projecto em 3•
discu ão :
Off r ce o eguinte
P\1\ECER:

1. 0 Que o projecto do lei da Camara dos Srs.
Deputados deve entrar em 3• discus;sil.tt cnm as
emendas, que o Senado approvou em 2• di ' cussao,
depois <JIIC estas forem impressas;
2. 0 (.lue o parecer da mesn soja impresso, e distribuído na fórma do st.ylo.
Paço do enado, em 16 de A~osto do 1870.- Visr.onde de A baeté, Pr sidon t.e. -I• rede1·ico de A !meida
e Albuquerque, 1° ecretario.- Jo.~l Martins dll
Cru~ Jobim, 2° Secretario.- Barão de Mamanguape' 4 ° Secretario.

_,_
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Cumpri!'JdO que S<'ja o tab<'lCl"idll para Sua Alt, za Imp•riul a Sr~.D. J sah I ,"hristil~u, S u Ang_n to
Espo.;o 1 um paLrimun•o 'rn 1 , ra s pt·rtenrente3 li. n.<ção, rn confnrm1dndo das dl~pnsl~O('S do m t. I dn
lei n. 1217 de 7 de .Julho de l8ü4. o do .. n. 5· uu le1 n. ló6 UI} 2.l ri ~eternbro de l 10, a que llqnell se
rel'tlre, e em conrorrnidudo rto n·spectivo <·untruclo maLJimoniul. julgn o g vorno imperial que rnill vantag m se póde rundur o ref J'i.du pull'imonio na pro~iurja de S<mla C Lharino nado 'ergipe;fnzPndoparle
do mrsnw p.aLtimunin o ( • l'l'U~u t'OIII!Jt"do .pan1 lialHla<;n d
ua" ~lterus, que lh·atá ~ull>t~rrado como
pr<IP<iu 11acionnl L'OIIl o d<'~li •I O que llte ' da11o, n 1s t 1 nws do rtt.•do t:unlr<lf'lCl matrlm~mal
.
E srndo n ee•· s~atiu medtr 'ltmb:Jt·as Lctr,, Je qne . , lrdta, LOJna - c md1spen av('] que PJ& cunredtlo ao
go~- rno para orcut·ter. 11s d spcz" rPsp~etiva
o creu !Lo de trinta <' c·iuco I'Oillus de réis.
,
.
l'or is o, na fórma lrt, de Ordem de • u.. 1\fagC'sltde o lmp rauor, tenho a honra de t.ptcs ntar a c on t·
deração da A . emhlea G ral Ll'gi lalat1va a e(iui .. te

Proposta.

E11tend11. da (ama!'ct

d".~

Deputado

Art. l. · Ftca stabulccido vara Accresconte-so no logill' contp Su, Alteza Imporia! a Sra. D. lsabol tente:
Chri-li.1a. o se:t Augn~ln E"Jl•J. o, A as~embl ra g 1'8l decreta:
nos termos du re>pe ·tivo ,;tillll'lcto A•;cn'sc· ntu se tumlwlllno tina Idu
rn.•trinhmial, um p,<trimunin _em url. L· da t~•·npu-,ta, dnp~Jis du pa
l rras. cun LtHtl de UtLd S fOIÇOt'"• l.Jl' ta -::,Pr).l tpc-us sogulltlcs-uu
cada llltlli de q1~< renl.1 c 111 Vt' I .gun \rlll I.JIIII qn• r· QULra I''Ortn..,ia . <lu
quadrudas, 011do 1111111 1 {1 pr,•VJtH'Wl111pcr10, 1 por" HUII"< HV' La ulltma
de aut.~ CathJrina o outra na de n.am nou,·er putçáo de I tr,,s sullleq~ÍP•'·
Ciente.
f:.,te l•atrimonio, 1!0 qual forá p 1r1
o prP..llo comprad pura hahitução
de Sua
ILez , , sorá con iilrr.•do
como proprio naC'ionul, com o de tino quo lho é d~ilo, r nos tOrlltO l
do me> mo contracto rn<~tnmonial. '
As L. 2, · As d!t·1~ ll'JTil S c• rào me-~
dido~s P ll)mbc~dns á cu~tn do thesOui'O
nariorwl; para cs.o fim ' concodid
ao govl'rno o crPdito de Lrintu cinco
contos de réis.

Palacio do fi10 de Jonoiro, em 27
de Junho de 1866.- 111 arquer: de
Olináa.

Quadro e><plicativo n.

Emendas do Mlftdo.
A' emeuJa dn Camara dos J) .. puLados accre~Ct'rliO-,c:-podt'nolo o
lotes conter no mini no alt.Í seis
le[i;ua qoudrnda .
o tina! do artip;o l• nrrrl' ·cenu•-se a pguint em •ndn:
E' porém penuittida a vrndn d
m taue du terl'il a ,~tonos '(li as
''onhnm cultivar, n l(l o p udurto
l•quiJ!o da alirnaçilo rmprr.a;ndo em
apolir ct~ divtd:t. pnbltca rundada
tio lmp rio, as qn(H , ins.-riptas
eúln•l inalion •veis no grarul liv ro
la divida publi,•a, rndio porte do
pa trimonio d' ua · Alteza ·.

O arl. 2• ubstitua-so pr lo eguinte:
Art. 2.• A ditus torras St'rão
med idas, ' tombada á cn·tn do
lhe~onro publ!bo; á cu. l<~ de na
Altet.as n m dirõe d,1· .ubrlivi·õ s para a v 11da, n(·Sit' caso
empr gado m npolicc u prndtt to
liquide.

• .
..
,.
r ligo (addtt_JV~) ~ tram r ~o- O artigo additivo da Cnmara do
gacl<s ns dtspos1çoe m contr,,no. Deputados pu,sa as r artigo 3•.
Paxo dn Carnmt dos U pulados,
em l!:i do Agosto do 1()6/.-Joa qu.im Franc·1sco de l~'aria, v opresidente. -Antonio da Fonsec•t
Vianna, 1" ecreUJrio.-José Feticiano lim·ta de A r·aujo. 2° . ecrotario.

2 annexo ao parecer da

meoa n. 304 de 16 de Agooto.
RRU CÇÃO DO PI\OJB<lTO DR Llll, E TADilLECENDO UM
PATIIIMONlO E l TER !lAS PAllA SUA ALTEZA U!PEiliA L,
E SllU AUGUSTO ESPOSO.

Art. 1. · Fica estabelecido para ua Alteza Imperial a ra. D. lsaboi Chri ti~a, o SOll Augn to Esposo, nos termos do ro pochvo contracto matrimonial. um patrimonio em tPrrn , constante de duas
porções, cada uma de quarenta o nove leguas quadradas, sendo uma na provincia de anta Cathanna,

o _ou~ra na de ergipe, ou em qualqtur mtlra pro1't1lc'a do fmperio, si pol' ventura nc.çfa ttlllma
ttam houver porção de ter!'as su(/icien/es (l) podendo o.ç lotes conter ate seis ltgrw qt,adradas no
minimo (2•).
Este patrimonio, do qual fará parte o predio r mpr.1rlO para ha!Jitação de uas Altezas, sem\ considerado orno propried:.de naeional com o do tino, que
lho 6 dado,
nos termos do mesmo euntrncto matrimonial.
(1.•) Em nda da Garoara dos r . D putados.

(2. •) Emenda do enado offorocida p In Com missão
d Fazenda em sessão de 12 do Agosto de 1870.

'

E', porém, permittida a t·enda de metade das
terras a colonos, que as t•enl1am cultivar, stndo o
producto liquido da alienação emprega~o em apolices da divida publica fundada do Jmperw, as quaes,
inscriplas como inalienaveis no a:and~ livro da
divida publica, farão parte do patnmomo de Suas
Alte:r:as. !3•.)
Art. 2. 0 Asditasterrasserão m didas, e tombadas á
custa do thesouro publi:o; e á ct~sta de Suas A li czas
as med·içõe.~ das subdivisões pa1·a a venda; e neste
ca.so empregado em apolices o producto liquido. (..J..t•)
Art 3. 0 • Ficam revogadas as disposições em contrario. (5. •)
PARECEI\ DA ~lESA N.

305 DE 16 AGOSTO DE Hr10.
Apresenta redigidas para entrarem em 3• discussão as emendas que o Senado approvou em 2•
discussão ao projecto de lei da Camara dos Srs. Deputados, esta be\ocendo, sobre proposta do Poder
Executivo, para Sua Alteza a Sra. D. Leopoldina,
e seu Augusto E poso, nos termos do respectivo contracto me lrim nial, um patrimonio em terras, constante de duas porções, cada uma de quarenta e nove
Iogua quadradas, sendo uma na provincia do Paraná, o outra ua do Espírito- anto.
1.

Objecw do parecer.- Redaccão de emendas relalitivas a um projecto da Camara do r . D pulado~. - Processo da di cu slio do projecto no
onado.-Artigo add1tivo ofterecido como monda.
-floquorimcnto para ir o projocto á Commissão
de Faz n·Ia.- Parecer da Commis ão do l•azonda.
O projoclo de lei, a que se rcf roa ementa supra,
foi lido no enado, c mandou-se imprimir em se são
d 1'7 de Ago lo de 186'7.
Em se ão do 28 de Maio de 1868 entrou o projacto em 1• di cu ão, e pa sou para i 2•; e discutindo- o o art. l 0 , o r. onador na rã o d l taúoa
mandou á mesa tun artigo adtl.itivo, o depois um
xcqucrimento.
O artigo ndditivo foi o guinte :
u A terras. de que trata o art. 1. 0 , poderão ser
dividiria •m prasos, e vendidas a olonos, que a
cullii'Cm, comlanto que o producto du v nda seja
empr gado em apolice. da divida publica inalieoavois, as quaes constituirão o patrimonio, de quo
trata o r ferido artigo. »
O requ rimento foi:
« Requ iro quo o proj cto n. 118 eja romotlido á
Comi são de Faz nda com o artigo addiLivo, afim de
considerar a matena, tomando em con ideração as
domais con e õcs da me ma natureza. ,,
E te requerimento foi approvado na mesma
se. são.
Em sessão de 11 de eptembro de 1869 foi lido o
yarecer da Commissão de Fazenda úcerca do pro)ecta, de quo se trata.

(3. •) Emonda do Senado conformo o parecer da
Commissão do Fazenda de 11 do SeptemQrO de 1869.
(4.•) Emenda do Senado conforme o parec r da
Commis ão do Fazenda de ll do optombro de 1869.
(5. •) Emenda da Camara dos . rs. Deputados.

'

O parecer foi o seguinte :
« A' Commis ão de Fazenda foram presentes as
propostas do governo convertidas em proj eLos de
lei para reali ação do patrimonio em lonas pura a
Augustas Princozas ra. D. Isabel. e ra . D. Leopoldina, em cumprimento da lei n. 166 de 29 do eptembro de 184.0, e n. 121'7 de '7 de Julho de 1884,
com emendas approvadas naquella Garoara, e com o
requerimento do Sr. Senador pela província do Llio
de Janeiro.
A omrnda da Camara dos Srs. Dl:lputado ao projerto n. 119 xtendo a concessão das terras além da
província de anta Catharina, e Sergipe, a qualquer
outra do Jmporio, si em alguma dolla nam houver
porção de terras iufficiente para preencher em cada
uma o lote do quarenta e nove leguas quadradas. A
Comm s ão julga razoava( osta emenda, o pen a que
ella deve cr attendida de sorte, que os lotes possam
conter ató cinco leguas quadradas no minimu, para
quo assim se torne exequivel t designação em diversas províncias.
cc E assim propõe que ;I emenda ao artigo 1• dt>
projerto n. 119 se accre conte . -podendo o lotes
conter no mini mo at · cinco 1 guas.
cc Julga ainda a Comrnissão quo no interc o do
paiz, c para au~rnento de sua população e riqueza devo permJlllr-se ao Augustos Con orles a
alienação de metade das terras do seu patrimonill
com as duas seguintes clausulas:
c< 1.• Quo a aliennção SeJa a colono , qno se
prop nham vir eiTectivamente culLival-as:
<< _2.• Que o producto desta alienação ~eja convorlldo m apolices da divida publica do lmpe•
no, as qua s s rão inscriplas no grand livro
da divida publica na caixa da amortisaeão como
inalienavoi . para fazerem parte do pâtrimonio
do uas All zas m sub tituição oas t rras alienadas.
c< E porque esta . faculdade de e colha
rn diYorsa pro' incias trar. maior valor ás terras escolhidas, julga a Commi ~ão qno sóm ntc as despezas com a demarcação do patrimonio dovem er
á custa do Estado; e á cu ta ce Sul Altezas as
subdivisõ s em p quenos lutes, sendo o protlncto
liquido o que se empregue em apolices da di,·ida
publica.
c<
'ostr intuito a Commi são propõe a seguinte
emenda additiva ao fina I do ar L- l 0 dos projocto
ns. 118 119.
c< E' porém permittida a venda de metad da terra
a colonos, qu a venham cultivar, sendo o producto
liquido da alienação rmr.r gado em apolicc da divida publica fundada do lmperio, a quae , inscri/Jta
como inalionaveis no grande livJO da divida pub 1ca,
farão parte do patrimonio de Suas Altezas. ,,
Emenda substituitiva do artigo 2.o d ambos os
projectos.
« As ditas torras serã0 medidas o tombadas á custa
do thesonro publico; e á custa de Suas Altezas as
medições dus ubdivi ões para venda, e nosto as0o
empregado em apoli os o producto liquido.
<< • R.- ala das sessõos do enad o, 11 do Sep1 lembro de 1869.-Bemardo de Souza Franco.-C.
Carneiro de Cttmpos.-Barão do Bom Retiro. ,
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n.
Continuação do processo da discus ão do projecto.
. Em sessão de 12 de Agosto de 1870 entrou em
discussão o art. 1• do projecto com a. emenda offereciàa pela Commissão do Fazenda do enado no
parecer de ll de Septembro de 1869, que acabou de
transcrever-se.
A discussão do art. 1• ficou encerrada por falta
de quorwm para votAr-se, 43 passando ~ di cutir-so o
art. 2•, ficou egualmente encerrada a di cussão pelo
mesmo motivo.
Assim aconteceu tambem com o artigo additivo,
approvadocomo emenda pela Camara do rs. Deputados.
A discussão deste artigo ficou pelo mesmo modo
encerrada por falta di quorum para votar-se.
Em sessão do dia 13 procedeu-se á votação dos
artigos 1• e 2• com as rc pectivas emendas, e á do
artigo additivo da Camara uos Srs Deputados.
O art. 1• foi apprgvado com a seguinte emenda
do Senado:
« Ao final do art. 1• do projocto de lei accrescente-se a seguinte menda additivu :
«E' porém permitlida a venda de metade das terras a colonos, que as venham cultivar, s ndo o produeto liquido da alienação empregado em apolicos
da divida publica fundada do lmporio, as quaes, inscriptas orno inalionaveis no grande livro da divida
publica, farão parte do patrimonio de uas Altezas.»
O art. 2• do projecto nam foi approvado, te~do-o
sido o artigo substitutivo formulado pela Comnn ãu
no parecer de ll de Soptembro de 1869, a aber:
«As diLas terras s rão medidas, e tombadas á custa
do tbesouro publico; e á cu ta de uas Altezas as
medições da subdivi ões pera a venda, e neste caso
empregado em apolicos o producto liquido. ''
O art.igo additivo da Camnra dos Srs. Deputados foi
approvado, salva a numeração.

III.~

Para o fim di conhecer-se facilmente o resu_ltado
da votação do Senado na 2• discussão do prOJecto,
juntam-se dous quadros explicativos do parecer.
O primeiro estã dividido em tres columnas, transcrevendo-se:
Na 1•. Os artigos da proposta do Poder Executivo.
a 2•. As emindas feita , e approvadas pela Camara do rs. Deputados a cada um dos artigos da
prOj>O ta.
Na 3•. As emenda feitas, e approvadas pelo Senado na 'gunda discussão.
O s gundo quudro contém o projocto tal como
deve ficar r l.igido, incorporadas nelle. as ll!endas
feitas, e a pprovadas pelo cnado em 2• dtscu sao_.
' o projecto a sim redigido acham-se escpptas
com lettra gripha as emendas feitas á propost11, assim pela Camara dos Srs. Deputados, como pelo
Senado.

IV.

Con iaeranda do par cer.- Conclusõell do parecer.
Assim que, como resumo e conclusão dai obser·
Tações quo precedem, a mesa:
Constderando que as emendas que apre nta ~edi
gidas para serr>m impre sas afim de poder o prOJe~to
entrar com lias m 3• di cus ão estam de porfe1ta
conformid de com as votações do enado;
onsiderando que com a impre~são das ernen~as
ficará satisfeito o pre eito do Uegtm_eoto, fiue ext~e
esta condição para poder ntrar o prOJ elo em 3• discussfío :
Offerece o seguinte
PARECEI\:

L• Quo o prejecto do lei da Camara dos rs. Deputados deve entrnr em 3• discn iio com as meadas
que o enado approvou em 2• discu são depoi que
e ta fgr m impr as;
2.• (.Juc parec r da mesa soja impresso, i llistribuido na fórma do estylo.
.
Paço do ,· nado. em 16 de Agosto de 18'10.-Vtscunde d~ Abaeté, Pr std nte.-Frederico de Almeida
e A.buquerque, 1• cretario.-José AIartins da Cru%
Jobim, 2• Secretario.- Barão de AI Q,manguape, 4•
Secretario.

-·-

~i.ro ez.pli••ti•o a. I, •-u:o ao parehr ela m.eaa a, ~06 de

li

de Aroato.

AUGUSTOS B J>IGNISSIMO!I SBNHbRÍ!S REPRESENTANTES DA NAÇÃO.

Cumprindo que seja estabelecido para Sua Alteza a Sra. D. Leópol di na e seu Augusto Esposbt um pa
kimonio em \erras pertencooles ã nação, em conformidade das di posições do art. f• da lei o. 121'7 de "1
de Julhó d•l 1861, e do art. 5• da lei n. 166 de 29 de s~ptembro de 184.0, a que aquella se refere, e em confórmidade ào respectivo contrJcto matrim.onial, JUlga o gov erno imperial quP curo vantagem se póde fundar o
referido palr:monio na província do Paraní e na do Espírito-Santo, fazendo parte do mesmo patrimonio o
predio comprado para habitação de Suas Altezas, que ficará considerado como proprio Bacional com o des•
tino que lhe é dado, nos termos ào citado conLracto matrimoniaL
E sendo neeéssario mêd'r, e tombar as tetràs de que se trata, torna-se indispênsavel que seja concedído
ao governo, p:1ra occorret ás d.espezas respectivas, o credito de trinta e cinco contos de réis.
~r isso, na fórma da lei, e de O:rder'l'l de Sua Mageslade o Imperado!·, tenho a honra dê aprosenta'r
cónside:raçno da as$embléa gerallegisli.r.ti'va a seguinte:

Proposta .

Emendas da Camara dos Deputados

Emendas do Senado.

.\rt. l.• Fi't:a 0stabelecido pata Aocrescente.se no Jogar compe· Ao final do art. 1• accrescente-se
Sua Alteza a Sra. D. Leo~otàitra 'e tl:lnte:
a seguinte emenda ailditiva:
i6U A~t~.gusto Esposo1 nos termos do
cc R' porém perrnHtida a vendá. de
respectivo cóntracto matl'imonial, A assemblea g\lral decreta.
metade das terras a colonos qne u
um patrimonio em terras, constante
venham cu!Li ..ar, sendo o producto
de duas porções, cada uma de qualiquido da alienação empregado em
rena e nove le~uas.qu\dradas, sendo
apolices da divida pubhca fundada
do lmpeno, as quaes, inscriptas no
umat nil província do Paran-á, e outra
n~ do E.spirito-Santo.
grandé livro da divida publica,
Este patrimonio, do qual fará parte
rarão pàrte do património de Suns
o prodio comprado para habitaQã.o de
Altezas.
Suas Altezas, será considerai{) como
proprio nacional, com o destino que
lhe ê dado, ô nos térttlo's do mesmo
contracto matthllo'óial.
Art. 2.• As ditas terras se'tãó medidas e tombadas á custa do thosouro
O ru-t. 2• substitua-se pelo senacional~ para este Orn é tóncedido
guinte:
ao governo o credito de trinta e ·
«As ditas ten·as serão medidas,
cinco contos de réis. f>alacio dó Hió Artigo additivo. í1icam revo&adas tombadas á cu ta do thesonro pude Ja netro, em Z7 de ) anho de 1886. as disposiçlles erh contrario. Paro bli!:o; e á custa de Suas AHezas as
- Marq·uez de Olinda.
da Camára dos Deputados, &ll'l f& modiç<ies das subditisões pata e
de Agosto de l8ô7. - Jo•tquim venda, e neste caso emJ;Jl'ega'do em
Franctsi:'O ilc Jl'aria,vice·presidente. apolices o producto liquido.
-Antonio da Fonseca Vianna, l• O artigo additivo da camara dos
secretario.- José Feliciano Horta deputados passou a ser art. 4.•
de Arau;o, 2• secretario.
Qlaadro ez.plioativo n, 2 an'Aez.o ao pareoer da
meaa n. 305 de 16 de Agoato.
1\.IDACÇÃO DO PII.OJECTO DE LRI 1 ESTABELECENDO UM
PATI\IIIONIO EM TERRAS PARA SUA ALTEZA A SRA'.
D. LEOPOLDINA .E SEU AUGUSTO RSl'OSO.

Art. l• Fica estabelecido para Sua Alteza a Sra.

D. Leopoldina e seu Augusto Esposo, nos ter·
mos do respectivo contracto matrimonial, um patrimonio em terras, constanle de duas porções: cada
uma do quarenta o nove leguas quadradas, sendo
uma na província do Paraná, e outra na do EsplritoSanto.
Este patrimonio, do qual fará t arte o predio com·
prado para habitação de Suas Altezas, será considerado como proprio nacional com o desUno que
lhe é dado, e nos termo11 do mesmo contracto matriJI.OJI.ial'.

E' porém permUtida a venda de metade das terras
a colonos, que as venham cultt?Jar, sendo o producto
liquido da alienação em apoltces da divida publica
fundada do Imperio, as quaes, inscriptas no qrande
livro da divida publica, farão parte do patrtmonio
de Suas Altezas. (l.•)
Art. 2.•- As ditas terras serão vendidas, e tombadas á custa do thesouro publico; e á custa de Suas
A !tez as as medições das subdivisões para a venda,
e neste caso empregado em apolices o producto liquido. (2.•)
"
Art. :t •- Ficam revogadas as disposições erfí contrario. (3.•)
(1. •)-Emenda do Senado conforme o parecer da
Commissão de Fazenda de 11 de Setembro de 1869.
(2. •) .Jdem,
(9.•-Eminda da Camara dos Srs. Deputados.

Emendas feitas c approvadas pela camara dos deputados á propo ta do poder x _
cutivo, datada de 14 de Agosto de 1862, alt ra.ndo di:ffi r nt disposições da
legislação judiciaria.- Lidas m sessão de 24 de •.etembro de 1870 c r mcttidas á com missão d legislação.
Acrescente-se lltl Jogar proprio. --A a~ embléa
geral decreta :
ub tituum ·se todos os artigo da proposta pelos
·eguintes:
Das autoricla.des P das substttuições.
Art. 1.• São cxtinctos os Jogare de juizos muni
ctpao· o de nrphà,>s das comarcas quo forPm séd •.
de rol~çii•', e conve•tidos E:01 .lo,;111 es do jm~es do
dir' ito al(ll lles q11e o gov rno JUI~ar m:cossanos.
Na Cõ to e nas cai)itaes da B,t11iu, PcrnambttCII o
Maraoh~o a pro1 edoria de capcllas e resíduos será
do j n:-i<d icçi\o oriv:Jtiva.
§ 1.• As vnri1· privativa , incluídas as auditoria
do guerra o marinho, .e•:ão au1111al. e suceessivamente oxerci·las roolos JUlZ<'S no du·mto na ordem
que for osLt beh·cida m rogulumcnto.
§ ~.· Para <I ubstit~üçà~ do juh.e~ de dirri~o nas
ditttS corn lf'COS hav 'l'll jUIZOS 'UbbtltUtos, CUJO numero não ox:coderi aos dos juizrs otfectivo .
§ 3.• O; ju •ze sttbs~ituto · , de quo trata o paragrapho prect•donte, SE:!rao nornead" p lo "OI'CI'no
dentre o d<'u ores ou bachar 'IS lt>nnauo em direito
com duu annos d.e pratica do fõro tJolo menos o
servirão por· •1ualro annos.
'
§ 4.• ~ao rotluzid.o a tres os ·upplentes dos juiz
municip~o ·, dplogados o ubdell'gados do policia
.m ·ad<l termo ou tlistricto.
§ 5." ão incom;>alivois os c.trgos d.e juiz muni
cipal. o do juiz de p11z com os do che[e do policia,
d IoRados, subdolegudo · l'h us bll[lPi<'ulc .
§ li.• O· chefes de policia set'llO nomt•mlos dontr!}
os rnagbtr ad.o~, doutores o l>nchaJ OIS orn dll'Cilo
quo tiv .. rom qaalro annos d' pratit;a tlo fOro ou do
admini tntção, não scnd.o ol>ri.;atoria a acdtação do
cargo.
& 7.• ns impodirnonloq dos t•hefe d policia ervirãn as po. soa· quo forem de ignadas pelo governo
na Córtc, o pelos presidentes nas provincius, guardada empre que n\r possiv •L a t:ondição relativa aos
effoctivos.
§ 8.• Haverá em cada termo nm ajndantc do pro·
motor· puhlico, proposto por e to o approvado pelo
juiz do dire to da respectiva cornat·ca.
~ 9. 0 a f:tlta do adjunto !lo l)romolor publico,
as suas fnncções sorrw ex:orctda por qualquer pessoa idonra nomeada pelo jttiz da culpa para o caso
especial de qno so trata.
Das attnbuições criminaes:
Art. 2.• Aos juizes de paz, além das uas actuaes
attrihuições cornpoto:
~ 1.• O p ocesso o julgameuto tios crimes de que
trata o art. 12 § "l• do codigo do processo criminal
~ 2. 0 A co•Jce~são de fiança.
·
Art. 3." Aos ju~zes municipaes compete:
§ ~-· A formaçao da culpa e pronuncia em todos
os cnmes commun , com recurso noces ario pura 0

Jd.lliz de direito, podendo as partes arrasoar juntar
'
ocu.m;ntos no p~aso tegAes.
~ 2.• A conco ~ao de fiança.
~ 3. .A ?X ltÇao das entença cr1mmae dos J.llizes de direito dos tri b lln ile~.
<l.• O pror sso o jul~amoolo dos crimes de que
tra a o ~rt 12 § 7° do cotl i ~o 'o procf' o t iminal
cumulauvnmentl' com os JUII . d paz.
'
§ ~-· .\. ~e.cução d~ q.uaesquer dilign1 ia ordenadas pelo. Jllll !> d du·tltO, quando a c t fôr pre~ntc algum sn·,cesso,
A_rt. ~·:Ao jlllzesuo direito, al'm de uas actuae
att·llnnçoes, comoeto:
§ .L• ~\ d ci<w dos recursos interpo tos do J'uizes 1n fOllOrP .
§ 2.• O p1·n' so o a pronuncia 'lOS crimes comn~uns nos termos
m quo não lrouvor juiz muni-

1

Cipa l.
'
§ 3.• ,0 ju\gam?lltO dos crimes de quo lrala

ú

a.rt. 12 &'7• do ·od1g? ~~· proc<.'. so crimin,,J, cltmulaltvaJllento com o JU I'W, d' paz uu. coma1cas dt
quo trata o 111t. 1• desta lei.
§ 4. · O jul~a:rlPnto du crime de onlrubandr fóra
do OagJanle d h lO.
. ~ ~-" A decisào da suspeições postas ao , J. uiz<-s
mfenores.
§ 6. 0 A coneo siio d • fi anca.
Art. ~·· l•ic ex•incta a jr"1ri ·dic~ão d.os chefe
de. ~ollc1a. uelegado: e subd lcgad s 110 quo ,opütlíl ao proces>o e Jlllgamonto · cto~ rl'im s do quo
trata o art. 12 ~ 7. 0 do Cudigu do proc' o crimrn;tl.
~ 1. ° Fica tarnbom l tin ·ta a compoloncia do sas
autor1dados para u pronun ia nos crimes omm.uns, .uiva ao dwf S d. polici11 a f,,culdndu de
pronun 1ar· .no ca o do arL. tiO do rcgulnm 11 nto d
31 ll J nn!'ll'O de 1 ' 2.
~ ~- • Os d lel(auos e ubdolegado de policia oxe·
~~ttHrao ~o·~a s as diligt;ncias que os JUizes mu~ilpac <' JUIZP do dlrello ordenarem quando lhes
'
rorem pre role o p1oc __0 .
de Ai•;t. 6.o Tod 'l .- o .cl'ime por ab~so d libQrdade
!JPtOnsa se1ao julgados polo JUry, aiudn quo
Crl!'f1. tenho menor pena quo n de seis m ze ·
.e pr1sno, com multa ou om olla salvo os ela ·sr~cado nos arts. :303 c s guinte; do codigo crlrnma I.
Art. 7.• As su poições po tas aos juizes de dirmto serão decididas
. t:.~ 1·o Nas comarcas, sódos de r lnçiio, p lo presrden te do la.
~ 2.o Nas demai~ cumnrcas pelo juiz do direito
da.. ornar a m~ois vizinha do t rmo om que soargutr a suspeição.
Da. prisão.
Art. 8. 0 Para exeruç11o do dispo to no at ts.,l32 e
133 do codigo do processo crrminal, obsorvar-se-ha
o seguinte:

â

1.• ão havendo au~oripade no logJJ, em que mediatamcnto sollo, e perante o juiz da culpa
ffoctuar a prisão, o condutor apr s nt'll't\ imme- pre t •r fiançn definitiva na fôrma dos Hrts. 303 o
diatumente o réJ áqut>lla atHúridadc, que. ficar mais 301 do r g. do 31 de Janeiro de 181~. ou se P'rante
qualquer oa utttoridados mencionudas no art. so
proxima.
§ 2.• ão compet<'ntes para este fim os chefes de § 2• de ta lei pro tar fiança provi ol'ia por meio de
policia, juizes de dir ito, juizo-; municipa ~. JUizes depo tto em dinheiro, do vH!or ma imo da llança do
de paz, delol{ado o ~ ubdelegados de policia. Na crime, ou p r melO de duas p t'SSOllS abonadas, que
faltu ou impcdimenlo do escrivão servirá para lavrar em auto por elto. as ll';nado so obriguem pelo compareciment do réo durante a dita liança. ub a
o •>lllpl'tonte auto qualquer p ssoa, que alli me mq
respunsabi !idade do mt.ximo de que ácima e trata.
f r des g •ada e juramemada.
§ 4.• O quebramento da fiança 1mportn a perda
§ 3.• Quando a pri à fôr por delicto de que lrllta
o art. 12 § i" .1o cudigo do processo crim'niil, o ins- de meto do do valor dehniLi I'O ae ta, o obriga o réo
pectnr de quurteirao ou mo,mo o offictal de ju tiça ao proce so o ju~amento 6 revelia, nos termo do
ou comm.tndantr. du força, que eff r:Litar a pnsào, art. 43 da lei de <S de Oezembro de 1811; ub istinformará o auto do qu trata o art. 132 ácima citll.do do a di. pnsiçiio do art. 44 da me~ma lei.
§ 5.• a• sentenças do pronuncia e no mandados
porá o réo em hbenlad , salva a di po içilo do
an. :n da lei do 3 de DezPmbro de· 184.1, e 300 d~ de ~msà?• . so derbrará o valor da fiança, a que fi ·a
reg. do 31 d1: .la>~eir , de 184:!, in limando o me mo O réo . UJOltO.
~ 6.• A fiança póde ser prestada em qualquer terr to par.• qu soapre r nt , no p•a · quo fOr marc .•do,
á auturida le judicial, a quem o dito auto fôr Jeme\- mo do proco u, orno ao réo convier.
§ 7.• E' der,,gado u a1 t. 38 ~ 1• e art. 45 da lei de
tidu, ,o·· pena de . e r p oca sado á re1·elia.
Art 9.• O nmnd d•• de prb,ão se• á pa, arlo m du- 3 de Dezembro de 1811.
plll'al<~. O Pxor·uto•
ntlognrá ao pro. o IOJO depoi~
Da qunxa ou denuncia.
·de 1·fferttH•Ja a pri ão um do e ·emplares do manda
do C·•m decl.•ração do dia, hora e logar, em que ef11. Fica abolido o procedim nto e:r-o{fim:o
foctunn 11 pri ·ão e exigirá. que docl<~ re no outro ha- doArl.
juizes formadores da cul!Ja, excepto o caso do
ol -o rpt•ebido; recu ~ando-se o pre ·o lavrar-se-ha § 4° desto
artigo.
a.ttto a~oos' gna , Jo por dua · testemunhas. es c me8mo
~ l " No caso de flagrante delicto, se c1 réo vbtiver
exrrn p' ar do mandado o car erciro passará rocilJo fiança,
a queixa ou dotluncia sorá apro <•ntarla dendu nnt.IO;(a •In preso com rlt!O ararão do dia e hora.
tro dos 30 dia~ da perpetração do n llcto.
~ ' .• 1enlium carct·roiro reccbed pro o algum
~ •.• Sr o re,lestiver pro o a queixa ou d nuncia
sem OI' IPm por oscriplo da autorid;,do, .alvo nos ca- será
offerecida dentro dr cinco dias.
so~ d·· tlagr:~nl e delirto. rm qnr por ircum taiH:tôiS
&:3.• A. autol'idarles compet nt<' romotterão aos
oxtt·aorlltn ria!l s dt' impos ibilidadP do oro mes- promotoro• publlro. nu cu. ~djunto a provas,
mo pr.·"o ap .oscntado {t antoddade compr;>tonto nos que obtive, em S'lbl" a oxi•tenria do qnnlqn ·r delictrrm o~ do pai ogt apho itcima.
to, a fim d1• yue elles proredam na f!Írma 11a leis.
~ 2• A' ox r!'pçiio do nagranto delicto, a pri. ão
§ 4 .• So, <'~~otados o praso~ Acima de Iara.lo . os
:111to dr rulpa formâda .6 púdc t<'r loqar nns crimes
promoto1 s publico< ou eu adjuntos não apresrninnfia• .ravri~ por mandalo r cri1ln do juiz c·omvo ·
tarom a qn 'ixa ou rlonun1'1a, ou não offerecerem motrnte p t~·n " fn 1mat;ã d 1 cu! pa; n ~ tP, ca~o prr.t·e- tivos ju~tifie.11ivosda falta de. sa np esentnç,ão, poderá
dPní uo ru .. nda lo rh lcll'<•rilo do du . t •<lemunh •s, n autoridndo form dora d' eul a proced!lr ex-r•f!icio,
qu•• jurem de ·'Cienci:t 1 ropria, ou r ro, a do umemal • r o juiz de• di r itó multará o promotores ou adjunto
do que re~11! tem v('homonl s i~odil'i<·. eontra o rui- omi~sos na quantia de 20S a lO 81)()0.
podo, 011 d('claração de ~ tn confes8ando n rrimo.
§ 5•. O prom•1tor publico, a quem o adjunto de·
~ :3.• Ain 1a a~Rinl nãn to !'á Ioga r a prisiio provonvei·á corrlmunicnr· a queixa ou denuncia qu tiver
til·ll. c já hiiiiV<•r dr•ro. rid11 o tl' mpo ria prcsçrip~ào a I!OSPIIlado, p rtrrá addicional -a como enlrnder
contudo dn clat.. do rrimc.
m 1i. ju. to, pro "guir nos termos da formação da
~ 4 o Fica alv.1 a di~posi~1lo do art. 181m muro
ulpn.
2• do codigo criminal.
§ 6. 0 os crimes do responsabilidade é lambem
nocessaria :• quPixa, ou a rlcn11ncia para forortação
Da firm<:a..
d·1 culp''· d rrndn a• autoridade , :1 que se reforem
Art. lO A fiança pr. vi Mia ter:llogar nos mo - os art8. 151 1~'7 do codi~o do proco. o criminal
mos ca os em que -o dá fiança drfinitiva. O ~eus J' motter ao promotor pnbhco ou seu adj mto o pr('leO'< itos dnrarito pnr 30 dias, e por mais tantos ou- vas qnó possam fnntlamenltlr a dtJnuncta: e ;;orém
tt·os d1a quanlrl. forem necessano para que o r<io o mesmo promotnr pnbl!eo ou seu udjunto nilo omposa aprr. nntar-se anto o juiz competontA para ciat· no prusos dos§§ 1" c 2•, applicar- e-ha a disp1 Pst;~r a fian~& definitiva na razão d quatro lcgoas posiçrto do ~ 4•.
por 1l!a.
§ '/. 0 Nos ca os, em que tem Jogar n procerlime~to
§ l.• A fiança regular-se-ha por uma tnbolla or- t,fficial da justiça, os promotora~ publicos pod m m·
gani. ada pelo governo. fixando o maximo o o mi- tervir em todos os termo do processo. não obstante
nimo do cada nono de pri iio com trabalho, dr pri.
haver parl accu~adora.
são simples com multa ou sem ella, degredo ou
Do 'l"ecu.rso.~.
dostPrro.
Art. 12. O recur o de que trata o art. 281 do
~ 2.• Dentro dos dou tPrmos ó juiz, iodcpe "~ den
te do arbitramento, fixurá o valor da fiança, alten- cotligo do proce~so criminal fica convertido em
dend á gravidade do delicto, e á condição de :1ggravo no nulo do proces o.
~ 1.• Os recurso de pronuncia eguirão empr•
fortuna do réo.
no< propdos autos.
~ 3.• Preso o réo em crime afinnçavol, sern im-

s

-3
Do process" ciorl.
Art. 17'. 1as cau as do mais d 100$ até f> OS
de 1841.
s guir-se-ha o processo ummario cs lah l ~c:ido no
§ 3.• Dn se n~e n ça de omm utaçrío du multa ha.- doer to n. :337' de 25 de Novombro d 1850, arts.
vorá recurso voluntario pnra o juiz rlc direi to. ou ~:37 ató 244 alvo tratando-se J b ns dl' raiz.
para a relaçiio, c~ nfor m o mr a so nt~ n çl\ pro fL· rida
§ 1. 0 _0 ju_iz_de l•iustnrrcia.. qu tiver c~ sua
pelo juiz municipal, de \JíiZ ott do d1re1 to.
conclusao o t 1to, o despachara nu prasu cl, ~O d1a
§ 4• ubj te a opfJe l tçao do_~ 1• do art. 7'~ da o mai · tardar, quando a ·r nton ~a fôr llehmL va, o
le i rlo 3 de Dezembro d IH LI soulf'nle no rnmes nos mais ca os, no praso d· _l O dlít . .
innfhncavei~. e aindn ne,te. uãn ter;\ logar n ap: 2.o I a ju ti!l ca~ãos fmto 111 qualqurr JUIZO
pellação, e a d ci ão do jury for ,, bsolutoria e uua- não se deixará tra lad o, salvo quando .1 patte o
nime .
podi r.
§ ,).• A appellaçào do promotor publico ou da
§ ~-· Fico~m abolidos o di ~s dcnom •nados do
parte uffendida por f:dt·1 do furmuln substan<"iao
côrt • do qu trJl<l a Ord. Li . 3• Tit. l•.
do processo d!J jnry não su~pe n d o n r;<ecuçào da
~ 4..• Os feitos civei s Jiio n, relaçü') vistos o
sen te11ca de abs .lvi cão, o só produz o ofl'oito da an- ·julgados por trcs juizes, wcluindo o r lalor, quo
nullacâo do procos' o por inlores,e -la lei, oxcet. lo d.-verá faz r por e cl'i 1.to o rolatorio da t.:U U'i'
lanos CÍ'imes, cttj o m11ximo do pnnn fó r mor~e, ga l~s bel• ido poln regulamen1 o do processo rotllmercial.
ou pl'isàu t.:o m trab.llho por 2U annos ou ma1s, u pn~ t'i." O juiz do fo1 10 o arresontara r·on1 ,, rPiaLOJ'io
são simples perpotun.
_
.
'entr J de -!0 dia cu ntados "H jlltl ile m quo I u· fôr
§ 6. 0 :-lão have n?o ~0s~ao do Jury rn algorn dí•>trib11ido, podendo o pr •sitlenw dn r·P l i'~ào pr rotermo, poderá o rc., srr Jul ga do em ~ll ltr t• rmo gar ·;t praso á sou prudent ariJitt·io por mais
mais visinho da m ma eoma:cu, se a~ 101 o reque- 20 dia _
rer, e o promotor pub li CO ou a parte ACCu adora
§ ü.• Os rovisqres terão sómcnto 20 dias parll a
co nv ier.
revi iJO , os qutes do mesmo wodo poderão or pro~ 7. 0 O arL ~10 do co•Jígo do tn·oco.•o r;íminal
rogados at · 30.
não exclue o o~ lrange iro do r qurrer para , \ ordem
Da · alçadas.
de habeas corpn.q, nus C.1sos om que o s ~" 1om logçr .
Art. 18. A alçad a no CÍI'L' I srrJ:
DtS!IOsiço -~ finats .
•• o Pa r.1 o j uize'l .te ti ir üo de fiOOSO ' O.
§ 2. 0 P. ra o. juizos do paz de JOO,;'OOO.
Art. 13. O crimes dos urJs. 2r>7', 258 e 260 do
cod1go cri minal sori1o punido~ co m prisito &u nples
D•JS 1•encimçntros e h nln/il rt ç ·· e~ .
por dous a seis moz s o 111 11 ta C(ll'l'OSiH>nde ntc ú mPArt. 11) O ~;ove1 · n o m tJ'C:IIá os vo .. l'imontos que
Lado do tempo. quando o valor dn cou a fu1·tada for
deve m ter o ..:hef<)s d po ' it in quo nil" fnrt•m ltlaaté lO i$.
§ 1. 0 •;~u igual p na inco1rcJrào r. •ulpaclos nu :; Kl trado~ . não JJOJendo 1'\t'<'d r aos v •n imcmtos
arl ·. 26J :265 ·~o m· SI w c1 digo, qun nJo o ''nlot u luaes.
~ 1. 0 lgualmrnt pOdPriÍ arbilrnr no. artju to~ dos
do o·to llionato não oxt:otl<·r da d11a rJuan ti 1.
~ 2.0
osteacrim s torá l tg.. r a at.:çuodaju iça pr;Jill lores publ1cos um ·1 gra ' lllror·ão uilo I'XCPdente
puhlíca por dt•nun eiu do r•lnl• to J' publi o ou do do 1008 annuoc ·, nos logar s u'.dc jul gar conves uadjunto, não have nd o p t~ rto .1eeu ·1dora.
,
nio ut" .
.' 2. 0 O t•xc rcicio do r<ll'ZO do ch'lft de policia
Das attribuiçõa cil•ei .
o dn subsll tut do juiz do dirt•it,, por fJ'IALro annos
huhi li t.1 p ar<~ o '<1f"O lo juiz d dirl'ilo.
Art. 14. Aos juizes municipar~ r,ompo te:
'3. 0 0 mosmo terá logJ I' Pl\1 r I çil aos utljuutos
~ 1. 0 o PI'OPRIO dn tOd l!S os ritos civeis, que
do prom o ~or publico, qu llldo (orom d n u~oro ou
cabem no juiz do ctirrito julga r.
baeharois for mado · m di1 oi to.
'
§ 2.• O proc sso e j11lfjnm rnt o d·ts causlG rív is,
Dtsposi•;oJes
dive
r
.~
rr
s.
do va lor domai de 1008000 até 5 0$000, com appol.ação para os juizo do di r 1 ~0 .
. ~rt. 20 A, !1~9 nun ri 1~ nft susp nd r r nõo o cxer§ :3 o A publicação e rxor u ~ão das ~o n tcnç 1 cí- ClCI da {nnrçot s pubhC'a , e o cti~P ito do or vntado
veis, sa lvo o di. po 'lo no§ 1.0 o te arllgo, podonrl
para eleitor, memb ro dn J~. ernhl '• 1 g111'ill o provin ser perante elle:> inlerpo lo e preparado o· roc•Jr o , cial curgo para o. qua ·p c·d~o quo lidado para
qu de la · coub•'rem.
·er lr•ilm; fi ,n ndo toduvia . alva n di posi~õo do
Art. 15. Ao juizes 110 rlir~ito t·o mp t~:
art. 2 dn loi de l9 de Ago·to d(' 1810
~ l,o O julgamento em l • in. ~1nl'ia de toda a
~ 1, " s doei. ões do j ury pam a ilt~posiçilo de
causas cíveis nus I' per tiva cornal'(:a~ . o o preparo
pena de m rte erfto t:omadóiG pM un •n1m11lndo dfl
d.1s mesma na · comar..;a , deqnotrutaoart. 1° vo to , h.1 vendo ·ómento maiorin impor s•-ha n p na
desta lei.
. .
.
do grrlés p rpctuas.
~ 2. 0 A decisão do agsçravo irrlerpo · tos dos
§ 2.• Os juizo do_ dm' ilO nos cnmos communs
juizes inrerior ·.
Crllo (li' cessados jlllgudos p I'LIOIO il S rrln~ÜC .
~ :J.• A decisão das susp .ções postas aos juizes
§ 3.• Ficam aholida~ ~~ corroiçõos, o as ~~:tnbui
inferiores.
cões. quo p lo doer to Je 2 de Outubro de lH.)l com~ 4..• A execução das sontenç:18 civei nos lPrmo ,
i• tem a!Js juize · dl' dirflltn, s rão p r c t xnrt.:iem quo não ho uver juiz muni ci pal.
das Plll relação no~ feitos á mPdida qu fl lhes fomm
A1 t. 16. A u poiçõ ~ em mataria r:il'el po ta
conclu . o , em rela ção aos li1 ros (I mais pa peis d
ao · ju zo d dir.Jito s rào decidida s pelo modo qu~ I rata o itado de<· reto, qua ndo A nl'hnrPHI prodeterminado no art. 7'.• do ta lei.
ente no. termos da ro pr.c ~ivus comarcas, sendo
2.• Da. fi xacão do vAlor da fianct haverá recurso

nacon form idade do art. 60 da lri do 3 do l>ezembro

nessas o ·cosiõos imposta as penas disciplinares do
mesmo decreto.
~ 4." O governo fará ~ovu class.ificaçfto das comareas, quanto <Íti eutranc1as; e fo!la eJla, só J?Ol'
Lei. pq!ler 1 ser a!teruda.
~5o O exercicio do cargo de juiz do direito por
seio anHns em comdrc.s de 1• entrancia habilita
pJra ser , J juiz removido para qualquer comarca de
3• en trt~nc ia nos casos legues.
~ 6 o O governo fica autol'isado a rever o regimento de custas.
~ 7." Haverá na Côrte mais um escrivão para o
jury e execuções criminaes, com o vencimento
annual de 1:2.)08. e mais 1lons escrivães de orphàos.
§ 8.• Os tabelliães do nptas poderão fazer lavrar
as es1;nptur·as por e cre•entes juramentados, o serlhe< -ha P"rmittido ter mais de urulivr·o dollas, como
f/Ir murC<Ido orn regulamento.
~ 9.• Será pPrmiLLido ás partes inJica r ao distribuidor o tahelliào. quJ prefllrom para fazer n escrrpmosma
turn, snm <Jllll pOL' isso haja compen ação
dismbuicã '·
~ 10. f) <:(OI'Prno poderá no regulamento que der
p·u·a a execução da pre•ente lei, impor prisão aLé
:3 mozos e m•rlt1 até 2008, o fará consolidar tod.as
as ·l ispo :çõ••s legtslaLiV'll.s, e regulamentares concer·
nBnte' no pr·oces'o civil e crimi•tal.
Art. 21. São revogauas ns ,di3posiçõos em cont.rano.
Pnt;o da r-amara dos deputados, em 23 d~ ~otom
bro de 18'70.- 1'onde de 8acpendy, presld.onte.J'Jal/nim. Pt.res Mrtchado Po-rtella, l• set;rota~io.- O
pa•lro Fl'rmcisco Pinto Pessoa, 3.0 socretano, servindo de 2•.

na

PROPOSTA
Art. L • O supremo tribunal do ju Liça sor•í dividido orn d•t•s sccttões, urna criminal para conhecer
excltsivan1Cnlo Ll tiS cmt<as crimes, e outra clvcl para
coolwcer das can as civeis.
~ 1." A secção criminal será composta de seis
mini~Lro , o a l'ivel do dez.
§ 2 o O gllvor.IO designará os m~nistros que devem f)l\rlonccr a cada urna dns secçoes.
§ ;3.• As sOC~jões serão pro ididas pelo presidente
do triomnl, e as conferencias dellas não terão Jogar
no mesmo dia.
§ 4.• ,\ r•wista ~erá julgada sómonto pelos minis·
Lros quo vir·1 m o t'eito.
§ 5.• A divi~ào do tribunal em secções não tora
logar quando cito julgar os dolictosecnos de officio,
CUJu co.lltPl:ÍmPnlo lho Cltmpeto.
Art. 2.• Os ministros do Stl:Jremo tribunal de justiça vnnCPrão o ordonado de 4:800$ e a gratrficaçào
do 4:800$000.
Art. 3." Para o JUlgamento das causas cíveis e
rrim1•s om segunda instancia crear-sc-hão, a.lém d.1s
relo.çõos .1ctualmonte existentes, mas sete, sendo
seus roFpoeLivos districtos os seguintes:
Puni o Amazonas.
Maranhão c Piauhy.
CL'ará o llio Grande do Norte.
Per·nurnb'ICO, Par.1hyba e AlagOas.
llahia e StJrgipe.
Côrte, Rio do Janeiro e Espirito Santo.
S. Paulo e Paraná.
Hio Gramle do Sul e Santa Catharina.
Minas Geraes.

Goyaz.
~~aLto-f: !'OSSO.
§ l. 0 Os membros da relação da Clh'to ficam re·duzid os a quinze. Os ·das relações da Bahia o Pornamburo a Lnze. Os do l\1at·anbão a sole. As relações do Goyaz, e Matto Grosso se comporào do tres
membros, e Lodas às outras d,! cinco, distribuindo-se
por estas novamente creadas os membros t'xcedentés
das relações oxistrntcs.
·
§ 2. 0 No jul~trnouto das causas civeis e criminaes
pelas relaçoes se pror.edf-lrá pelo modo seguinte:
L • As pronuncias o recursos do pronuncia serão
proferidos pelo desembargador a quem for o :cito
distribnido.
2.• O juiz da pronuncia não fica impedido para o
julgamento.
:i." As nppellações revistas civois e crimes serão
sempre vistas o julgarias por Lres dosombnrg<• loros.
4. 0 O jul!.(.l iUOIILO dos crimes de responsabilidade,
ardem de ha',ea ··-c •tpns, prorogações do invenlu rios
a aggravos serão do~idtdos por trc~ jlllzes. sendo
um relator com voto c tlous sortéados.
Art. -t• Ôs deserr:bargadores vencerão o ordenado de 3:000$ o a gralificaciw de 4:'200$000.
Art. 5. 0 a cn pllal do lmperio, além dos juizes
de direito pr;vativos dos [erto5 da faz ·nda, do cnmmer·cio e auditnria tio marinha o gupr-ra, ltav• rá
m.1is cinco juizos do direito, dous com juri sdic~ão
orphnnnlogira, e tr·rs com exercício cumulativo da
j lll'i Rd i ~üo civ1l o crimin().l.
~ l.• O .ittir. dn rliroitll da l" vara tení u seu cnrgo.
a prnvedo t·ia de cup<!llas o f(lSicluo~. O juiz dos f1•itos
d·1 fazenda oxcrJ!Orá crumllativamcntea jul'isdicçào
crimitwl.
§ 2 ° Nns cupít.1rs da s provinci 1s d.t Da hin o Pernambuco hwert\ 'lu~lro juizes d.e direito, quo ''xer-,
cerão t'lrmulal.ivn mon tr a jnt isdicção civil o criminal , fi privativamente nccupa rn o 1• a vara Lins foitos da fazend,l, o 2• a do commercio, o 3• a do orphãos, o o 4" a da pNverloria de Cil pellas e rtsiduos.
~ 3.• Na capital da província de :1-laranhiiO haverã
tres juizo~ llll d.r('Í io q11 P exercerão cumulativnnrrnle
a jurisdicriio civil e crimi.f.'l, o privativarnPnte
oc,·upnt·á o' rrirnllin> a vnra dos rei tos da fat.enda, e
prover! oda de ca polias e residuos, o segundo a do
comrnrrr.io o o tcrcoirn r de Ol'!Jhãos.
~ 4, 0 Na CfirLo e r.idad" ~ onde houver relação
pai·a substiLuiçiio dos juizos ~e di r·~ ito .orâJ no";Jeados na CL\rte pelo governo tmporwl o nas provJncia · pelos respectivos presidentes os supplontes uo ·
cessarias escolhidos entre os formados em direito
qne tivororn polo mrnos tros anuos de or~ Li~n do
rôl o. To rã o c: lOS sueplenleS? guando Sl~h .Ltturrom,
as mesmas gratificaçocs dos tmzes de ducJto, o ficarão habilitados parn sorom .despuchados juizos de
direito de primeu·n entranc1a logo que tenham
effectivnmente servidu durante o praso de tres
an:· o~, computando Lodo o tempo do exerclcio effectlvo quo tenham· vencido ainda em períodos interrompidos.
'
O governo decretará o modo da snbslittliÇito pelos
juizes d~ direito entre si e pelos supplontos.
§ 5.o Nas comarras que tivrrem mais dP um Lermo para a sub LiLnição dos juizes de direito servirão os juizos municipaes da respectiva comarca, na
o1·dem que o governo designar~ e no ter~o.om q~e
se tiver dado a vaga ou impedimento. do JtllZ de _d~
reito respectivo servirão juizes substitutos mumc1-

6paes (actua el! sul'Qlentes dos juizes municipaos)
c.omo pr·e~a ~adotes. S~ m e nte dos processos, corope·
n?.~t~y~.O JUlZ de dlrettO SllbSIÍlUlO OjulgamentO de§ ~: ~ as comar cas em qUé Stj uv. ,_,, a 1tn iui z
~ u_th Cl pal para a substituição do juh de ôirotto sc rn 'rao os JUizes mm\icipaes das comarca~ lirbitropho
pela ordem de proximidad·e das ditas C0111arcas o
proximi dt~do do s termos res p Liv ús, para o lirn . ~e
~ro fetirom as sentenças definitiva s, fiCJ ndo os subshtutos mtmicipaes do termo enca rregados sómentc
do pr!') paro dos feitos .
. .
.
·§ 7.• No impedim!lnlo ou falta dos JUIZOS ubst~
tutos dos juizes de direito do que ~ra tam os§§.~·,
~d e 6• os juizes substitt.llos munictpaes. a . u~rr~o
plenamente no respectivo termo toda a JUTlSdlCÇilO
pt'opl'ia dó juiz de direito .
Art. 6.• Os juiz ' S ue direi to vencerão o ordenado
de 1:600$ e a gratificação de 2fl100800~. E sa gralifi aciio se rá de 2:6008 para o qu ttverem co mplota ;lo lO annos de'effectrvo servr ço, de 3:200$ par~
os que tive rem mais de 15 annos, e do 3 .800$ para
os quo t.ivurvm mais de 20 annos.
.
Os j1rizes do di teil.o quo co ntarem mats de 20 an·
nos de ofTPc tivo exercício terão as honras de des.
emhargador.
Art '7.• O governo designará os termos quo devem ser cabeças do comarca.
At t. 8.• Ficam abolidos os cargos rl c juize n nnid p 1es quP por si só co nstiLuPm co marca ou fon•m
cabeç:ts de r vmarçA ; e fi cam limitadas no civel a
attribuiçõcs dú ju1zrs munici p"O dos demuis termos
ao preparo e processo dos feitos e execução das
seutenças.
~o r~ pe l~ oxcltr.sivamoutr ao juizrs de rlirnito Pm
pnmcrrJ lll SL·ttl CJa no Clvel o pn•!Jaro r. julgam ento
d~s fortos nns lermo em quf r·e idirom, e hr m assim
o _Jul ga n1e11 to dos fe1los prepa nul o pt·los juizos mu ·
nrcrpac>s nos outros tlirrnos.
§ L• o crime, as attribui çõc· que tllm o chefe
do ro'i ci ~, os juizes muniC!paes . delegadus c ubd lesados do policia de formar cnl po e de jr..lgar o
crtm ·s •lo cnntr ovonçõos do posnm• s do que trata n
art. l2 •io ~ '7. • do codigu do flTII CPssn criminul flcam
limit11<ias ;, tp a pronuncia e jul ~ r. m c nto exclu sivo,
co mpetin ·lo aos juizes do dir"ilo p1·ofeti1 t oes sPnte n ç;~s , devendo para estP fim lhe ~e ro m imm ediat 1meut e r<· rrlettidos os processos o r éo~.
§ ~.· ~ o. nxr rcicio da jurisdi cçà1> cnminHI os juizes de dtro 1t~ ttlém da forma çiw da culpa e .iulgameuto doq cnmes quo pela legislaçiw vigent e já sa o
de sua ompe tencra, terão mais as seg11intes attribui.,;ões:
1.• F rrnar culpa ct; mulativnmr nte com as outras
autonda·1ns nos crimes commottidos no termo de
sua r·os i.ton··ia.
2.• Formnr cul na privativamente nos rr1mes d
que trata u l•·i n. 562 de 2 de .Julho de 1850 comJflettH.ln no l nno de sua residen eia.
3.• Pr. ce s•ar e julgar exclusivamente os crimes
de conttahando commettidos no so ~1 termo, o ju lga r
os proc ·s ad os pelos juizes mur:iClpaes nos outros
termos.
§ 3. • q3 j lrizes muniripa ~ s continnnm o procPssar privatr ~an~e ntc nos se us termos ns crimes de cnn .
raba•H1o a.t '! Jlllgamonto exclusiva. e a furmar eulpn nos e~ pet:J 1es ?a lei de 2 de Julho do 1850 até a
pronun cia exdustve.

rt. u.• Os juizo. municipaes vencerão o ordenado do 6QOS000, e a gr 1tifi càção de 1:0008000. Os
que forem reconlfuz"' H• tiverem mais de quatro
annos de dfec~ ivo exercício vewerão a gratifica•
cão de 1:4008000, e quando subsituirem o juíze
ô..., .~. ~ .~•<., vP.nr. di o, além do se u o:denado, n grattfi caçào do 2:000 ffOOO .
r\rt. lO, Os juizes municipae cuj~ \ ogorC'~ ficam
abolido serão c nsidol'l\dos t' m dispon'' ilid ade até
qne pos am ser u:npregàdos, on tinuavúo a p ·rc-J>er
o ot dP n c~ J os actnaes, com taotu q ue nõ.o excedam'l
,
período ti o um ann ó.
Art. 11. Os promotores publicos vencerão o ordenado de 6008()1)0, e os da Cõrto, Bah ia e Pernambuco a grat ifl caçiiO <lo ] :800$000, e os das d mais oo~ a otrs a gratificaçao do 600$000. Os promotora
wter1n os vence ri'ít. as m smas gratiflcaçoos pet tenceh tes uos effectivo .
Art. 12. Os 1'hefos de 1oJiria serão nomeados dentre o dou tores 0 11 bacharen em direito.
§ 1.• Errl sous impoJirnonns sorõo sub tituidos
por prssóu ido nea, que empro dt>•e ser form ado em
di•·eito, de i ~ n ado po lo :z;overno imV1 rial na Cõ r•te
pro ide ntes nas proví ncia s quando nãt. houver wpp! CJ.to de n 'lmea ~ão do governo .
§ 2.• 'J ão é obrigatoria nos magistrados • nceit~ção do• lnga r do chefe de poli cia, su lvo o Cl\llo de
sub titni ção momentanoa .
Os ma gislradM, po rém, quo em qualquer ca ~
forPm notll lllidúS c s, rvi rcm, continuam a co ntar
antiguida de na clas.e n quo p rtC'ncercm.
Art 13. Os chefes de policia vt•nco·ãu o ord ena do
fi o 1:6008 e mais o da Côrte a gralitl caçilo do 4.:400$;
os das · prvvin cia s rla Bahia, Pernambuco, llioGrand e do Sul. Min ils-Geraos e S. Paulo a grati fk nçll o de 3:2008 o os dns domai províncias n gr·atifiração do 2:4.008 . se m prejuizo de m lh ores
veneiment s quo pu sam ~e r os quo forem ma gi trados.
Os substitn tos dos chPfes d poli cio ven cerão a
me<mas gratificações po•tcncentrs aos cfTectiv ros.
Art. 14. As gratifio-açõ marcn da s nos arts. 2•,
4•, 6•, !l•, ll c 1:3 do, endem do effcctivo oxl:.' rricio,
r.ilo podendo Pm c n ~'() ulgum vencol-as os impedido
por qunlqn or motivo .
• Art. 15 O otn ·ia I de justi ça que intimar nrdem
de prr ~ãn em virtud e de pn nnncia em crime an ançavel dr vorá. s fth rPquerid •. aco mpanhar o réo á
prP ença dil autorid ade ljU O ord r•ou a 1'1'1 ão, e na
n u ~e n c w rlosla, . 01 anto qualquer outta que seja
compo l nl e. a autoridad e arbitrará logo provi soriam" nlr a fian ça c arc•itará fi ndo r id oneo ou rh·p< i to
snffi cil'nta para qu ro réo s livro so1tu A obri ga ão
ti,) ufficia I será xpress~ m e ntc dec larada no mandado.
§ L• b;n;,] procPdimento tr rá Jogar no raso de
pri siio em fiag 1anto quando reconheça a 1utoridade
por incuntcstavel ser o aelo occusionu I da prisão
crime afinnravel.
~ 2 • Os 'o ffcitos da fiança provisoria clurnrão por
espaço fi e 30 rlia , dt·ntro dos qnaes deverá o róo
afian çar-se dofi ,, itivamente.
Art. 16. A accu ação e defe sa produzidas prlas
parte' nos proc~s so s polic.iaes serão ser!l~re summarinm ente rpduzrdas a escl'lpto p lo e cnvao
Art. 1'7. Sempre que não f()r po sivol efft'Clnar o
Jul gam nto do reo no di stricto da culpa, tPrã Jogar
no juizo do termo mais visinho, com prcfcrouCla o

,_
da mesma comarca, aP'
arligo.
Art. 18. P"
nos pror9
dn

'~o~

d1a.'

§ 1.• F
l>ozoml"
med'

r•.,

li

o do

•· . · 'rt absolvicão
a torposta den.tro

"'
rt. '19 ~ 1• tiA 1- · :-,..J. ·•"
· 1 enca do nll•oh·ição sora lmthada, ~éndo posto om liberdade o

Art. 20. E' extQnsiva ao estr·-··geiros rosidenlos

no lmporio '"' fac.;u!Liade de :dquerer habeas-corpus.

.
r

Art. 21. Ficam supf.tmidas as corr içõ s.
I e! do ~O de Junho d~t
-"'-'v ~ao excluQtvamente applu.:avo1s 1ws casos c
crimes indir·:Jos no art. 1• da mesma lei e aos de
Art. 22 ,. , " ..--···"o" on

insurreiçil<~.

Arl 23, No fôro das cidades om quo houver roo de oppPlloçào do quo lrctln o art. / l~çào só podorno oxorcer as funcçoes de solici tuld 1 i ::sera cxtcn'ivo aos crimes (l5 que
dores os forrmd<Js em direito.
de lO de Junho de 1835.
24. Quatro annos de~ois da publicação ele -·
' · Os pra. os fat·1os, para ~eg uimP:•tO e apr~· ta Ar:L
l9LSÓ
poderão ser nomeados para os Jogares ue
... · ~ão !.los rec.ursos de .Jesp chos o•z scntenç~s cn- supplentos
de jttrz de direito de que trata e~ 4• do
' . rraes não teem applicação ao~ que .forem mterpostó polo promotores pub!;cos, :-:uJ~S faltas 011 art. 5• os formados em direito que na pratica do
fôro tiverem exrrcido dous annos pelo menos as
tnexJctidõe não importam a pr,..,cnpçao dos me~ funcções
do solicít;Jdor.
mos rccur os, mas tão sóme,.•e a sua respon ablArt.
25.
As disnoeiçõel dos arts. 2• e 3" da l.ci
lidado.
.
. d" d
Tambem em nenhum ~a~o sorao preJu tca os os n. "199 elo 16 de Sotombrd' de 18Gt nã'l são npplirecursos ihterpostos p · -o[fi.cw, ou por !JU~lquor par~o, cavcis ci instituição das novas relações.
quando por causa •'J falta,_ orTO ou omtSS!lOdo o_ffictal
Art. 2t) São applicaveis aos desembargadores a~
do juizo não ti··-fOtn seg•n r~ento e opresentaçao ~m disposições dos arts. 2•, 3•, 4• e 5° do decreto n, 560
tempo no tl':,:,tmal di\ relaçao.
do 28 de Junho do 1850.
Arl 19- Os juizes do direito teem nas ua cornar·
cas c~ .tpeter.cia para conce, s5o de habeas-corpus
Paço, em 14 de A~osto rle 1862.-.!oão Un~
ao~ "a tidos de ordP.m do chefe de policia.
, Vieira CanRansão de inimbú.
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