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·•. malô~ia;!:Pergunto ~~gÕra se. porventur~:,, é'tão.e!sen.cial o 
VOto .das. mioorias1 ·iosinu~td(l peJ11· r111Ja du, tbruDU1 COO"'. 
6 que, antes d~ ser ell.e ,e~tab~lecido, aot"s. _duHr IHVada á: 
execuçllo a respectivâ Jei.;·,pode-se tratar.· do_uma mataria 
de tanta. traoscedeocia .qu~l é a do recrutamento ? 
. :0 SR: Smrf.l : ..:_ À'p~iado. 

~l· · .. ,, .. 

.mesma -jjopulaçno: note-se qift!~rallo d~:&oda··a.· populliçllo 
d·a~ail ·idade~, induiodo,, .por .coosequ~ncia,.:o sexo masculi-
no; r.omo u reminiuo. . . . -~ 

Ora, a se1ta parte da populaçllÕ livre dÕ. Brasil, ava
liada em 8,000;000 de indivíduos •••• 

Uar SR. ·sBNAooil :-Em mais. 

O Sa. i-iscÔNoi!'.DB .MunJTJBA. : Esperando algum o Sn. VISCONDE u1 MuaJTJBA :- Como não appareceu . 
teoip~. einquanto se: decida esta alta queslilo de .E~tado, ainda 11 estatística oficial, não posso basear-mt~ em _outros 
que· talv~z . seja' aêelta pela éamara, nós poderíamos in- dados; lanço mllo daqoelles que. parecem mais aproxi
íerroJJiper· .a·. diicussilo .·deste projecto •. Antes disto, me· ma doR á realidade. A sexta parte, co)!tinúo, da populaçllo 
pare~e ·que 'nolr'arrjscamos a razer obrá, que póde ser livre de 18a 30 nonos no ,Brasil, será, por coosequeocia,. 
aillanhlt déetrui·hl inteiramente. · de um milllllÓ. trezentos mil e tantos habitantes •. Pois bem; 

o s8> S.\a~~~.l: :._ Como deve ser. metade desta população, isto é, seiscentos e sessenta e seis 
inil e tantoS bahit&ntes · do sexo mas.cuUnO, existe nas· ~-

0 Sn, SILVBJR..\ Lo ao : - E se o projecto chegar a classes de que fiz menção. . . · · . . . , ~:~, 
pa&sjlr, o que eu duvido. · . Mas vê-se que esta população dividiu-se em doze elas·· •'' · 

O Sn. VISCONDE. DB MuinTJBA. :-Portanto, o que cnmp. e ses ; por conseqneõcia, que cadà Jlma dessas classes tem 
!aier ·presentemeõte é abslormo-noll desta mataria e de ap_enas ciocoeota e cinco mil e tantos. Destes llli,OOO'in-

. o )lira qnalquer que estiver nas mesmas condiçiles. · rllviduos seril necessario excluir todos aqu,elles qu~ por su.as 
, Todavia, Sr. presideRte,,como esta razih pód~ não calar .eofe,~midades e polus js-.nções do projecto não pódem servi.r· 
no animo da maioria do senado, mas .. antes prev•lecam d". no exêrcito. Segundo as estattsticas conhecida~ .A ubserva
prerereocia as expandidas pelo boíir.ado visconde 'de Ja- çõ~s coostântes de todos os paizes, metade dos IHi,OOO in-
'gnary, . ou aquellllS que a maioria das commissões con- dividuos da idade de. 18 a 30 ano os, oilo sorllo proprios , • -...,,. 
'.signou nas emeoJas ao. projecto, forçoso me é, eomo para O· serviço dlls armas. ~'icam, por consequencia, ·ape
_:tazeodo. parte dellas, procurar exteroar algumas obser- nas cerca de 28,000 indivíduos em cada uma das claases. 

·. va_ç·~~ ·J11odestas, na verdade ainda mais modestas do que Note o senado que ::Sc!inente um& . ciasse é .chamada 
-foram,as.emendas que a maioria das commissões apresen- aonualmeote a rornccer o contingente necessario para. o' 
to,l!:.'ãô'iteilado. Nilo recusarei, pois, votar fm favor do recrutamento; por coosequeocia, é desses. 28,000 iodivi-

,·projéctc(,como elle foi emendado, ou com algumas outras dlios que se deve deduzir o contingente do. exercito e da. 
at!e~aç.1re"à1 ,49ae a sabedoria' do. seoa4o honver por coo- marioh~, qae niio pó de ser Dienot• de ii,OOO a 6,000 
'VeDJeotu;-.. :.,,. ·· · · . homens. · · . · . 

. , ·. ~~o:·aegÓirei passo a passo o nob.re senador pela pro- Dednzindo da h i os isentos pof'!íiiobeiro ciu exoneraç~o, 

. >vinéia ·aa Bahia, o que por largas horas occupou a tribuna estará provado qn~ ainda desses 28,000 indivíduos s.e 
li~ sesslto anteriot: as minhas observações, como disse, deve diminuir uma grande parte. Suppondo que .menos , .. 
ãerilo modestas, simples e de tal natnreza que possam ruos- dl!.. quarta parte .ob.teíÍba exooençilo, a. gente dispo~iveJ-c:;;jfi>-· 

- trar bem quaes as minhas opinilleB,,.e. da maioria das com- para fornecer o conttDgeote será apenas.de !O a ,22,000- ., .. ,t•: · 
mhséles na proposta d;~s emendas que tive a honra de .oll'e- homens, e, dando-se todo o excesso, oilo poderá. passar de 
recer. . . · . . U,OOO homeus, dos quaes se ha de tirar· a quinta parte, 

Sr. presidente, a iotelligencia deste projer.to requer que para razer race ao .contiogeate do exercito e armada •. , . , 
se cooheca bem o pessoal das t2 classes de que elle trata Nilo ó arbitrari~, seubores, esla minba proposiçilo 'fu·os: 
em rela~io á nossa populaçlt~, que póde prestar-se ao Estados-Unidos cm 1863, quando· roi alli. estabelecida;.&· 
senico das armas. Esta circumstancia deve .ser bem ave· conscripçilo, de 14,700 conscriptos, apenas se pôde tir.ar 
rigua'da. Outra circumstancia, que tãmbem nilo deve. ser do contingente pouco mais da setima parte dos chamados, 
preterida e prende-se com a primeira é a que respeita á~ isto é, dous mil e tantos inditiduos. Ora, o st~~ado ·:sabe· 
isenções actnalmente em vigor, as quaee o nobre senador que o Brasil oito está em melhores circumstancias do qne. 
pela província da Babia quer que continue a vigorar, e .:os Euados-Uoidos uaquella época ; e alli am considerava) 
igualmente o quer·ou propoz o honrado senador presi- numero (cineo.mil e tanto~) dos conscriptos . foi. absor-. 

·dente desta casa. E'-me preciso, poi8, dizer algumas vido pela. exoneraçilo ; . os mais desappareciam por impe
palavras, pelas quaos mostre o quantum desse pessoal, dimentos pbysicos e outras Jsençiles de ordem:. :·diver~a. 
e bem assim que examine as iseoç!ies á que se reportãm Podemos, poja, contar que oilo teremos. mesmo U,OQO. 
os dous honrados memb,o8. · homens capazes de pegar em armas com:U iseoçiles que 

Sabo-se que o contingente necessario•·•para o recruta- o projecto consagra, com os, embaraços que hilo · de ap
mento do exercito. se deduz da somma dos individnos que parecer na execuçilo. Creio'·nito poder duvidar-se· que o 
~iio aptos para o serviço das armas e não teem isenções contingent8 " fornecer será tirado, ao mutto, de uma 
legaes. Taes individnos estilo om relação com a população classe de 20,000 indivíduos. Conceda-se, porém, 2i,OOO • 
. total do.Imperio ou de qualquer nação que estabelece Vó-se daqui quanta "exagllração havia no honrado mero-
este 8ystema. bro pela província da Bahia, quando elevou a 600,000 ou 

O projecto indica, para se tirar o contingente, as classe mais, os indivíduos que poderão servir no exercito, e 
da popnlaçito desdi' a idade de t 8 até a de 30 ao nos. armada comprehendidos n&s n classe~, de que o projecto 
Mas a população do 18 a 80 annos em qualquer oaçilo, trata. Nilo é isto exacto; precisa ser _demonstrado, se por
segando as est~tistica~, é igual á se11a parte do total da ventura o calculo, que lenho produzido, não 6 verdadeiro. 
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Poreste'calculÓ todas ·~ii :HI classes nlo apreseotarao ··Ailid&'m·ais; eis cocheiros támliem Íioham ilenç&;';":.y;Jà: 
mais do que' cerca· da,.•.l80,000 homeós, das qoaes tod•&B o senádo a mlineira por que as· instrilcÇil'es: ·'YI'o•Jibéralido' 
ollo se ~eduz ·o contingente,· mas de· uma somente, do recrutamento a gente doa .ce~trot pôpúlosos': 1 1c'·Os, 

Desapparece· assim uma ·boa somma das.objecções que cocheiros de cocheirlfs publicas, Ílllo'seiído :mais de sete;:e· 
o nobre senador pela B.ahiá expoz ao senado; desappa- os das casas parlir.ulares de mais· de doas' 8ege;_: dóOJ;e·:·um~ 
recem lambem as refiexões, qae o mesmo nobre senador das qae tiverem uma até doas. . . ·. · .• : .... : :'''ÍI;;:i"' ·: '.
fez da milila.risaçllo. do paiz, causada: por este projecto. Tambem os marinheiros dos · navios · mercántef'"slô': 
Esta_ militarisaçllo oiro existe, nlo póde exlatir pefo pro- iaentos ; mas íomente do ·re·crutamêiÍto para o exeiêitÔi' · 
jeêto, mormente· emendado como foi pela commissão. · porque nllo estio livres do recrutamént'ô' p'ara,'a' marinha:.'. -
. · Fica;· pois; estabelecido o quantitativo d.a classe que .Com elleito,. todo o.seoado ha de recordar~se< do mod.o''por:. 

- deve dar o eonliogente, e repetirei que· este nao pó de :que se raziam as :Je'vas dos marinheiros. em outro tl!mp6,' a: 
exceder de u,ooo homens em cada anuo, e consegain'te- pôilto de não poderéin muiiÍI.S vezes . os "návios merca:ntes·: 
mente que os ·apurados restantes, deduzidos os· r:ontin-> seguir seus destinos por ralta da necessaria tripoláçllci. ·_·:-:, 

_gentes annuaes lias 11 classes, Jimitam-so a pouco mais ' t t. ·o~ aaráes ell'dctivos de bircos de :conduzir muti-. 
de !100,008 homens. . • . mentos ou oulros generos ; t 2 Ires caixeiros nas eásaa 

Tenho ugorl necesstdaie de occupar-me da outra.p1ute commerciaes de grGsso trato, dou~ ·uas de segunda-ordem, 
de que Jlz menção, ieto é, das isenções qae actualmente ullÍ nas pequenas; « de .maneira que alé aqui se pódedi
exi~tem 'pelas instrucções de tO de Julho de t822;, que zer que toda .a populaeão das cidàdes com' muito poucás 
tanto o nobre' presidente desta casa, como o honrado .excepcl!as escap,am ao ·recrutamento do exercito ; e,··se·iiao· · 
membro'pela província da -Bahia, querem que continuem a rosse 'a iatelligencia· pratica que _se adoptou ·á reápéilii' 
prnalecer. Maltas dessas isenções· estão prevenidas no~p.ro- 'dessas instroccões, nunca o exercito· teria um só homem 
jecto, ·e silo cobertas pelas outras apre:entadas pela ·co'm· habitante de 'cidade, . a meo•s q11e nilo rosse dàqliélles"á · 
missão, de que tráta o art. to§ to; outras sllo, posso quem de proposilo ·se .áppellida de vagabundo 'ou 'uiüit~ de 
dizei-o, completamente inadmissíveis. - industria se chamam vadios, ainda que t.enham profhslo ·· 

As ioatruccões de tO de Julho de 1822 ·foram feitas para·podel'-os collocar nas fileiras do exercito' .. · -~· '::·:.,. 
para n tempÔ em que toda a:'!ossa lavoura ou ao m~nod · · cc o~ esludaotes que •apresentarem áuestado ifos rei'p~c'.:'\ 
a mais importante parle dellã'''ie achava . entregue aos' tiVOl professore~, provandu applicacão e aproveit~ineóto:"'»'' 
braços escravos·; de maneira 'l(oe essas instrucções fizeram Lembro-me bem que nas escolas parlicala.res· ·m~t'ri~ulà:-: 
pezar sobre os homens livres da classe da lavoura, a Vim-se indivíduos sujeitos ao recrutam~ntll para'~éJderem" 
mais importante do paiz, quasi todo· o onus dó· recruta- obter altestado do profe~sor; e o senado sabe a: facilidade~ 
mentci. Vou lér estas instrucções para que· o_sen&do. que ainda boje hil em se d~rem atteslaifos gracioãol}aiá''., 
possa ajuizar do gravame· que ellas caosani oupodein livrar do recrutamenio. : . . . ~·::::~~.:.,:·~:;':.:i 
eauy.r á nossa principal'ioduslria; . · · · Porlaoto, ·repito·· ainda, as i strocçõoil'df2~:"de:.~Jiilho.:'): 
. As instrucçl!es a que me refiro, começam· dá seguinte :excusam todo o mundo 4as cidades e villas e ·apenas r a;;'·. . · 

· .. ·maneira: '« Silo sujeitos. ao re~rulàmerito do' exercito : ziam e razem aindA recahir o peso do recrotàmeilto> sohríí::: · 
-/',~!' 1 o todos :os homens: brancos .e pardos libe'rlos de t 8 a a :i· a gente do campo, sobre os mancebos que. se· dedicam· a:: :, 

_,.,:. ,. annos; to os caixeiros das Jójas de br.líidas ·e taveroas de ·agricultura. Destés somerite'ellas éxcepluam os· boià'déirci'á;'· 
t-8 annos ·a 81i; ·ao.;.» Veja o senado às clasàts que as· o filho unico de lavrarlor e· os' feitores de razenda;' qiie: 
inslrocçi!es sujeitam ao 1'ecrulamelito: ~~ao os milicianris' lenham !Dais de seis escravoa,.,q~e cultivarem ·terras pro•. •. 
impJ'I,pr!~m~nl~t. alistados que nilo esti~erem !~r dados ou prias arrendadas 'ou _afor~da~~ . .. . . . · · .. , ,. 
o ao: subs1s11rem · de• uma· ~onesta e legal JDduslrJa. » Esses . ·Mas oito· param ah1 annstruccões; as ueoções vilo m·s1~ 
milicianos não existern desde muito. · JoRge. A . lei depois isentou tàmbem, os lypograph·oil •e:· 

·Mas,· ·a·o mumo tempó que davam somente as insLruc- comquanto ess~& iseoc11o dissesse só respeito·aos da typo:.:': 
ções, para 'preencher· o exercito, as-classes meQcionadas· graphia nacional, é sâbia.lo e os .oobre:i 8eoadlires·se:_Mci" 
diiiam ellas :pára diante: « Slo isentos·: to· os· casados ; recordu que ella· u applicavo geralmente a 'todos os' em.;. 
2o .o irmilo de orphãos que liver'a seu cargo a sobois- pregados das typograpbias. · ·· · •· · · ,. 
tencia &· 'e'ducaçllo delles i ao ••• 11 Peç~ a· attençilo do, o SR. FlGUBIR.A. ll.B M.BLLO : ....;. Houve até uma: lei os
senado para esta· isençilo:'."ao o filhoun~co de lavrador pecial sobre. iaso. · 
ou·. um á. sua escolha, quando houver mais de um;· {0 o 
lavrador· q·ue cultivar terras prciprius ou aroradas o ii. ar
rendadas ; rso o reitor ou administrador de.(azenda com 
mais de G escravos; quer de plantaçiloi de criação ou de 
olaria; 6° os tropeiros e · boiadeiros ; · 7° os mestres de 
officio com loja aberto, pedreiros, carpinteiros ; .8° os 
pescadores, 1 de qualquer discrição, . uma vez que exercitem 
sua profl'ssilo efl'ectivamenle e teoham bom ~comporta
mento·; go os mais · officios fabris » ; is te é, todos os 
officios mecanico~, qíu~si Ioda a população das cidades, 
menos os vadios. As instroccões fazem recahir com certeza 
sobre a lavoura o recrutamento par~> ·o exercito, recrola
menlo que nesse tempo montava a uma grande cirra que 
agora ·não ba de oxcoder. 

O Sa .. v1scoNos DE· MÚRJTIB!: ~.Nil~ ó' n.égocio .• de 
graude numero, mas lazia i:~so com quu o recrlltamento .. 
rosse pesar mais sribre uquelles a quem não· de"ia, pesar 
tanto. 

·A todas essas.jsencões accresce .mllid a isenc!Io·por di
nheiro em tempo de páz i e esta isençllo 'se radicou nos 
costumes, de maoeira que a maioria das ·commissões nllo · 
pO.ê deixar de adoptai-a, nllo obstanle lambem as appre
honsões do honr&dci membro pela província da Babia, 
acerca desse meio de exoneraçilo ; mas,:este meio o nobre 
senador, que ó tão parUdisla ·dos habsas-corpus cm ma
leria. de recrutamento, acredite q~e ó mais emcaz o pro-
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4 Discurso .do Sr .. vis'conde de Muritiba 

ftcuo do~que' o proprio llab•as- corpus. O habeai-corpur, projecto providenciou sobre este caso : . é mais humano, 
começo_u a ter Jogar ha muito pouco tempo e já tom sido mais liberal do .que «s instruc2õa3 que os_ nobres senadoroa 
usado em grande escala, do modo que não sei se, conti- querem que continuem a prevalecer. , 
nuando os negocio& no mesmo pé, poderá o exercito for- " O feitor, o administrador -de fazenda que tenha mais 
necer-se.de gente; além de que esse meio me parece in- de seis escravos.» Está claro que no syslema .do projecto 
teiramé~te arredio dos bons princípios; um~ u~urpação do nlto póde ler log11r semelhants isenção, porque não. se · 
poder judiciaria ••• usurpação não digo bem, ·porque é vae buscar entre 9s indivi,luo~ de 18 annos feitores, 
disposiçlto de lei, mas um meio pouco conforme com os administradores de fazenda, quu· lenham mais _de seis .es
principios que regem a indepeodencia dos poderes políticos. cravos. Somente em ·casos muito especiaes .poderá acon-. · , 
O negocio de _recrutamento é todo do poddr executivo, tecer de outro modo. ·Não tem, pois, cabime~to esta i seu-. 
nllo deve um poder estranho ir anniíllar .. os actos daquelle ção no systema adoptado pelo projecto. . . , , . . . 

. outro, -1aando funcciona na orbi&a das auàs legitimas attri- No mesmo ou quasi no mesmo caso está outra isençllo 
huições: . das . ditas instrucções : " O tropeiro, o mestre de officio 

Mas, senbo,res, aa isençGes das instrucçiJes de 10 de com loja aberta, os pedreiros, carpinteiros, pescadora~ de 
Julho de 1822 se acham em grande pariu sanccionadas profissão; uma vez que exerçam o seu o!Jlcio .e lenham. 
pelas isençlles que o projecto tem adoptado e algumas bom comportamento.• Não creio que haja em grand_e nu
dellas foram ampliadas· com mais criterio do qud por mero indivíduos de 18 ao nos, que estejam em _taes condi-, 
aquellas instrucções. Peço ainda licença ao senado para çõe~. As~im nlto lhes pódoJ aproveitar a isenção. . 
(uzer «;6ta comparaçllo e accrescentarei que as outras Nilo admilte o projecto a excepção dos cocheiros, que_ 
isenções não podem ter Jogar com o systema do projecto, não tenham mais do 18 annos. Além de serem _tambem 
sAo sem objecto. Fallo das iseociJes das mencionadas raros. os cocheiros. com esta idade, nllo vejo necessidade 
instrucçiSes. ' , de diu-lhes um privilegio desta ordem, que vae prçjudicar 

" São isentos, dizem as instrucções de 10 de Julho, os a igualdade ew relaçãu aos outro~ individnos, qo6 _nlto 
casados. » As ísançiJes do projecto só· ccimprehendem este toem a mesma profissão. · · 
caso em circamstancias especiae~. Em geral essa isenção " Os grumetes, marinheiros etc. ». Eu já. disse: que 
dos casados nllo tem objecto no sy8tema do projecto. O ess~s indivíduos nllo são;sujeitos ao recrutamento do 
projecto declara que os mapcebos de 18.annos sPjam su- exercito, porque Ob&ão ao:'da marinha, e como-o projecto 
jeitos ao alistamento e ao consequente .sorteio para o con · inclue um e vutro, o exercito e a marinha, naturalmente 
ting~ote: nesta' idade silo raros os casados, e, pois, delles .não póde ter Jogar a isençlto de que se trata. _ 
o proj11cto nlfo fez etcceppão. Nã!lr fallou .nisso para não « o~ arráes ell'ectivos de barcos de cond.nzlr manli
aatorisar a fraudo dos que naquella idade contrahem ma- meatos e outros genero~. • A. maioria da commissllo nllo 
trimonio-unlcamente para escapar ao recrutamento, e não podia adoptar uma tal isenção. _E depois esses arráes de 
se .caearllo~ podemos dizer, seriamente, porque o' fazem barcos teem sempre i~ade superior a.18 annos: ninguem 
apenas para illudir a lei. E' cousa sabida; aqui está o confia seu barco a um individuo de 18 ou mesmo 20 aónos 
nobre duque· de Caxias, militar . experimentado, que co- sem experiencia alguma. 
nbece ba muitos annos o exercito e sabe perfeitamente que · « Tres caixeiros nas casas . commerciaes de . grosso 
muitos· indivíduos ·de tenra id~tde casaoí-ae unicamente trato, dous nas de segunda ordem e um nas pequenas.» Com 
para isentar-se do recrotamento. ell'eito, .o projecto · nllo dá isençllo a esses indivíduos em 

ó Sr DU!!UB DB C.lxJAS :-Apoiado. tempo de paz.ou de guerra. Em te~po. de paz,. o projàcto 
contempla a Jsenção, mas como dispensa apenas, ,quando 
disto não provier detrimento ao contmgente que se -tiver 
de dar. Demais os principaes caixeiros destas éasas teem 
idade maior de 18 ano os; não podem,. portanto, tirar pro
veito desta isençlio. Concedia-se esta· isencllo. no tempo 
em que o individuo estava sujeito ao _recruta'ménto, desde 

O SR •. vJscoNDB DB MuaJTIBA :-Nllo admilliu, portanto 
o projec~o . semelhante isençilo, porque ella seria immoral, 
porque ser1a a causa de casamentos prematuros, de que se 
nllo podiam segolr senllo consequencias funestas para a 
moralidade e para o Estado. Não vem, portanto, no systema 
do projecto a i.usençllo dos casados na escala das mesmas 
iostrucdles. Porém ella existe em relaclto aos sorteados 
que naci fazem parte do conljngente anÔno, quando even
tnalmeote chamados pelo art. 5.0 • Outra iseocão das instruc
çiJes é a do irmllo de orphãos, que tiver' a seu cargo a 
sob~isl_encia e. educaçilo delles. O projecto é mais generoso, 
dá isençllo mais larga neste caso do que llllo as instruc
çiles de 1 O de Julho. 

A isençllo do filho unico de viuva lambem está no pro
jecto, com a dilrdrença de que nllo só se exceptua o filho 
anico de viuva, como lambem o .de solteira, comtanto que 
alimente sua mãe, velba decrepita ou valetudinaria. 

Assim é preciso, porque, na verdade, nada mais dur,o 
do que privar ama pobre molber, no fim de sua vida ou 
valetudinaria, do unico filho que a trata o alimenta, só 
porque nllo foi casada: deixai-a ao desamparo e obrigada a 
recolher-se a um asylo ou a· pedir esmolas pelas ruas. O 

a idade de 18 até a de 35 annos. . . · · 
Então . os caixeiros que Unham esta idade deviam ser. 

isentos, por motivos de ravor ao commercio e por já terem 
occupação séria. Mas, bojo, que o contingente deve ser 
tirado somente da ultima classe dos alistados aos 18 annos, 
não vejo razão de ·ser nesta isenção. 

• Os estudantes que apresentarem altestado, etc., etc.,
Tambem as isenções do projecto contemplam esta classe; 
mos quiz previnir o abuso, notorio, de se matricularem in
divíduos em certas aolas-parliculares para obterem somente 
attestado gracioso do proCessor que os livre do recruta-
mento. . 

Tambem não exceptuou os typographos, que já oito 
estavam. exceptuados pelas 'instrucções de Julho, mesmo os 
da typographia nacional, mas admittiu outras isencões por 
outros motivos de interesse publico, das quaes nlio hâ neces
sidade de tratar neste momento. 

I 
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Disctii~so do · S1·. visconde de Muritib'a 

O' senado 'conhece D8'ora . as razões que. teve a maioria· 
das éomriíisslies para nllo admittir às isençiles de 182'2 que 
o no~re senador pela • Bahia pretende conservar, abando
nando aa' do projecto e emendas. O senado conhece tambem 
que ·qualquer das cllisses de t 8 a 30 arinos não póde 
contar indivíduos apurados para servirem· no exercito e 
armada senllo .até o no mero de !O a 2i,OOO. Por consequen
cia, que as doze classês que .sito quasi iguaes, afinal. nllo 
chegam a dar algarismo maior do ' no,ooo homens mais 
ou menos, 'e oito 600 ·ou 700,000," como disse o mesmu 
honrado. senador pela província da Bahia. E como poderia 
dizer Mo, . sénhoro~, se o nobre senador, tllo vereado 'em 
lodos os. ramôs da . nossa administração publica, quizesse 
refiecUr por um momento sobre o total- tia nossà guarda 
nacional ? Quasitodas as classes da pr.polaçito masculina; 
pode~sé dizer, todo ·o mundo; e o nobre senador lambem 
disse, pertónce á guarda· nacional desdd a idade de ·t 8 até 
a de 60 aonos. .Mos o 'numero de todos esses indivíduos 

de Júlho de ·1822, com· todas suas escusas. E' verd&de que 
entito appareceram quarenta e sete mil e &an&os: homens que 
~e denominaram volunt!lrios da pa&ria, e. mais 37,000 · 
guardas nacionaes designados ; mas esses iodividuos todos 
nito eram da classe de t 8 a 30 aol!'os, eram pela maior_ 
parto da idade de 30 annos por diante ; ao menoa.; á~.us 
tercosdelles nlio linha menoridade. .. · · 

Ê' evidente, pois; Sr •• presidente, e me parece incontea;;; 
tavel que as 12 classes que o projecto indica :uao podem 
da~ a enorme somma de 1100 a 700;000 indivíduos, 'a · 
que se :referiu o nobre senador p~la Bahia. . :· · . .' .. 

Cnhindo essa inexacta· base, o nobre ·senador d bem 
que caem lambem suas reftexiles acerca da mili&arilaçlo 
do.paiz. · · 

I) Sn. SILVBIR! Loao :-Nllo ~poiado~ -· 
0 Sn. VISCONDE DE .llfURITIU: -Esses 600,000 indi· 

viduos, que o nobre senador pela Babia achou, que ficavam 
sempre . á di>pooição do governo para serem recrutados, 
nito existem senão na imaginaçlto do nobre senador •. · . 

. que, como Q nobre senador igu~lmente disse, está sujeito 
act.ualmente ao serviço das armas (o que aliás nilo-é exacto, 
dizem. os relatorios todas essas classes que sao· cerca 
de .tO. . • • · 

O Sn. NAaoco : _; 240,000 bàstaiD. ' 

O Sa. SuAm :-De i2. 
0 .Sa. VISCONDE DB .IUURITIU: - •.• PitO dão mais de 

71i0,000 homens,, inclusive a reserva da guardi&·nacional . 
Como poderiam entllo as ti da~sfs produzir anoualmont~ 
700,000 homens, conforme :~vanç••U o. nobre,senador? Se 
a guarda nacional, que compreltenda a todo~, oó tem sete
centos e ·,.~ntos mil homens, cu mo é que as ·12 classes 
aptas para o exercito ·podem t,!lr lambem 700,000 
bomens.' · 

. . O· Sn. NAsuco: ·~ V. Ex •. nllo cont~ os indi~iduos que 
~ito exceptuados da guarda naciona I ? . 

0 SR. VISCONDE DR .IUURITJDA : - Quaes Silo OS indiví
duos exceptuados da guarda nacional? Quantas classes 
formam elleií? · . . . 

Quero que sejam·· somente 20 cl~sses; na verdade, 
silo .mais: deduza-se ó montante delhs _dos 71i0,000, 
O resto será a metade, OU 375,900 homens é ainda 

. menos nas i classes ·que toem de·· fornecer contingentes. 
bto é 'de ama exactiullo rigorosa, que· oito se pode con
testar. . . . - - · . · 

Os Cactos voem cómproyàr ainda mais a pequ~nll som ma 
dos indivíduos que podeni entrar para os quadros do 
exercito e armada .. Nunca depois da nossa independencia 
ou ao menos de certo tempo u esta parto, mesmo em 
tempo de guerra, foi possível .um recrutamento maio I'. de 
I) a6,000. praças; nunc11 chegou me~mo a 6,000 praças. 
loto proced~ de oito baver intlivitluos· habilit.ldo~ para o 
serviço das !lrmas Entretanto. todos. o~ meios coorcitivos 
se pozeram em pratica, todas 11s cautelas se tomaram ·no 
te01po da guerra do Paraguay; fizeram-se os. maiores 
esforços para- que · fo<sern cbam~dos ao exercito to·dus 
aqoei!M que utille' podiam servir; Qual fdi , o resultado? 
A h i está o nobre senador pelo Piauhy que sabe perfeita
mente que nunca foi 'possi vel dur11nto a guerra do Para
guny àdi(Uirir mais de cinco mil e tanto• recfUla'8 om cada 
anno. 

Ondl:! está, portanto, a abundancia tlossas classes? 
E' vornado quo então dominavam as iostrucçGos do tO 

0 Sn: · VISCO~DR DE . .IUUIIITIBA. : - Li.quidados. e~&es dOUB 
pontos, como me ~arece que o tenho feito, vou agorà, n&o 
acompaob.u .o nobre senador. nas, confutaciles. ·qoe .lei ~o 
projeclo, -ms referir-me, com toila .huuiildÂde, ás emendai . 
apresentadas •pelo. nobre senador, porqu~. ellas revefam o~ 
stu >ystema. de recrutamento, .fazeilr .. ver. o que é que o 
nobre senador quer do projecto e o que r.ejeita. Assim,-com 
~~te exame, llcaritll,. respondidas as observaçGes Ceitas por 
~. Ex. ; eu não posao . seí;ail-as, n&D.farei isso, com .a 
pompa e opul.eacia que o nobre senador desén\rolyeu p'o. 
seu discurso; . apresentarei as minhas redexões .cóm .. a . 
maxirna modestia, tã:o saccintameote como o . puder 
fazer. . . , . . , . 

Antes, porém, de entrar. no exame das emendas do no
bre senador, eu pedir-lhe-beL veqia para dizer qus esteve 

.enganado qu~ndo afirmou qun este projecio consagra,.o 
m·R·m·o sy;tema tia l'russia ou éia . França · aciual. Is.lo 
não disse sómaut6 o nobre senador, escreveu-o no seu voro. 
separado,. quaodn fuhuinnva ·ao mesmo temp'o a conscrip• 
çitoque elle _depois: approva.. • . • . . '· . , . 

·O Sn. NAnuco : -App~ovo o sorteiD, nito approJo·· a· 
conscri!•Çl10. --· 

0 Sn. VIR CONDE DB llfURITIB! ; -, • • OU peJo' menos' 
indica. Pois .o nobre senador vara quo, se reprova a cóns.
cripçilo e m1o o sorteio, a commissão tambem ollo prop.li·e · 
a t~ooscripção prussiana. . · · . • . · 

O Sn. NADuco :-Não, senhor, quero o sorteio decisivo. 
0 Sn. VISCONDE DE .MURITIBA :'-E' O sorteio? ·NJlo·sej 

que >ystem~ sc•gue o. nobre senador; c.omo nllo tenho a· 
r~licid~rlc doi ouvir bem, não posso responder ao pé da 
lettrn; mas :.s observuç6es que irei fazendo me parece que 
hi'io d~. respnader .11 tudo, porque o nobre senatlor no seu 
discurso não foz ·mais do qoe repetir o que já tinha exposto 
uo seu voto separado, á excepcllo das galas com que 
ruvustiu ni p'roposiçõcs que eonuociÔu ; no fundo mostrou-te 
o mesrno :que oslá ao voto separado e nas soas emenrfas. 

!\las· eu ia dizendo que o nobre nenador equivocou-se ·e 
vou provai-o. Querendo ·fulminar o projecto, disse S. Ex. 
que elle seguia· o systema da Prussia e o actual da· França, 

•• I 
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.6 . Discurso do Sr. visconde de Muritiba 
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e en&io .o nobre senador expoz o systema da Prussia, e,· · O nobre senador, que adopta o systema da França aate

rior a 1868, havia de vér.que mesmo lá .a· r~serva do 
exercito nilo se compunha como a complJe o prejec&o f 
componha-se como a da Prusaia. O exercito da Fran~a 
era Ox~do em um certo numero· e para esse numero dava-se 
um cont_ingente, .mas em tempo de p~~ ile licencina :Uma 
grande parte de soldP. dos ; esses eram a reserva do :exer
cito, os mais se podiam chamar nlo re.iina, mas auxi
liares do exercito; oito o exercito movei, oio o exercito 
de campanha,· mas o. exerciio de mera defesa nacioaal, 
como eram entre nós- as millcias em outro tempo e como 
era:· tambern a guarda nacional, que até nilo podia. fazer 
campanha em pa1z estrangeiro, posto que o nobre, senador, 
quando ministro.· (e rez muito bem)·· nilo tivesse remedio 
seoilo mobilisal-a para fóra do lmperio contra a di~poaiçao 
da lei. Era unicamente destinada para defesa uacioo&J, 
mas a .ditnculdade que elle encontrou para achar soldados; 
que r ,saem combater no Paraguay, era tiio grande que. Cor-: 
çoso foi tomu 88i18 medida, mandando mais de 37,090 
individuoe da guarda. nacional assim .mobilisada, além 
daquelles que, sendo guardas nacion ses, foram obrigados 

por consequencia, o: da França. . 
Pois enganou-se o nobre senador no que disse a res.

peito do syslema da 'Prussia; leu algum. livro mai~ antiso· 
provavelmeute, que nio traz a instituição de t 860 para 
cá. Naturalmente o nobre senador foi colher informaciles 
em Camara Leme ou algum outro que escreveu uaq,;elle 
mesmo sentido, e entllo trouxe-nos para aqui & reserva da 
landwehr, que. nllo existe, como reserva do exercito pro-
priamente dito ou permanente. · · 

O syslema da Prussia, a organisasllo do exercito prus
rialio,. segundo um autor moderno, que eu nilo lerei, é o 
seguinte.: . . . 1 
· O exercito é C!)nsidm.do em um cert~ pé com força definida · 
Esta força, (00,000 homens por exemplo, chamada exer
cito de campanha, tem sua reserva, que é uma parte delle 
me.!ino, dos cootiagentcs que lbe aconteceram ; manda-se 
esses homens para suas casas com licença, fazendo, porém, 
sempre-parte·_do exercito,. de maneira que dos contingentes 
tira.se·igualmeote para o exercito activo e para a reserva 
do exercito. A landwehr, pois, nio é uma parle do exer
cito,- nil!l tem de se eocorporar oeste, como no outro tem !lo. 

O primeiro bando da laudwehr ó destinado em tempo 
dá guerrá para occupar as praçãs fortes,· para a d~fesa do 
reino ; nilo é. exercito movei ou de campanha, é cousa di-· 
versa; da reserva dess11 exercito é que se destaca uma 

:.parte para auxiliar o primei• o bando da . Jandwehr O se
gundo ba.ndo da landwéhr póde ser lambem mobili~ado 
no mesmo sentido que o primeiro bando, isto é, para guar-
necer as· praças fortes. · 

. O nobre sen.ador, portanto, enganou-se, quando di>se qu~ 
a bndwehr era reserva do exercito. Segundo. o que de 
monstrei, ·por este autor moderno, a reserva faz parte do 
exercito. 

O SR. Nuuco :.-Quem ó elle? 

.().SR. VISCONDE DE M URITID! :. - E' um autor aJiemilo· i 
Dilo improviso, como talvez se pense do nobre senador ; 
colhi perfeitamente do livro, que apreseóto ; póde o nobre 
senador examinai "o. 

a marchar com o nome de voluntarios. · 
Eu creio que nobre senador nlio poderá desfazer o que 

acabo de dizer acerca do seu engano qnanto A semelhança 
ou homogoneidade que achou e~tre o systema do-projecto 
e o systeaía da Prus~ia e. da França. Ou porque :nilo es
I~Y.a..bem certo do que lá se. passava,· ou porque oio .quiz 
e'oteodor o projecto, mas ido l!llo posso suppor de .manei•a 
alguma, o uobre senador dis~e. que o aystema do projecto 
era o systerna da Franç_a, e entilo levantou.,;\f_go trinta
m I odiosirlades contra a conscripçilo, exagerou. os males 
que ella .lir.ha causado no tempo da· revoluçilo e emflm 
disse quanto ·se podia dizor de .mal daquella instituiçilo, 
que todavia elle abraça; continuo. a dizer, no seu-proprio . 
syslema ••• 
· O SR. Nuucu; --:Nilo apo_iair'o; 
. O SR. VISCONDE DB Mua1r1u :- Com a ditrerença de 

que .. abraçá-a modificada. . .. 
Foi muito severo o "Do~re senador .para com a maioria 

das com-missões. As commisslJea fizeram tudo quanto 'estava 
a seu alcance· para vér se· chegavam a um accôrdo ·com 
o nobre senador ; ahi estão os membros dàs commissilea · 
que o sabem, mas o nobre senador em um dia l~van&ava 
uma objecção. em outra conferencia.jA DilO lhe .agradava 
essa objecçilo, trazia uma nova ••. , · 

O SR. Nuuco : - Perdôe~me que lhe diga :, isso é 

Ora, a França está no mesmo caso ; mas, segundo o 
projecto, a reserva é ~orventura tirada· do contingente do 
exercito ? Segundo o pr~j ecto, nilo h a reserva alguma se. 
não a composta dos indivíduos que, saem do· exercito 
activo por terem preenchido seu tempo de serviço ; a 
reserva que o projecto cré1 é apenas relativa a Ires ou 
quatro clas~es de. outros tantos anoos; todas as mai~ 
ficam liberadas em tempo de paz. O syslema da Prnssia 

. lambem · compreheóde no exercito reserva semelhante, 
que fica sendo uma parte delle. 

inexacto. · 

O u&ra di1rerença notavel é qne no systema da Prussia 
todos os indivíduos capazes de pegar em armas passam 
necessariamente do serviço activo e pela reserva du exer
cito, primeiro e segun<!,o bando da landwehr. até a idade 
de 4 9 nonos ; vão successivamente descendo dó exercito 
activo ate o segundo bando da landwebr. 

Ora o projecto estabelece i~to? Não. No projecto 
todos aquelles do contingente, que teem servido por seis 
annos, como dizem ns emenda~, ou por cinco nonos, como 
quer o pr~jecto, servindo mais Ires ou . quatru nonos na 
.reserva, que nilo é formada ·como a da Prussia, ficam 
liberados inteiramente do. qualquer serviço. 

o Sa. VISCONDII: DE MURITIB.\:- Doo um exemplo aleS
peito da• reservas. · 

O Sa. Nnuco :-Eu é que queria fazer todas as coo-
cesalJes. 

O SR. VIS COliDE DE· MuRITIB.I. :-V. Ex. dizia muitas 
vezes quu niio • ra roanel ~doptar resern ilguma.: • 

O Sn. NABO co :- Que eram nullas. 
O Sn. VIscoNDE DE MuRirr~t~o : ~ ••• e depois V. Ex. 

admitliu a reserva .. em discurso~que aqQi fez nesse mesmo 
nono a respeito . da guarda naci_onal. ~ · 

O Sn. NAuuco :- Cbeguei a.ceder a resena do arl. (.0 I 
III .., 
JJl 
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·0.8a. VISCOftDB DB MURITII! :-0 que V. EE. cba
mava • impropriamente reserva ; . V. Ex. perdoe-me, pe
ço-lbe que .ase da ·palura com a. verdadeira signillcaçao 
que ella ·tem ; é como as dne aqui considerar cada uma 
das palavras ·8 alo daudo:O:Ibes sigoillcaçilo arbitrará~ e 
a sabor. · . . . · 

Vou agora, Sr. presidente, entrar no exame das emen'
das que o nobre senador Cez ao projecto. Fiquemos bem 
certo•, o nobre senaijor· adopta o recenseamento ou cons
cripçilo, que é .a mesma cou~a, porque cooscripçilo nllo 
quer dizer senlo recenseamento mais ou ruemoslargo, sal.vo 
se o nobre senador disser que a conscripçilo·é o JeVdrola
meolo em mass.a de .toda populaçllo; e se o nobre senador 
cbama , conscripçilo ao que teve Jogar muitas vezes na re
vol~çilo franceza, quando se proclamava a patria·em perigc. 
e até as mulberes pegavam em armas. . 

O Sa. NA·auco : .,... Cbamo conscripçao ao que scienti-
llcámente sê dá este nome. · 

:o. Sa. ·vrscoftDII DE MuarTJBA : -0 que o nobre senador 
àdo P.la é' o recenseamento que n projecto lambem adopta 
é o receoseaJllento dos indivíduos de certas idades1 capaze• 
de pegar em armas e fornecer· o ·contingente annual para 
preencher as fileiras do exercito. Se esse recenseamento 
é conscripção, enlllo a commissllo adopta a conscrlpção, 
ma~ o nobre senador lambem a admitte. 

com e !leito não llquem; mas a commissa:o ·teve a felicidade 
de acbar uma redaccilo, que mais se conforma· com· o ver
dadeiro pensamento: À do nobre senador era tllo defei-
tuosa, como era a do projecto, e trazia o inconveniente que 
já apontei. . . 

Além dessa Infelicidade na redacção, o nobre senador 
quer que nilo sPja feito o recrutamento senão dos indiví
duos 'que tiverem 21 anoos completos. Ponderou o nobre: 
senador que, comquanto entre nós o desenvolvimênto· 
physico seja mais precoce do que na Europa, todavia não 
ó este o uoico principio que rege a maioria, mas deve-se 
considerar que os iadtviduos 'n:i iifade de 18 annos, e'Q.;.; 
Irando para o exercito, não estão aptos, quando· delle. · 
saiam para se empregarem em qualquer mister, ollo teem· 
os liabitos de trabalho ; e como aos 18 annos não teem · 
ainda pro6ssão, não podem tornar a ella depois de sahirem· 
do· exercito. 

Pois bem; rio passo qae o nobre senador quer que . 
lodos os indivíduos aUstados no exercito teobam alguma 
profis~ão, diz : " Qae ficam e!'l vigor as disposiçiles das 
instrocciJes de tO de Jalbo de 1822. » Ora, 'estas iostrac
çiles iseótam do recrutamento quasi todos .os indivíduos, 
que teem proliss&o e nella se occupam. . De maneira que o _ 
o.obre senador, propondo que o alistamento ·seja dos manca- . 
bos de 2 t, propõe que não seja de nenbum ou de mliito pou
C<IS, porque_ quasi todos elles sao· isentos, por terem pro-· 
llssllo, manos os pobres homens · do campo. E. depois, 
senhores, é exacto que os indivíduos que entram no exer
cito sabem de lá sem profissão alguma? 

. () Sa. SAa.un :-RPgra geral.: 

Não quer, poréni( o nobre senador que sPjam comJir~.: 
hendidos nessa recenseamento ou· conscripÇilo lienão os ·qúe 
t.iverem 21 annos compl.etos •• A.. redacçilo ·que o nobre 
senador coqsignoa em sua· emen~a é semeolbanle .á que 
tinba sido ~mp egada no projecto e que a maiô'fia das 
commissiles nilo adoptou e· converteu, . porque néia'.oma 
nem outra era feliz em seu enunciado ; a ·do nobre senador 
e a do projecto nilo eram o pensamento legitimo qae o 
projecto qaeria exprimir. · · · · _ 

O Sa. VISCONDE DE Muarrní.1. :-Nestes corpos nllo exis
tem escolas, onde se póde aprender, e elTctivamente todos, 
esses iodiv1duos não ·se applicam nas escolas a certos-es
.tudos e mesmo a certos officios? Haja vista, por exemplo, 

.. Disse o nobre senador '111 sua emenda : a,Serão a lidados 
annualmeote .para o serviço do exercito e da armada todos 
os·cidadlos bruileiros, que tiverem a idade de 21 annoa. 
completos. »·Diz o projecto:· « O a. cidad4ós brasileiros 
maiores de 18· annos e menores de SO ao nos são obrigados 
ao serviço militar do exercito· e armada.» A.quella redacçilo 
do nolíre senador é tilo infeliz como. ~sta; ambas parect~m 

, dizer que ·todos aquelles que Corem ali~tados bilo de 'servir 
necessariamente· no exercito é na armada, e é eom· itto qae 
ae · amedrontán a populaçil.o; é com . isso que se dizia : 
"Toda a p~pulaçilo- dessa idade llea mihtarisada.• O nobre 

.aenador reproduziu essa redacçilo. 

O Sa. Nuuco: -V. Ex. não me ouviu. 

O Sa. vrscoftPB DB MuRITIB.\ :~Nilo estaria. isso em 
seu pensamento, mas ó .o que dá a redacção da sua emenda, 
como dava .a do·prójecto:; e foi por isso que a commissão 
Dilo adoptou ·a e a substituiu pela seguinte : -« O recruta
mentó para o exercito e armada s~rá ·feito por engaja 
mentos e reeilgajamentos de voluntarios; na dellciencia 
de voluntarloa e de engajados será feito pelos alistados 

· desta lei na fórma por que ella determina. »·Veja o nobre 
senad!!r a enormo dillerença, qoe. ha de uma para outra 
redacçil:o. · 

I.su não Indica de certo que todos os brasileiros de 
18 a SO &llnos ficam sujeitos a servir no exercito ; não· 
ficam, e o nobre senador é o mosmo que quer que elles 

o corpo de engenheiros. Mas, por isto mesmo que elles 
nilo teem officio a· nem ai~da aprendizagem completa, ·é 
que se deve applicaJ. os ao exercito, pórque os que já teem. 
pro6ssilo muito difficilmente se accommodam · com os bà- · 

.bilos militares. E, pois, a commissão abraçou aqaillo:que 
já. estava D08 nossos costumes desde tempos immeaioriaes,
À idade 'de 18 annos. E porventura' elles entrarão, com · 
elTeito, aos 18 aanos para o exercito 'I Allenda o ·nobre 
senador. a que· os indiv1duos alistados aos 18 annos a:a:ó .. 
entram no e~ercito des1e· logo; mas somente aos 19 1/!l 
aonos, porquanto as diligencias que se .fazem para que.· 
os contingentes se tornem elTectivos . consomem cerca. d11' 
18 mezes senllo ·mais. Portanto, a dilldrença entre esta 
idade e a que o nobre senador propile Dilo é de grande 
alcance. ' •. 

Mas eu, senhores, nilo duvidaria concordar com o nobre 
senador nesta parte o prestar o meu voto para que 
Cossem chamados lllmeote os de 20 ann'ls, porque aos 
21· 1/2 entrariam no exercito. .Mas é que nilo posao 
Cazer, porque o nobre senador exclue-os ao depois com as 
instrucçiles de 1 O de Julho de 1822, porque a maior, 
parte dclleP; lembro ainda, por terem profi~são ficam. 
comprehondidos nas isenções a que .lbes dilo direito as 
instruccões. 

Nem· esta .emenda póde ter a importancia que lbe deu 
o nobre senador; nilo tem. O que se seguiria da emenda 
do honrado mPmbro é que ossos individuos1 entrando mais 
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8 Discurso do Sr. visconde de Muritiba 

&arde no exercito; sahiriam lambem mais tarde, servindo 
ea mesmos seis annos no exercito e Ires na .reserva. E 
eomo neste tempo o nobre senador diz que os homens 
perdem no exercito os habilos de trabalho, sobejo tempo 
teriam nos nove annos de perderem a sua profissão, e por 
conseqnencia serão homens completamente inutili~ados 
para a· industria, que o nobre senador quer que seja a !ten
dida nesta materia. 

Mns o nobre senador deu um' remedio beroico : « Isto 
nilu ó para o tempo de guerra. No 'tempo de. guerra todo 
o cidadão é soldado :e o governo deve tirar entre elias-os 
que forem necessarios ·. para lazer num-erosos exerci tos. " 
Ora, eo nil.o posso adoptar um arbilrio desta-orde_m. 

O Sa. NAnuco dá um ap~rte. 

E' 'verdade que quando o nobre senador foi miriistrl), 
mandou lodo o m.uodo pegar em armap, e poderá ahid.a 
dizer que appa.receram voluntarios, como diz no. seu 
projPCto; então teremos ahi gente de sobra··para CazH um 
numerosi~~i1no cx•.•rcilo. Em primeiro lo,gar, era preciso 
que o nobre senador n1Iect1sse q·ue os volunlarios não. 
ei!o tão fdCbis de ~pparecer, como parece-lhe, visto que 
em cinco anoos de guerra qne sustentámosJ em. todo este 
decurso, o contingente que_teve o nome de voluntario, na 
1'eali<t~de não era todo de verdadeiros voluntarios, mas 
de co3gidos a serem voluntarios, como todos sabem 
e presenciaram. Eutão o nobre senador acorocoava. esta 
e$pecie de volunt!lrios, mandando acttvar o r!!éruh.mento, 
e a d~signação da guarda nacional, para.fazer volunt~rios 

·Como disse, esta emenda não tem granda alcance cont.ra 
o.projeeto ; versa npenas sobre a maior ou menor idade 
em que elles devem entrar no e·xercito. A experienda tem 
mostrado que os inrlividuos quo entram ced;~ para o exercito 
são soldados mais disciplinados e. a~quirem com maior fa
cilidade· a instrucc1Io e os babitos militares. E senão veja o 
,nobre senador o qoe acontece com as companbias-imp~riaes 
marinheiros, com as dos operarios dos arsenaes, com as 
de artifices, que todos elles gabem soldados ·de procedi
mento, senão irreprebensivel, ao menos sati~fatorio. De 
qne provem ioto? Provem da docilidade que as menores 
idades te em para receber o ensino que se lhes- dá. O 
illustre general Caldwell, que foi aqui ajudante general por 
tantos anoos, e de quem se póde dizer que nesses nego
cios militares tinha voto que devo ser muito considerado, 
como creava os melhores sold~dos do primeiro regimento 
de càva:Jiarja? Entre os recrutas de menoridade tiran os 
fotoros soldados disciplinados. Esses indivíduos de 14, 16 
e. t 7 annos eram chamados para o serviço do IJUartel e 
tão bem aprendiam, que se tornavam ao dep•1is os modelos 
do. regimento; . • · · 

A outra emenda do hqnrado membro é a sc,guinle: • No 
primeiro anoo da execução desta lei, o ref~'rido alisLamento. 
comprehenderá, dislinclamente clas'!ificados, todos os cirla
dãos idoneos, de!de a idade de 21 annos completo~, até a 
de 25 annos completos, que pelas ÍD~lrUr~Õ<lS dfl 10 de 
Julho de 1822, são sujeitos ao recrutamento. » Por con
sequeocia, ofl'erece o nobre senador unicamente tres ou 
quatro classe~ para. dAilas se· tirar o contingente do pri,-
meiro nono em que se fizllr o alistamento. , 

. Vamos, porém, vôr se estas classes ~ão sufficienles para 
sopprir os contingentes. · 

· aqaolles que, receiosos de servir por nove annos, corriam a 
alistar-se nos corpos de voluntarios. · 

Ainda assim nesses corpos muitos havia procedPnles do 
recrutamento e designação, que por fav~r ··ahi . eram 
receb'idos. . 
. · Houve com efl'eito, .. ao principio, g~ande enthtisiasmo, 
ni'as o enlbuoiasmo é sempre passageiro, depois chPga a 
realidadA das cousas, com~. succedeu entre nó~, e. nos 
E'lados Unidos na guerra da separacão. . . 

Nos ::cinco nonos e tailto de guerra qne tivemos, desses 
volun tarios, a que me tenbo roferido, qual lo i õ numero ? 
Os dados offidaes d1zem que.não passou de 47,000, o que. 
vem a ser 10,000 homens, pouco mais o menos, em cada 
anno. Ora, o nobre senador, com .um exercito de 16,000 
homens, oem poder fazer o recr.ul.amento, porque corta a . 
ponte par11 elle, fo~çado á cbam11r volootarios, acharia 
apenas 10,000 homens, e então · com.o havia, com um 
exercito de 26,000 homens. fazer face á gacrra- eslran- · 
geira ? .. Mesmo esses . 10,000 homens não teriam efficien· 

Ainda agora mostrei que estas classes não podiam 
contar mais de 22,009 bomc_n~; por consequencia, as 
quatro classes não podem dar mais de 88,000 homens. 
E' desses 88 000 homens que se deve tirar a gente oe
cessaria para supprir o exercito nas vagas que nelle se 
dão. ·Mas, propondo isto, o nobre senador . quer, como se 
lê na_~menda ao art. 2•, que, tirado o contingente paar o 
exercito e armada, todas os mais destas cla~ses fiquem 
liberados l!.o serviço militar; o que acontfcdria é que, 
deduzido o contingente de 6,000 a 7,000 desse anno 
80,000 ficam liberados· do serviço militar. Em tempo de 
paz não havia l•bsolulamente nenhum inconveniente nisto. 
Mas se inltlizmente sobreviesse uma ·guerra, todos os que 
excederom da idade de 211 anno~, que o nobre senador 
indicou, estão liberados; todos os de 26 annos para baixo, 
até 23, ficavam lambem liberados, e nllo pudiam, por 
tonsequencia, ser chamados para o serviço; quem h;via 
ent1Io de ser chamado? Se o exerciLo se compozesse de 
16,000 homens, eslava complettl; mas se o exercito 
tivesse de ser elevlldo a 30 ou 40,000 homens, ondo o 
nobre senador iria basear os indivíduos necessarios para 
preencher este numero'!' Eu oito os descubro. 

cia alguma no serviço ~o exercito. · . : 
Eis aqui a consequeccia da eme1ida do nobre senador; 

é por isso que ella · não póde ~er adoptada; 'seria preciso 
ampli~l~a nas condições, de que logo lallarei. , 

Note o senado que o.projecto antepõe.os voluptarios. aos 
!orleados. E' pois, inadmissível a emenda. do nobre senador 
ao art. 2.• e mesmo não pode ter Jogar, porque torna-se 
vexatoria para as classes que comprchende, ao passo quo 
a ~isposição analoga das commissões, comprehendendo 
mator numero do classes, faz mais suave o S!ICriflcio, 
dando 16 classes, para dellas· se deduzir o cootingonl~,· 
repartindo o gravam e por muitos, e oito só mente por quatro 
classes, como quur o nob1·e seoador. .. 

A commissil.o milit~r que organisou o projecto manda·do 
estudar pelo governo consignou 11 idóa que a maioria 
das commissõ••s do .senado adoptou, repartiu o ouus por 
17 classes. Deu á commi&são militar a razão por que o 
rez e ó que não· se póde no primeiro anno ter certeza d9 
C(ue · o nlislamenlo das classes st·j11 r~ito com perfeição ; 
são se ·sabe qual é o numero du indivíduos que 'ellas 
podum, preslllr, para a 'deducç11o do contingente ; por 
conscquencin, 6 preciso alargar o ali;tamonto o mais pos~ 
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sfvel, para .que na:o talho o primeiro contingente. Esta deis recrutaveis, que podem por diversos. ·motivos ser em 
raza:o !lá cõmmissa:o militar para mim é capital. menor namero nas comarcas mais populosas do que em 
· 'Irei ·agora á emenda do nobre senador, relativa á junta outras de populaçilo mais escassa. A emsnda Pllrece fun
d~ revisão. A emend• displls· que, além do juiz de direito, dada no d6Ceilo e abuso da· apuração e dcf alist11mento;. 
como presidente, e do presidente da camara municipal, cuido, porém, que, devendo pronunciar-se .a imparcialidade 
intervenha um juiz de facto, sorteado para este fim. Acla da junta revisora, desapparece tal fundamento.Apphco esta 
o nobre ·senador que é uma 'forte garantia para os alista- observaMo á emenda 11nteriar. · 
mentos a interveoçiio de um joiz. de facto ou jurado LogG; n'ao se róde lambem adoptar ·a emenda nem 
sorteado i ·de maneira que con6a á sorte, que é ceg11, e não admitlir a do § 1 • a esse mesmo artigo. E' a mesma idéa 
conhece bábilitaç<les nem condiçi!os de caracter, e aptidrto, que uma vez rejeitada, oru~nrn caso, não póde proceder no 
o importante acto do 111i;tnmento o do sorteio ·a um indi- ouiro. _ · 
viduo quo.pótle não ter essas qualidades, e ser incapaz de , ' Ao'§ 4• do mesmo nrt. 3•, o nobre senador marid~u a 
coadjuvar nil junta revisora o juiz de direito e o i'resi- seguinte emenda : " onde s~ di~ : prsileutes todos os me<n· 
dente da camnra. Será um membro inutil. br.os d11 junta-1liga-se-prosente o jaiz ·de direito.» Ora, 

A ,maioria das commissi!es tinha . contemplado no con- o juiz de direito ó um dos membros da juot!l ; a qu" -f6rn 
aelho ·de revi~ã:o o delegad~ de policia ; • isto .parece ter portanto esl& emeud" ? O artigo mrmd•, que estej~ul :•ro• 
todo Jogar, porque este empregado é sempre homem de sentes os' membros da junta, um dos membros dellll é o 
alguma sufficieocini nilo fica com voto preponderante, a juiz de direito; o quo significa, pois, presente o juiZ 1je 
elle se unem o juiz de direito e o presidente da camara, direito 'I . · . - . 
que silo independéntes do. góveróo. O delegado vem a ser O Sa. NAnuco :-Dispensar a presenc,a.dos outros • 
o lldcal por parte do go~erno. Na emenda do nobre se-
nader Calt~ esse fiscal do governo, que aliás carrega com O Sn. VISCQNDE D~ Mun1rrBA : - !fas, ·,puoc~od(l 'que 
t~da a respounbilidade _do supprimen·to de homens para niln quer .dizer nada, esta emenda ·oa realidade· euniém 
compor o exercito. . · uma idéa inteiramente diversa da do. projecto .. O· rubra · 

A liberdade, os direitos dos cid.adilos esta:o já bastante senador o que nilo quer ó que Õi· sorleameuto dos ~pu
garantidos. peJO jufz do. dirQÍlOí peJo presidente da.ca.mara radoS seja feito ·na parocbia, COmO as .couilliiSSi!eS- pro
municipal, que não são do governo. O juiz de·facto ou é poem; quer . que o sorteamento seja feito na Cl•heça da 
um individuo nnllo, ou, .. se não Cor tal, nem por isso soa comarca, quer que todos os apurados em um11 comarca . 
intervençilo pode ser de muito proveito, porque ello será sejam obrigados a ir á séde ou cabeca da comarca, na· 
vencido pelos dons oolrDs membros. ··>-;•· occasião do sorteamento, para tirarem a sorte que lbes 

Estas disposições s:ió de detalhe, que Jia:o ~eiiJ);ârande pó de cnber; e não na parocbia, porque receia 'as intrigas e 
inllnencia. sobre o . sys'tema i deU as não .devo occopar-me o jogo dos interesses de localidade, até mesmo ·alei tomes; o 
por mais tempo i basta-me repetir ao nobre senador que Dobre senadiJr quer pGr isso reQ.lover_ para ·a cabeça· da 
não adopto a soa emenda pelas razlles que offereci. comarca, onde está o jui1: de direito, o processo do · sÕr· 
. Nos outros pa~agrap4os deste artigo não .h11 nenhuma teamento. · 
emenda .do ·nobre senador ; elle .adopta o projecto ou ·as. !lias a primeira difficuldade de se eucutar o que o nobro 
emendas da commissito. · . senador quer é não ser possível quo, em uma comarca de 
· . A :sua outra emenda é ao artg. 3•. O artigo diz: -« O.i algu.mll ~xtensilP os apurados venham á cabeça della pua 
conligentes,. que auoualmente deverão fornecer o município tirarem a sorte; além ·de que, o processo abi neces11itava 
da. Côrte e às províncias, para preencher a Corça decretada de outras formalidades, que o nobre senador ·nn:o indicou. 
pelo poder legislativo, serão 6xados na proporção do nu- ·Para se fazer isso na c!lbeça da comaréa, · era. preciso 
mero dos que forem apurados. O que quer o nobre se.oa- lambem consignar a ordem em qne 11s parocbias .• devem 
dor n~ sua .emenda é : Ondo se diz - em proporção do ser dispostas, porque cada parochia deve Cornecer o con· 
numero dos que. forem apurado~1 .diga-se:-em · proporçilo ling~nle em .relação ao numero de apurados que ella tiver;· 
da populáção livre de cada uma del.la.s.- Mas esta base, ·ora, ~e todos elles fo•sem mellidos ~m uma urna Eó, sem 
apresentada pelo bonrailo membro, me parece de todo falli- dascriminação alguma, já se vê que_ umas parochias· po· 
vele inju>ta, porque pode a popolaciio de um município ser diam C&rregar com todo contingente e outras ficariam 
mais crescida que a do outro, e, tÔda via, este ultimo não completamente isentas. Foi por isso que a commissão . 
ter o numero de indivíduos _capnzos para o serviço de exer- quiz que o sorteàmento fosso Ceílo em cad" pnrocbia •. 
cito. A mataria recrutavel devo ser a base do contingente, O nobre senador argumentou com os-abusos que podem 
porqae.della ó qu~ se deduz o contingente; de outra maneira ter Jogar; mas tJuao&·serãn esses abusos na parocb1a, que 
ficaria oiJ'andidll a igualdade entre os alistados proprios não se possam dar n11 cabeça da comarca com a aosenci11 · 
para o. serviço militar. . · total_ dos interessados no sorteamento? E~ muito possível 

. Outra emenda. ofl'ereceu o nobre .senador á este artigo: que elles app_areçam na fregoezia, mas é quasi certo que 
""""-:' Ao ode diz - pelas paro chias- diga-se - pelas co- não hilo do appnrecer na cabeça da .comarca, por não p·o
marcas.- D1z:ia o projecto:- A distribuiçiio dos dilo3 derem vir de Jogares longínquos para lirârem. a sorte que 
conligentes polas parocbias será !~ita sob a mesma b1se. lhes póde caber. . -
-0 nobre senador quer qno em Jogar de .se dizer--pelas Se fosse licito argumenhr com abuso~, eotilG não havia 
parochias-se diga pelas comarcas. Este nrbitrio do nobre possibilidnd.e _de se fnz~r lei alguma, porque todas ellas 
senadGr incorre no mesmo defeito da outra emenda, de são suscepttve1s de abuso~, comqu:~niG umas 0 s~jam mais 
que tratei anteriormente, isto ó, faz com que haja des- do que outras. 
igualmente nos contingentes, relativamen:e á mnss11 geral E agor{l direi q~e o abuoo nas parochias ó, no meu pea-
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samento, muito mais difficil do que na cabeca da comarca, nobre senador ? D11 duas, uma : se esses indivíduos U
põrque em ··cada ama. parochia ·poaerilo ··existir apenas. to, berados 1deveói servir no' ··exercil~. ,e aráiaáii.- eni"teinp~ iià 
12 ou •t( 'alistadoil, m_enos n_as,.·gran~es parochias}'qlie illlo guerra, entã'o ''claro'• está' qaii' o'' mesóio"ilé''dá"·sii' nlo''·(o.! 
qua8i sempre nó ··centro· das cidades e;villas ~ ora, será 'faéil reói lilierado~; porq'ue •ii8Ulo1 tiuilbenl'"óbrfgàdôa ·~~a .'servir 
trocar ahi, por exemplo, OS Ílomes de uns por outros; es~ em; tempo dii'gaerra; :Se 'tiiJes,·' p·orém; 'não :~e.vem 'serYir 
&ando todos tia presença do juiz de paz; que é nomeado em tempo de guerra, se . meliilo neste 'tempo Déám libé.:; 
pela :populaçiló do Jogar,' na presença do parocho qne é o rados ._do serviço do exercito, entilo qual é o· meio 'qoe· 'o 
defensor nato de 1eus Creguezes e, na pres~nç11 de um nobre senador apresenta pará elevar 'o exercilu; -quando 
outro membro ·da janta que tambem é insuspeito? Como as circumstancias o exigirem? · .,. ' · ·. · 
será facil praticar esse abuso ? Eu não o receio em grande Eis abi o dilemma, o nobre senador o destaca. · Em .um 
escala. . .' caso, o syslema d.:~ projecto· é·. igual ao ·que· ·o'nobre''se·-

Cbego a uma emenda capitlll do nobre sena_dor e em nador quer, a saber: no caso em que todos _é'~jam oliri:. 
cuja defesa me parece que elle empenhou todas' !is a nas. gados a aervir em lempfl de guerra; com uma . difl'a
Corcas no discurso que plOfdriu na sessão de anle-bonlem: reo~a sómente, e é qüe do projecto elles ficani'desde logo 
é a~ emenda qüe respeiiiL a libera~ão completa dos iodivi~; qualificados e reéoóhecéildo 'a' 'obfigâçiló- _'dO' '!erviéo da 
dnos que não ·Colem'· sorteados para o contingente. Dizer guerra~· No llystema. do "nobrt~·senadiu~ Jilo ha esse réco
liberaçilo · éompleta é o mesmo _ q'ue 'dizer isenção para nh~cimento, faz- se' ·milo baixa sobre lodos,· 8eja'm qu~es 
sempre do serviço militar de guerra e dJ paz. Comquanto, Corem; ainda mesmo os n'ilo aji'!radoil para 'serem. ckainados 
e ·eu já o declarei, o nobre senador lenha dito que no e incorporados no exército;· Mo quer dizer qúo' entilô ·r~i . .;. 
tempo de guerra se podem. tomar todas as providencias nará a conscripçllo, contra a. qual, o' illililre•·senador· iié' 
necessarias para compô r o exercito que deve entrar em pronuncia com tania vehemencia, ··a:o passó''que llie''pi:re.c_e 
operações, todavia a emenda não consigna esta idéa. Pas- divisai"'& no syslema do· projecto:' 86 por'ess'e 'iní!io. ·:aêrá· 
sando á emenda do nobre senador como está;·os indivíduos possível obter o pessoal_ oecessarici para 'el'evar o· eie'rcito 
dali classes de onde se tirassem os contingentes ficaram á cifra necessaria em· tempo de guerra. 'Nilo vejo óutrcC 
completliménte isentos de ser chamados a qualquer serviço Recorrer á guarda nacional para formar corpos· aeiltàca·:· 
militar. ·Duvido me!lno que elles possam ser alistados na dos não aproveita, porque esses corpos' uilo. Caiem 'par'te"do 
guarda. nacional, desde que o nobre senador s'oppÕe que' o 'exercito, salvo havendo lei para este fim~· porque' uma lei' 
serviço da guarda. n·acional é serviço militar. · - · · 'révoga 'a ouirà. · ; : · · '" •· ·. · ·: · "' ' · .. , '·"• .. 

Essa liberaçilo que o nobre !enador deseja, elle a foi . E' COIII 'ell'eilo' expresso na .lei dil guarda nacional que'. 
beber nas leis estrangeiras que citou, nos exemplos que ella. sej~ empregada dentro do terrilorio do Imperiof·'mâli~' 
deu; mas ess_es exemplos não teem.applicaçilo ao caso. com o/exercito não acontece o mesmo. Portanto,' 'nilô'' 

Nos paizes em que a liberação se faz e o exercito é havand~t&•·gente necese!lria para ·elevar o exercito como 
cômposlo de maneira que não se augmenta em tempo de convi.ar; fieare'mos, senilo indefesos, dentro paiz, ao meliôíí 
guerra senão com as suas reservas natoraes e maiores .. sem liberdade para entrar _em operações de guerra 'fó'ra -
conlingentes para occorrer ás baixas que esse tempo do lmperio. E' ·a consequencia. necessaria do sysl8ma _ do· 
traz; não ha, portanto, inconveniente algum em que oli óobre'seõador, ou entãO a leva de;!recriltas, que'se traduz 
indivíduos que sobejam do contiogentó, que é tirado para em recrutamento forçado ou lià conscripção. Eiliómàriii ., 
supprir esse exercito .de campanha fi~uem iiberados. de ~.liberdade de repelir o que disse em '·ou'iro lo'gar :''O 
todo serviço propriamente do exercito e de marinha, syoitema de liberaçilo'·preiluppiJe . um· .exercito d; caiPpànha 
porquê o exeréito nilo se pó de compô r de maior numero nó pé em que elle póde ficar no ·tempo de guerra; 
que. o anteriormente marcado. Segundo esse pé de guerra·, silo tirados -os necesa~rioe 

A liberaçilo, pois, suppõe que os indiviliuos oito contingentes todos os annos e ficam livres iodos os ,o.Qti'os 
podem mais ser obrigados ao serviço militar em tempo de homens de' ·entrarem DO exercito. A reserva qaé faz' parle 
paz ou de guerra. Ora, não é este o caso de ·que trata o deste e está licenciada, · porém orgaoisa.da e • iosti'uida,· 
nosso projecto e, portanto, DitO se lhe póde . applicar a junta-se ao exercito de campanha, F6ra.:.deaiÍI. reserva ha: 
mesma liberaçilo. corpos ou mesmo exercito·. ·orgaoisado .Pa.ra deres& 'do· 
· O nobre senador .disse que os indivíduos apurados, se· te.rrilorio nacional. Se este é invadido e o ''e:ier~iló''da 
nilo· Corem liberados, ficarão sujeitos ao recratam6uto por ·campanha ahi se acha em 'operaçiJes, taes corpoiro"coad-
10, por 1! annos, na contiogencia de serem chamado ás juvam. · · · · · · •· · 1 '' .. ·• • • ... 

armas. ' O nobre senador propoz que para evitar. que os indivi-
E i no systema do nobre senador· ficam somente esses na duos de uma ·classe fiquem sujeit·o·lf ·a ser' 'cbimadôi 

contingencia de servirem nas armas em tempo do guerra 'l eventualmente dentro 'do . anuo; á · silbstiloiçilo .. daqn~lleii 
Não; fica toda a população, como o nobre senador declarou, do contingente que ·rallarem por qualquermolivo·; s_eja âõf.;;'' 
como elle disse e .dil-o no seu parecer: " Entilo não ba teado o dobro daquelle mesmo conli~gente;' fiéando -oâ 
restricção para ninguem; todos leem 'obrigaçilo de· pegar em mais completamente liberados~ Se esta disposiÇão ·dô'~o·· 
armas, para compór o exercito. » Aqui .ha uma ver- bre senador diz respeito someole ao tempo de' pa·z;· eu nilo 
dadeira. conrusão. A constilui~ão Dilo obrigu a todos os duvido adoptai-a ; mas 6 preciso que o nobre sena'dor 
cidadãos a fazerem parte do exercito; obrig11-os a deren- consigne 'esta idéa expressamente. Eot!lo nilo me oppôr~i · 
der o· lmperio, mas não como fazendo parte do exercito ~ liberação assim restringida; porque o projeélo e eme'n::. · 
propriamentli' O projecto traia apenas do que respeita ao das tambem liberam os qao nilo silo precisus parainleirâr" 
recrutamento do exercito e dll. armada. · · o exercito de páz, mas nli'o os libera· para o tempo ·-de ' 

Qual seria, por consequencia, o resultado da emenda ~o guerra. · · · ' · · · · '.! •· 
•' , . " . ~I, ', • 
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: O Sli.~P1~.i!..l(J6i :~Apoiado. . . pár,!l ·o .conting8,oie, iie~ ae :Yaihus~flr o~ eDcÔ~~radiç~~.' . 
'(r''sa. viséoNiii. os .lhJRrr;u :~Ta!~~~ ~u Óao c11m~;. ~!Imo u nobrrs.eoador rece.ia •. Se é,pa.-a t~mpo .d!l gae~~a, 

prel!l!nde~se.bem .. o,. pensamento .de .~ob~e senador, porque tamb&fll 1 _a .~rb~r!lçilo qu~, !111& pede, Dilo pó.de_;ter Jogar, 
el.le, olo ~e ~~pli~o!l _a e~ te respeito, ainda· qae 'nilo deixas. porque· .~ao d~i~~ rqeio d~ p,re,eocher Jl exerci~o ~essele!ppO •. 
se _de . per,ce~el-o, .pelo. que elle escreyeu no asa _voto em. 1 Nau. s" dá,arbitrio ,alg~m ao go.verDo par\' l~pçar,.ma:o 
separado. Néste YUIC),_ . co~, efrejt(!, elle olo exceptua estes dess~s individ~os. IIII! teJ!IpO .. de gu.erra, corq~, está mui_lo 
alis~dos._d~}er~iÇ(I de,guerra e !lem exceptua a oinguem; 'claramente consignado DO prpjecto.-. Ha.uoicameljle um 
DIO}az ·distincç~o. quanto á,, idade dos individoOS : bilo de 'c~6,o, O SSt~_'.'nié~fo~. iÍspeciaJi~~ii\IO,: ~~ qÔ,e,:-esi~s iod~~~~rioa 
ser ch~madoa, todos. aquelles que Corem aptos pafa _o .exer- p~deiD .er c:ll~mados. __ a s~rvr,ço .s~m 10terveqç~q,4as ~aJ!IIl
cUo, .como qiie o Dobre seudor acoDaelha que o goverDo ras legislativas. ,Q~aD,d,o o no~r:l' sepador 'a!lav~t, ~u lbe · 
aasumá a uma perfeita dict_adura .. , pe,di_ qu~ .le~~e 11Jgúma cousa ma,s do art 6°, qu~ elle_ e~ta:o · 

0 Sa. N.uuco :-o governo nlo, Jmpagnava. _S; Ex. _nllo quiz ·.coodescend~r com ·o .JI!~U ,P!I-' 
, f 1 . 1, 1• . . , · . ·, ~id~ ; eu. esperava que se, ~lle . ~ less11 acharia re~posta 

. o SR. 'vrscôlonl'íl DB M'uairru : ::._, .. ,'e 'éiíaiíie. para o ~1\~·ll âs SU\'t objec~iJeli •. o artigo Dli_O deixá ,,lí_itr~~. ~~~ 
exercilo todas as pessoas que quj,er; seja autorisado gum ao gov~r~o.; "~u.o lerei ao senado, como. !!Stá emeo~ 
pela asaembléa geral por~'lei, ·;~1m ''virtude da qual pó~sa 'dado pela, .cpmDJfss~p, , , , , ·.. , . · , , ... , , . , ... 
c~~m~r Pllra_o ~~~v!ç!.'?.4o~ qu.~'!,~.o~)~~ p~r.~çer. ,lll~s !~to 

1 
.~ Ot ~,ljst~~Rs, que 'l~o torem desrgoado~ pela .~orteio 

o qú~ é.t Q~,e ·.".~rga~_rsa~ll~. ae exerciío é es_ta, que deixa par~ os ·co_n,_ingen.les aupuues D1J que destes forem. IS8g~o_s: 
tudo no· ar 't. Q~aJ.é o direrto que o nobre senador firma em virtud.e Ao n. 2. do § 2° dp art. 1 o ou dispensados por 
de'st~ ~~-~riei~~.! .Delxa"iacló ~s ~v~ntua~id~d~s do momento, ~~m cio"§ 1~ do mesm~ átigo, ficam ~~jeit~s a s.e~ cliam&:-
lh cir~ufl\s&ancr,a,s qu~~ s~brevrerem, á precipitação que :do~ ,JlOT l~i para, .. se , eocorp11rarerp ~-no. exercito ou.oa a,~; 
cóstÜ~~. ter ~Ôg~.r,, q1JaDdO U,ma !!Uetra sobrevem. , . . ... _ :~ada, afim,,de, preeq~b~r .. , as Pf'l\~as ~xtr~_ordjoaria~ -~pe 

P.or~ oito é melhor que fique. desde Jogo. regulado que rorem. decretadas, se. Pjlsse tempo. Dllo trverem algumas' das; 
eqcí_ê/,les .. ,ciu'e ~~o. ,,Ç~piues do sêr~iço 4e .g~erra, possl!fll-' isonÇiJ·e~_· do o.) ~·o .. § i,~ d.o àrt. :1•. . _ ._... . . , . ,, . 
tamlie-m 8er .. hirmedrat~meote chamados. ãs ,armas. no· exer·.~ No càso de guerra interna, alo•,:se achando re.uoidaà as 
cit~ ~e',ârmàda Jo , qu~ . na •i~casião da, crise deéretar~se, 'c,11maras J~gis,lativ~s, e n4o co,o~orreodo. nl_uDtarios,· :ou 
quaes allo 'os q_ue devem serv1r. ~oi~, ~enhore~,. o q~e)~; :p~o seDdo .s~mc(~oles, as _reservas ~o § ~o do .~rt,;.,i• p_ara 
p~ojeet~ _,quer. é, ·~~!' som eu te~ O _proJecto. o~o, ~DJ~rt~,, e_sses cof11pletar .. as f9.rça~, extra~r~ioa~1as . dec~eta~~~~ . _Das . r~!l
individuo.~. '!C!·.temp,o de paz a 11~. recru~J!Ient~ perp~l~o, ;pectívas le\s, o~ se _Desta_s_ D_io estr_v~respeciabsa~o o mC)do. 
co.m.~ diz ~_,Do~re, .s~n~~-o_r ; . perflliUe.. apenas. qiJe"~'J .ah.s-. _de. pr!lepcb~r ,!\~ .. d,1tas forças, o g!l!erDCI. chamar,á .P~,r:ll . 
&ad~_s .9~~ nilo foJélflsorteados para~ coot!rigen~~~11ssain,, e.~s~ fim,o~_al_istlldós m condiçiles ,da prim~ira pari~ .~es~e 
ser chamados pela ordem da numeraçllo do ~~rt~ro._·~·. _,. , , . :artrgo, 'prefenndo, quanto fó.r p_os~lveJ,_ os Jlas ,c,ttss~s ffl~IS 
.~~o.,póde _a~.f ~.~ver a~nso _COIJICI .·o .nobre.· sena~oi' :mo~er"as at~as ma~s antigas,. e, nellasDs sorteados, pela 

sup.~~~· _porq!Je,~~o silo ~~~mados senlt~ os do _an~o. res- ~eguinte .. ~rdem :,)\os., ~olte.rros , e viu vos sem fil)los.; . 
pe~t~o 1 D~pols ll .. sub~tc~~urçlto só se J~~· -por rn~rvrdnos c2°, 01 ca~ados ,qne,;rrverelll .sepl!rados das ,lflDlheres ~ Dil!l 
~q~e .perton~em á parocliraJ!lot~ -~e b~.m) ~.o~.~e .o~ ~~bs.ti- tiver!lm . fil~os ~ .~eu ·.~.argo ; ~o, finahne~~e, os casados 
tordos erilm. Nito podem por coDs!lquencra todos os·:ahs- sem filhos, .depors de _esgotadas as ;eategorras :1• e- 2•,, 
tado's .~êâr . e'ilc~ntradiço~, com~ il!sse e . e~'cr~veu o no~{~\ . Abi. está, pois, quáJ .é o arbitrio-llo. govf!rllo· . Não póde 
seoiiiJor:~ão siro eocontradicos, slto designados pelo se'u cliamar para o exercrto nem.um _só dos sórtea_dos a_ oilo 
DQ~e~(por freg1J'6z!à; por WDD,i~ipioS e por, comarÇas, '0 estlir is~O decr_elado em ~ei. S~~.aJgqm ~O C~So .. e~p_jÍ~jaJi,S:-, 
góvP,~no nilo p~de )r. ã Creg~ezra B, em,qo~n~o. oito .tiver sim o da t• parte. ~o !l~t1go trver,. qntt!!l~e~ 1sepç11o legal, 
esgot~'d'o a u~ta d~ fregu.ezla A, doDde pr!'cediam 08 ba, de ' o go'!erno. 'C,onrormar~· ~ _C_OJ!I e.~~~ IS6DÇ~(! ;~s~> pó de 

- refract&rios cio_ os que teem de ser snbstitoidcis. Onde chamar esses iÍidividuos sorteados, segundo seu numero; 
estã,.o .;ócôlitra'diç'o :d~. ,que , fal.la o o_obre ,se:n~~or_? N~o po'r sa'as _classes; ço111eça~do }as.mais _oio~er~à~ plf~-·as 
1 xisle . óil ·_o nolíre s_enàdor não quiz ter .o trabalho do inais àntigas, em que eu~-já tem até certo poDto um prin~ 
ex~!iii.~_~r miudamente, o ~rojecto., . •. . '. . . . . ' ' ~i pio~~~ ,liber~Ç,ii~,,totai,'e é deiioitiva, s~ tein completádõ a 

lg,oi~, o :oo~r~ seoad~r tem ra~ii.o il~ ,_ Dllo proc~der , ~. Idade .. ~~ 8~, BD/lOS; , , , ", , . , . 
este e:ume, ·porque manrresta deseJos, como mostrou nas O que se tem a ibzer deste syslema? Póde .hner nada 
coorerrncia~ _da_s c~mmis~iles e ainda ag~ra es~ã,.most~and~', menos. arbÍtrario? Póde ha~er o pengo d~·sencontradiç~s1 ,d~ 
de (aier .~ossobrar o. p~oJec1.o. Em ~l'lla .. P~lavra_ o. nobre 9ue rallou, o . Dobr.~ senador 'l,Nit~ ~eJo rflzll_O.,P.~~!!-.'s~o; 
seriador"'estã em úmad1sposrclo _de esp1rrto a respeito do nem se poderá faCilmente demoPstrar que. o artrgo nllo 
proje~tu, contraria, 'ã'9'u'e1Ja que :r~~tuliano rec~~rDtllidava deve ee~ .. ~dopta'do, ou lhe -~e}!). ser pr~re!idaa, êin~o#~ do 
que tiyesliem _ a.qn~lles que pretendram est.tdar as verdades no~~e . senad~f• que reduz ma o. exl);,crt~. e,m, t~.~po ,.do 
da reli~i~o c~rr~ll., . . . . ., . . • . . , .. , gu~rra_ -ao p~queno oucl~o de ,soldados no ·t~~po de:p~z 
. E~· precis~. que s~ . que1ra e~tende~, par_a q~e s~ pos.~~ ~0111 aççr~sCJmo somen,te .. da reserva do proJecto, dJmr-

esttidar , ,. ~ nobre s,enador nit~ ~rnha esta ~rsp~srçlt~ quanto nu ida p~r r~e~ç.iles, .mort&hdad~~ etc .. ,.··,· , ... , , ,, . 
ao 'prój~éto,; achava-~e prevrmdo coDtrâ elle e (ui minou-o : Sr. presrdent!', a e111end~. d!! que acabo de ~~~t~r, roi .. ~ 
sem .Piil~~de •.. "· .. , , ._ . , ,, ... __ .. " . , . ·'' ~ltima oll'ereci~!'.Pelo nob,re senador; P?rJ~to, es~~!J.dO ~u 

g,"/.?~la pa.l_a~ra, a eme,nda do ~obre Se~,\\~~~-~resperto Já !Jm, ~BD~O fat1gado1 oitO pOS!O CODtiDUar a abusar aa 
da h~eraçlló u~quell~s _que oito !or~!11 .. s~~.t~a~o~,,para. ~ beoevolen.c1~ do sena~?· ... :, ... ,,. , ".·:·, . " .. ~ •. ,, ,,., 
c~otio,gente é madmr~s1_vel; po~qoe,,.s~ ~-p_ara_·o tefll_poJe , . Ha. pessoas na .. ,Ç\'.sa11 ,màiS ~~.b!~!JI'da.~, 4? ,q~~ ,eu P.~r.a 
paz somente, livres ostilo liquelles quo filio eilo sorteailos darem ruaiur desenvolvimento á ma torra, no exame do pro-
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12 Discurso do Sr." MendeE! de Almeida 

j~clo e mesmo para occupar~se .-mais profundamente das 
observações feitas pelo nobre senador. As que eu l_enbo 
com pezar meu contraposto âs de S. E1:., examinando soas 
emendas, taJvez nilo comprehendam tudo qu~nto elle 'disse 
a respeito ; mas, parecendo-me ser o pensamento do nobre 
seo1ador o · que se ach·a cood!gnado em suas emlllidas, 
occupaq,do-me tilo detidamente; como fiz, com essas emen
das, niio posso d~ixar de pensar que até certo ponto tenho 
respondido ás objecções propostas por S. Ex., se não 
com a proficiencia de que outros silo capazes, ao menos 

gentes nesse corto espaço de tempo. Qaando algum pe-, 
rigo houvesse, sondo ·tilo transitoria essa medida, esse 
·perigo desapparoce inteiramente em poucos annu; . 

E' uma injustiça?. Entilo culpem tambem os inglezes 
dessa injustiça, collfém os prussianos della, culpem a nós 
mesmos de termos o exercito com. cadetes e sargentos, que 
nilo estão sujeitos aos castigos corporaes. · . 

E tal foi a impressão que causou isso ao nobre sena- · 
dor, tilo ligeira foi ~ua que entre as emendas de S. Ex. 
não ha nenhuma que sopprima os castigos cqrporaes; nio 
sei se foi esquecimento. nas forças da minha acanhada iotelligencia. · 

Nilo me resta, pois, senilo _pedir ao senado desculpa do 
ter occupQdo seu precioso tempo e ao nobre ~ena dor perdilo 
de al~uma ligeira observaçilo, que por.sa ter fdrido a sus
ceptibilidade e melindre de·. S Ex., com quem eo desejo 
estar sempre de accôrdo e que na commissiio teve sempre 
occaaiilo de ouvir palavras minhas, que demonstrav11m o 
desPjo que nutria de fazermos um tr~b~llho em q·ue nilo 

. houvesse discrepancia. Mas não succedeu assim; o nobre 
senador tinha· propo~ito firme de dar voto separado, 
fel-o, e em conformidade delle otrer~ceu as emendas. Em 
outra occasião tl!lvcz possa dizer mais ~slguma cousa sobre 
o projecto·~u mesmo sobre as emendas do nubre senador; 
terminarei por boje aqui, f~zendo uma ultima obsorva~ão 
sobre outra censura feita pelo nobre senador, da qual me 
lembro agora. 

O nobre senador cen•urou muito as commissõos por não 
torem abolido immedia tamen te os castigos corporaes em 
todo o exercito. Queria õ .nobre senador que tanto os que 
fusnem alistados no exercito depois· da· execução da lei, 
fiqufm isentos dos castigos corporaes, St'gundo o disposto 
no projecto, como os qoe anteriormente tinham pra~a pelo 
methodo actual d;, recrutamento. 

Mas a unica ràzilo qo~e o nobre senador deu para 
apoiar sua censura, foi a Eeguinte: «Nilo deve haver no 
exercito penalidade de~igual, porque é causa de indisciplina 

- · e otronde a igualdade." Nada disto· existe, senhores, por
que a penalidade do exercito já boje é dilfereute. A classe 
dos cadetes que são soldados, a dos sargentos que silo 
pr~ças de pret, niio eEtlío sujeitas aos castigos corporaes, e 
entretanto cor.servu-se a disciplina do exercito. 

Nilo é só entre nós que isto acontece: o mesmo acon
tece na Fran~a, onde os sold~dos1 segundo certas condi
ções, estilo ou nllo livres dos castigos corporaes. &ioda os 
ha por IA. Na lnj:laterra a marinhagem se divide em duas 
classes, uma dellas nilo póde sotrrer castigos corporaes 
senão· depois de desautora1la para soffrer esses castigos. 
O primeiro .,castigo é dcsautorar da catrgoria que te em Od 

desta classe, passaodo-os para outra em que podem 
sofl'rer castigos corporaes, e nem por isso a disciplina da 
~arinba ingleza tem Rido atrdctada, nem por issD se tem 
considerado lá que a penalidade nao é ii:U3l para todos. 

Nilo ha nisso o mono r inconteoiente. Nilo ó muito que, 
tendo nós no exercito duas cluseB de indivíduos tilo dis
tinclas, como a que h!L d11 entrar p~lo S}Stl•ma do projecto, 
e a outra 1JUO é composta pela mór purte dos indivíduos, 
que em geral se dizem vadios, homens de máos habitas, 
para qoMm é preciso uma disciplina mais rigDrosa, prevale
çam esses castigos para~ os que já estão sujeitos. 

E' di~pusiç!lo transitaria, passageira, que nos primeiros 
seis anoos ficará extincta completamente, porque os sol
dados que existem hiio de ser substituídos pelos contin-

SESSÃO EM 29 DE MAIO 
Recrutamento. 

O Sr. Uende• de Álmeicla :- Sr. · presi· 
sideute, o senado ha de desculpar. que um dos membros 
mais obscuros. destí\ cnsa (nilo apoiaâo1) venha t,omu. 
parto do sc'u tumpo ·r.om algol)l&S considerações ·sobre .. o., 
projecto de lei que SB di~cute, , ma teria moi importanter 
po~to .. qae alheia a seus estudos: Sr. presidente, eÍl en
tendo do meu dever nilo da.r a este proje-cto, mesm_o ~or 
causa de sua importancia, um voto symbolico, t~nho duvi
das e duvidas mui sérias, que ·só as honradas cooimissões, 
que o examinaram e corrigiram, bom como o nobre mi-
nistro da guerra podetiio solver. . . _ · 

Estou persuadido, Sr. presidente, de que o projecto, que 
so .disc.ule nilo está de accôrdo com a constituiçilo ; que. 
é pr~j~~icial ao· desenvolvimento industrial do paiz e que, 
quando;·mesmo se repute de alguma utilidade, é presente-:-
meote inopportono,: · . · . . . . · . . · · 
. Parece-me, Sr. presidente, que o projecto . é contra, o 

disposto na coostituiçilo, porqu'!,nto, tratando-se da força 
militar, no art. 1110 se· determina .a promulgação de um~~: 
ordenança especi,a! sobre a orgaoisaçilo do exercito, com-' 
probendendo por con~equencia a grave e import.anto ma
teria do recrutamtmto, o ~nsino, a disciplina dos• força, 
as promoções, o soldo e outras cousas que, é c,!l·nveniente, 
d~vem entrar na orgaoisaçiio. do exercito, como seja por 
exemplo o dispositivo quanto á facilidades de sua mobili
sa~ão, a passagem do r é da paz para o de guerra, e final
mente o que é oecessario para manter convenientemente 
esse exercito quando tenha de entrar· eoí acçilo. Ora, 
Sr. presidente, destacar a ma teria do· recrutamento, que é 
a basa essencial da oÍ'ganisaçilo do exercito, para formar 
uma lei aparte, parece-me, é ir contra. o preceito da cons
tituição no art. 150. 

O que conviria, Sr .. presidente, ou melhor o que é dever 
do corpo· legislativo, é que se confeccione uma lei ou,·como 
a constituição diz, uma ordenanfa comprebeodrindo todos 
esses elementos que concorrem para a boa organidaÇIIo do 
exercito, formando um systema bem defloido em que as 
obrigkciles da forca militar sfl accordem com· o interesse 
publicÓ, e não destacar-se Ó recrutamento para formar· 
uma lei, quando nilo. sabemos qual a fórma porque se ha 
de organisar o exercito que se projecta, em relaçio aos 
outros elementos coo11titutivo~. Nilo se póde, a meu vér, 
separar uma cousa da outra : veda-o o preceito constitu
cional clnramente expresso 

E n!lo se argumente, Sr. presidente, com o S 2• do 
. ' 
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art .. 96 da consliluiça:o, em qae· se confere á camara dos é inconstitucional; porque obriga;:.:o -cidadil:o brasileiro a. 
deputados a ·iniciativa sobre recrutamento, porquanto esse servir desde a idade menor, quando. "ioda nll:o pó de re-, · 
paragrapbo nllo é mais do que a explicação d~ § 11 do ger-so. :Sabe o senado ·muito bem que, para que o _ci
art. 15, aonde 8e manda fixar a força do exercllo ou da dadllo brasileiro ex•rça qualquer: direito, é neees8ario que 
armada em cada anuo. Não 8e trata ali i do modo de 8a" elle seja maior, tui jurir; e pois, como para desempenhar o 
tisfazer á eaee ~erviço, de que 1e occupa o art. 11SO. Esse mais arduo dos déveres do homem na sociedade se· ha de-
§ 2• é igual em seu laconismo ao. t • do art. 86 que chamar a criança e riao o cidadllo que disponha· do pleno 
tambem confere á camara dos deputados a iniciativa sobre uso da sua rnzao, de robustez necessruia e esteja hallili
impostos, disposição tambem correlativa e dependente da lado para comprehender a -11llura_ desse dever tllo grnoso'l. 
do § tO, do mesmo ar I. :tiS, que manda fixar a despeza Em que parte da nossa constituicilo se encontra a -obriga
publica. Ambos esses paragrapbos do art. 36, a que acabo ção da criança vir responder por um dever tllo pesado, 
de referir-me, silo explicações ou desenvohimentoH do quando o brasileiro nllo pôde entrar no exercício dos car
art. Hi na parte notada. Mas quando se trata do recru- gos publicas, nllo tem o direito de votar, de exercer :um 
tamenlo em uma lei orgauica, nllo é o· recrutamento a qne direito politico senllo depois que chega a idade legal, por-
se refere o § 2• do art. 96, a fixaçllo da força aonual, outra á maioridade politica 'I · 
p~rquanto a lei 11rganica que tratil. do modo e meios de Sr. presidente,· a iJaJe· de. t8 anoos, plira satisfaçlo do 
prover au recrutam11olo ollo está ~ujeita ás aUeraçiles pe- serviço militar, é uma trisltl herança de legislaçllo colonial. 
riodicas que silo necessarias, quando se trata do fixar o ! coostiluiçllo diz no 11rt: 1 •; . que a associaçllo brasileira 
g11at1tum aonual da. Corça publica. é composta de lodos os cidadãos brasileiros, e- nllo consi-

. Nestas cóndiçllelf- Sr. presidente, eu enleod" ·que o pro..:- der,1 o,brasileiro cidadão para exercer os cargos e os pe-· 
jecto, que nós estamos discutindo, afas_ta-se do que· deter- nosos deveres de uma a~sociaçlo poli!ica, aenllo depois que 
mina positivamente a constituiçao no art.1ã0. O art.1ã0. entra na maioridade'politica; qoando liStá homem completo, 
é bem claro: cc uma ordenaoca especial regulará a orga- quando comprehende _tod~3 as obrigações que lhe e,slllo in
ni~licllo do exercito do Brazil. ·, Ora um exercito depende cumbidas por suas dispo~ições. O menor, portanto, incapaz 
em primeiro Jogar de membros que o compoem, do pes- de exercer direiro.;, ollo póde ser chamado para· desempe
soal · qne o deve con~liluir, isto é do recrutamento; é a. ohar o gravoso dever do serviço militar no exercito ·a na 
base. Não se pó de organisar um_ exercito· sem ler em vista armada. ~-~ · 
em primeiro Jogar o recrutaménto e depoi• o qne recom- E tanto, Sr. president11, esta 'doutrina tem' caládo' Dos· 
monda o artigo. com mais detallle : a suas promoções, espíritos em todos os p;Lizes, :~ioda os mais militares do 
soldos e disciplíu-a, •-assim como de força naval.» E' ne- mundo, que h a muito temJ!o se abandonou na Eur~pa a·, 
cessario que se_. promulgue uma ordenança especial quer irlade de-18 annos p111a o de"!empeolio desse agro serviço. 
p11ra a forca naval, quer para a força de terra ; mas na O mais que os militares mais rigoristas ·poderio conse-. 

· ordenaoca -· de cada uma dessas C orcas. deve incluir-se o guir neste assumpto, é que depois dos 20 anuos, isto é, 
moda-pÓrque o recrutAmento respecÍivo deve lovar•se a· ao)S 20 completos, qoantlo se coméça entrar DOS i t, o 
elfeilo. · . ;, Cranc~z, o allemão, o russo, o belga: se àlisle nas baildei- ·-

. Agora, Sr. presidente , quando se tom de fixar a Corç11 ras, hto é, quando já é homem completo, quando póde 
public& em cada aooo, então sim ·é quo tem applicaçllo o dispor de sua razão e de seus proprios recursos. Assim 
que diz o §' i• do arl. 36, ido é, a inidativa da camara quando nessas leis se- diz-maior de 20 annos,-refere- se 
dos deputados sobre o recrutamento, porque refere-se á á m~ioridadecivil, ou politicá, aos 21,porquantoapoiam-se no 
força que· ha de ser chamada a serviço dentro do nnno, a , brocardo-anntu inceptus pro finito habel11r ;-é pois na· 
lei militar anoua, ou lei fin&nceira (quanto ao § t• do época da maioridade que oaquelles pliizes se é chamado 
mesmo artigo) quando se trata de· ir» postos. Qualquer ao serviço das armas. · . · · · . : 
destes paragraphos não pode deixar de estar de accordo E' este, Sr. presidente, um dever dos mais gravosos para 
com os §§ tO e 11 do art. 1 ã, ·sobre a obrigação da o cidadão: não é um- pouco de fortuna que o Estado -delle 
assembléa geral de fixar aubualment6 as despozas publicas exige par11 os encargos sociaes ; ·não ; é o sangue; é-&. 
e repartir a'cuntribuicllo directa, e de fixar annualmeute, vida, a fortuna, o futuro, he toda a sua exisleocia·1fue:o 
!!obre a ioformafllO dÓ governo, as forças de mar e terril Estado -reclama, o maior sacrilicio que se pode fazer; ·E, 
ordinarias e extraordioarias. de quem, Sr. presidente, se exige tanta cousa ·'l Dua_ma 

E' poiS' este o ·recrutamento de que falia o art. 36 i .criança que nllo gosa llloda dos direitos de cidadllo I' A 
porque é o eventual, ou melhor o variavel, isto é, o meu ver, perante a razilo e o. bom senso, só p6de estar. na 
numero; que depende das_ circum~taucias evenluaes do paiz. obrigação d~ cumprir e~se dever o brasileiro, quando che7 
Mas, Sr. presidente, quando se marca as coadiçõe~ com ga a idade maior, quando entra para a-politica,. qaandn he 
que o cidadllo b;asileiro deve ,;ervir _ no exercito ou ua perfolitamente cidadão para os gosos e para onus, para os 
armada, Mo ó, o que deve fazer parto da lei organica, não clireitos e para os deveres. E sem duvida he obrigação po
se póde formar um projecto peculiar de recrutamento fórn lítica n de(o8a do Estado i a defesà do E!tado.oão se deve 
daquellll lei, devd vir tudo contemplado na ordenança confiar senilo no homem que está completo, no pleno goso 
militar ou n& ordenança de marinha. dos seus direitos tanto civis como politicos, quando deixa de 

O projMcto,_ portanto, i\Casta-se do preceito constilucio- ser menor, quando cheg& á idade legal para runceionar 
oal e, afa>tando-se do preceito constitucional, nilo pódo, como cidadAo. • · 
me parece, merecer 'a approvação des_t~ casa e nem do O nobrd ministro da guerra em defesa desta doutrina do 
corpo legislativo. · projecto apresentou-nos aqui uma theoria de outras erns, 

Além dísso, Sr. presidente, eu entendo que o 11rojecto diz~ndo- que o desenvolvimento pbysico do homem ora 
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precoce ·aos paizes queates, •em cajo·castJ se·· achava: o .lfe modo que póde-se dizer·qiJe perante'eisas'gr~Jidéa·~ leia 
nosso •. '·Onde foi S. ·Ex. fazer tão importante descoberta 'l da ·economia animal, todos os membros . da 'familia ·:li·u~ 
Em tbeorias ·do secolo passado, boje condemnadas· pela mana 1ào iguae1,. to dós os'Jiomens, os 'hranccis e 'os'iiligros, 
sciencia . . {) ·pbyslologista helvetico Haller foi quem nos acliándo-se· collocados pela' natureza,"por assim diz~r, -Do 
seus .;Eieme~tta Phy1iologim, sustentou primeiro a doutrina pé de perfeita igualdade. '» . , . . · 
de que n.õli paizes :quentes-era ·mais pr\lcoce o desenvolvi- · ·Portanto, Sr. presidente, a razao: que 'deu o acibt'em'í!Ji~;; 
mento< pbysico do que· nos ·temperados e frios, apoiando.;.se nistro 'da guerra não pó de 'ser aproveitada,. ii ''tanto . não 
no facto mal obser,!ado em algumas regiGe8 da Asia e da pódnenprovéitada ·qu'e ·as naçlles civilisádlis'de 'Europa 
A:rrica, de que Já mulheres eram nubeid aos oito, aos nove nunca ·mais chamaram ás arm·as 'os adolescelitils 'de ·rs ·a'IJ'- · 
e aos :10 annos; e que •então os homuos oriundos 'desses nos; ·o mais que·se'pó·d'e obter ·em .'íiió''dae exfgénétu 
países tinham precocidade • pbysica e desenvolvimento da do.'militarl~mo foi tO 'a·nnoa··~ompletlla,· para o'iiíirieaní~iíio· 
sua razio. •primeiro que 'nos paizes ··temperados ou nos do êonseripto, porque d'abi Me ieguia que' eótia:YaliOogo· . 
frios. ·. nos ·t 1, a maioridade Cranéeta. 'E como é q·u'e uioa''dolifrio'a 

Montesquieu, guiado por essa doutrina de ,Haller· e pelas batida boje por toda pàrte, ., uma 'diiutrina. 'qüe os· pJJysfO.; 
relaciJes de viajantes que ou mentiam:ou mal observaram o logiotas em. geral repellêm, é· abr11çada no Brás ii pelo' no- · 
que ·ae passava na Arabia ;e outros paizes meridionaes bre ministro da guer.ra a pretéxto de que em nosso 'jla'iz ''ê 
em tio delicado ·assumpto, disse ·no 'Espirito dar Lei1, precoce 'o desenvolvimento pbysico do homem 'f Nem 'o's 
livro ·16 eap. ·2° que 8S mulheres na Arabia eram nubeis propriós índios do nosso territorio admitliam:essa'doutriíia, · 
80S oito ou ·nove 8 aos 10 annne ainda ·menos, apreseo- e. por isso eu cbamo a attenclo do nolire ministro 'p'~ra 'o' 
&ando como exemplo ama das mulheres de Mabomet, que bello trabalho do Sr. Dr. Coôto Magalhães iritituládo. 'En
com elle casára aos cin.co annos ; e accresce·nta que outro ààio de Ànthropo/ogia, onde trata dás· raças 'dós'nos~o's iii• 
tanto 1acontecia nas I adias Oriantaes, na Argelia a em digenas e de seus costumes ·no ponto de ·vista plrydicó 'e: 
Marrocos.· Mas, Sr. presidente, actualmente está· provado, moral. . · . · ·· .. 
e parece-me ·que bem provado, que o homem ·é o ·mesmo Lá verá o honrado mloi•tro que elles nil.o admittiám ·no 
em todo li os climas, ·sendo mui fracas e pouco apreeiaveis Jeito nupcial a doozella senil o 1os 20 ou Slll a.noos; era essa 
8S dill'erenças. á este respeito. · ·a idrsde·em que se· lhes permillia o casamento. Portanto,· se~ 
. Rohertoo Íla·revista de Edimburgo de· 1832, denomina- · ós propríos iadios reconheciam a necessidade lfe ,ter u·ma 

da Edinburgh medical· anel surgical journal, em uma me- populacilo Corte, permillindo o ca~iL'nieuto ·das mulheres.· 
moria ootavel e mui celebrada sobro .esta ma teria, destruiu aos 20" ou'i5 arinos. é porque nilo havia.. ou iillo éontav•m . 

. para sempre essa doutrina que só •e baseava no erro e com esse precoce desen·volvimeoto pbyiico ·do· bomein án-
na imperfeita apreciação do desenvolvimento pbysico do. tes da idade adlllillida óu recoobecidli pelos europeus·. 
homem. em dill'erenles latitudes.· Bastava ler na biblia e· Conseguintemente, Sr. presidente, não 'ha nem entre -oi 
nos escriptores antigos. o que se passava na Palestina, que 'pbysiologistas modernos, nem nos.exemplos da~ 'ii ·~Ges· 
é Jimitropbe da Arabia, e onde a época da puberdade 'é no civilisadas, nem mesmo na raç!L que aqui vivia, raça de 
•exo feminioó em idade superior ·as que já notei, e. para paiz queot9, . quem aotborisasse o casamento antes · 'da 
à mulher . nubil, o casamento se tornava ama obrigação da de da p~berdade, reconhecida. tal em todlls as_ ~aç Ges •. 
aos 20 annos. Bastava ler o que diz em sou viagens o .Os povos mais moralisados não permittiam o casamento 
celebre Jitlerato dinamarquez Niebubr .qu·e percorreu e~se dos aí:lolescentes antes rle 20 ano os, porque 'iicreditàvalil 
paiz, a .Arabia,bastava ler o proprio Corão,de onde ~e deduz quH não poderiam con~tituif. populaçiJ.es forte,s, tlii!il·ciit.sa- .. 
que a .mulher não'"t!stá por ilssa legislaçilo habilitada para mentos fellos antes desta idade ; só por excep~ão, tolera:. 
casar senão a·os t 8 ao nos, bem que alguns commeatadores vam os 'que excAdiam da regra, mas sempre ·dentro da 
desçam á IIi. E' certo que alli, por costume, tem-se a per~ época ·da'pobArd•dil. · .. · 
missão de levar a esposa para casa aos cinco ou seis ou Por. oulro lado, Sr. presiilente; cbamar-lie ôs ,adoles-
mais anoos,an'tes da puberdade, mas .não é verd\deiramente cen'tes, -á~ crianças pode..;se ilizer, ao desempenho ~do má'ls · 
esposa senilo qgaodo 11tlinge essa·idade. Eis a. causa do pesado dos deveres, ·ao ~erviço 'do e:xereito e ainda, :lriaill · 
engano dos primeiros viajantes, e a illusllo de Montesquieu. ao da armada, é uma deshumanidade, e sem proveito •• 
E' -verdade que uma das mulheres de Mabomet cbamada I~to nllo virá concorrer,. Sr: presidente, .seóilo para a deli~ 
Ayesha 8 Dilo Cadbisja, como se Jé em Montesquieu, foi truiclio do grande parle da n .ssa população ainda titó rê~ 
para: sua casa aos 6 annos e nllo aos 11, como nota e~se . duzfda, dessa popolaçlo que . tem sido ·sacrificada,. il vai--
autor;· na.turalmente por DOI contrato espoosalicio, mas sacrificar-se, á esse penoso serviço. . 
não foi,nessa idade que ella se tornou verdadeira e )Agi Nós .sabemos. Sr. presidente, amda mesm11 p~la leitura 
lima esposa. 110 que sa passava aos exercitos romanos,· que a .morta-

A. mesma doutrina de Roberton sustenta Durdacb e Pri- I idade era malor noi novos recrutas, mais assoladora 
chard na sua· Historia natural do homem. E' um · es- nos mocos ·do que nos veteranos. · . 
criptor inglez de muito merecimento, que supponbo, na Repo.rtando,me a ama autôridade de nossa épocá, e 
materia, autoridade, e peço ao senado licença para ler um mui competAnte, o general Pllixhans na sua ConstiluifiiO. · 
trecbe~ dessa obra: (M) : - militar de França direi, que' asile general assegura q•te a 

11 Esta conclusllo qoe Roberton e111 minha opiniilo, murtijlidade nos exerci tos era, e foi senipre, superior entre 
firmou em provas perfeitamente satisfactoriM, é que a dtf- os novos recrutados, nos mancebos, mais do qne entre os· 
ferença do clima oito tem senão fraco ou nenbum effeito veteranos. ainda mesmo 'no· serviço de paz, nos aquartela
para ·produzir diversidades importantes nas épocas de mu- mentos. Deata sorte fazendo o calculo sobre mil indlvi
danças physicas á que ·está. sujeita a coostituiçilo bu01ana; duos o dos que vivem il'a sociedade civil, confront~doii 'cÓm · 
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outros, do. igual _ num~ro, chamados aci '8Brvico ~iii ta r., 
ai9,r_r.el!l~do's piiméiros 1~ por, 1,000; e quando Õs ali.stados 
nas bandeiras, a mortalidade sobe a 20 _por 1,000. 
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do onus militar .a _Dossa mocidade, que .é.a,,esperança-:do 
paiz! · 

O Sa •. FJOUEIII.l DE MELto:-lpolado._· 
O Sa MENDEs DE ALYEIDA.-Hneínos de saê:riOcai-a 

neste penoso serviço . com que ellii nllo póde, sem . um 
razoavel CuudamHnto, sem um:o.- utilidad~ visível, demons;. 
trada, clara, sob o especioso pretexto tllo sómente, de 
quo o homem se desenvolve mui depre~sa Do- Brasil, '·por. 
que é um. paiz quente I 

- O outro. a.ut~r, Carlos D"uniol, tràlilndo,dá .reorgal\i~a· 
cllo militar' da Franca, mostra em seus ealculos estati~til:os 
m~i'!r:--8XC88SO na WOrlaJidade da mocidade CDmpeJÍida a11 
servico das armas. Em Jogar de !Osobre l,OOO, ello ava~ 
Jia em 7 port 00 ; do m~do que OB,.mancebÕs que. Vllo parÁ' o 
e:ior~ito, Córà ~a idade. om. q~ ~ _elles .estilo. homens comple7 
to_s,_ p~~e-se._ d1~er que silo Vl~t1m11s _levadu a ,esse terrivel 
mjoo,ta_u~o _chili!J&do recrut~~omeuto legal_para serem devora: .o sa. NuNES GoNCALVEs:-Apoiado •. 
dá~, _pl;'i'a morrerllm nos hosphaes, durante ás muchas.lor- • - · · • · · · · -
çadu;, e, rio. ~esempenb~ de todos, e~ses serviç .. s pe- O Sa. llfEND~S-DE ALMEIDA. :-Entllo utililiaudo-ma-·d• 
sados.do .exercito,_ Sl!p_erJOres ás suas aJDda dobeis Corças, argumento. direi:- O Brazil,,_tem ta111be.~--.,territilrios: em 

Que1JI,nito sa~e, Sr. predidente, os, e~'ioodosus.dedastres. zona .t_emperada.:,e na,opi?illo do no,bre ministro da,gue!:!'a, 
que iJ~ll're~am ,os exe_rcitos de_Napoleito,._ quando oito_. pód• •ievem~s estab•lecer .na lei qu_e toda a populaçllo, da,Jatita,
ter .homens _leit~s, cheios· de, Corça e de r.obuslllz, para lüvar, de de Cabo-Frio _para o Sul, ou a quem ,do:,tropico de.Ca
aõ_.ee~viço_- das arm \S? Q~em _ignora que a capitulnça.o d• uricor11io, como nllo se desen,v;olve. tllo, .. cedo,.soments ,aos 
Baylen Co1·o resultado de serem arrastadas ao .servieo.du 20 anoos.,poderá_ ser chamada, ao,.ser.viço .das armas;.,e 
exe~cilo pobres crianç!'s; !ldolescentes de 111, t 6 e t8 ao.oos? •1ue a populaçiio. do moomo, .tropico do Capricornio. par& 
Quem ,nllo sa~e. que a perda de N11poleão em_ tllt:J, ou~ o norte,. que tem _o .desenvolvimento pby.;ico .mais, cedo, 
ca~pOi da Alla·mauha,,Coi lambem em cousequeucia deste s~ja êhamada á prestar o mesmo serviço aos •18 an®s,-cía. 
triste ·cacto? .. . .11" ,,esmo antes •••• 

Um autor, miJ.itar do seculo passado; De>ponellesi.- tra- .Mas, Sr. presidente, nós nllo queremos .ser ama. Daçi0 
&ando em,su~s .. M1moria1 da guerra dos s~>te annos, modlra f!!ilit~r, e se o que desej~mos hoje,. é .vencer.,o. nosao 
que do ell'ectivo .d~ exercito fran.cez compo•to em grande '~o:rande inimigo,_ que é o deserto, augmeo&ando,,ncisst..po~
parte .. desse~. bomen'~, cha11.1ados ás armas aos til annos, pulaçllo, como vamos estragar a juventude .qu~ desponta •. 
morreu_,um terço._ De~de o começo da campanba mais de. ,sacrifical-a a um . pesadissimo .. serviço, superior ás 1uas · 
110,000 soldados encheram os __ hospitaes, victimas ee mo- força~, na opinião .. dos.-. mais-. notli.v.eis. physiologistas .e 
!estias. )às_ penosas ma_rchaiÍ e abarracamentos, _ além •. d~ .praticos modernos, bem como,na .. de .Dotabilidades mili-, 
que .soll'riaoi em paiz de clima dill'erente. · 0 ·des'troco.Coi- :tares, ,dessas. naçiles.civiJisadas?- Que .ruào .DOI for_ç11,,a 
mai~r nàs.,iuerra~ .de 1792 e 179.3. O que .. c-ausava·bas.,. coutinaar_ ama. rotina. de outro srculo, .ama ,herança colo ... 
tanto deva~taçllo ,!JtÍ~!"~ .ioCellzes soldados eram ,menos a~ ... piai, porquanto á fixação do. ser.viço militar,,aoa ·t8.aànol: 
pelejlls das batalbàs do que as marchas pes",ri!ld):om . qu_e, não s_e _encontra. ,seoito. uas leis de,recfutam~nto da· velha. 
o corpo do adole~c_ente,_ ainda debil, nito'_podi .• , a __ :vida .. noa :metropole,- cuj~ .. do.utrioa passou /'para , aa ... histrucçiles 
ab!'.~racame.lllo~.e tod11~ os soll'r.ioientoil.qae .ac.Q.ÔIP!ll!baiU, ~e 10 de. ~ai h" ,dei" 1822,. sem _,neohl\mí\,.oat,• razll" 
de or~j!Ja.r(~ _u~ .. exerc!to em •. ca~p!lnha. . . _ ·0: que· a juiltiOque. neste projecto ; alto tendo solido Cau,. 

Uma lei, .por tanto, Sr. _pr~si~e11te1 , _nm11a .condiçiles, dameoto .. o diztll~se,,q.ue,,é m~is Pf~CD!lJI;.,I!, _d~envol.vim~ato 
lorç~ndo:_aoc.ser,viço militar_ o adolesceu&., da_ 18 aunos, pbysico dos ,hra~il.~jros do,que. :o dos.habitanteade,qual.-, 
nllo ,po~0 .chamar senllo lei de minotaúro.- São o.ancebos· quer outra naçllo •. Não ha portanto _nesta medida, ja con,.., 
qu~ 'aluda DitO .esião per!eitamen!L constituídos; que ·àinda ~eoinada .em oatros .•. p~izesl: uma. razllo . plausível; que; a 
não silo. home.os completos os _q11e silo ,levados para .. o m~-:-, sustente. · - . . 
tadouro. do ... penoso. serviço mili.tar uo exercito _ e na ar..,., : Conv.ein .. sobretudo que se~. note,, que. é o cidadllo.brazf-:-(t · 
mada;·,' _ · · · . _ · · .. loiro qu~ID11 ,no pleno go_zo dos ,seus .. .direilos,politicoa, :deJ•-· 

Na, guerra de Argelia, os proprioa escriptores ·rraliceies. 
· da classe militar dizem, nessas tremendas I utas com os 

arabes, eram os soldados moços que debilitados pelas màr
chas Jlcavllo estendidos nas estradas- e assim entreg'ue~ á 
Caria das tribos (analisadas : morrillo porque acabrunha
doa .de fadigas, mal acclimados, nllo podiam acompanhar as 
tropa• nas- graodes marchas. ' 

carregar com .os oous_ .q11e:Jbe impile á conslitaiçllo,,jtito.é,, 
quaod~ estámaiqr, .quando,deixa o patrio po~er;. O pra- .. -
i:eiio, coustitac.i_onal, ,de .,que todo ... o cidaclllo. deva dsrendett,~:~ : 
à patria, é demasiado importante. para ser., conOado .r.:ô:,lieu:,. -
ilesempenbo _ao menor,. ao adolescente,. e nllo:,podem,a;cem: 
razj[o imp,ól-o .. Em .verdade DilO podemos, ,.DilO ' d~teiií .... 
$ac~iÜCI!r a .. menor • á tomar, sobre .. seua, debeia .. honbtoiJ:,o . 
mais, pesa,do. e gravoso dos. deveres do.,cidadito,, .. cí.aeu:, 

Seo~~~e~, . nó~ oito pretendemo• ser .uma.,naçit".,IUi,lilar ... thngue, a sua, v.ida,. !I isto quando exigimos.tantaa; precan';'. 
guerr.eira, e nem estamos "ainda ne•te caso. _O Brt~sil, é yor;, ~ii~~ pa-ra. _o go,z,o dos. direitos . civis., e dos.politiqo~·!qlll.l,,. 
dad~, . tem como todas as naçiles, uma n11bre aspira cão 1, nill!_dem~nd!lm .. esses.,sacrificios. _ · . . . 
repres~~lar _no mu,ndo um digno p:pel ;, mas eÚe ~iÕda. ~ :r Por. ,ou~ro;lad~. veja o senadu. ainda oulra 1 inju~tiça que,· 
mui novo, não está bomem le1to, ainda, pode-se .d1z~r, ó , •• pparecerá com _a sancç4o deste .. projecto .. 0-0ibo do as
uma crian~a. Não temos, portanto, que didputar. a oiog~um t~nngeiro, nascido no paiz, que. quizür, adoptar nossa nacio· 
o i'rnperio il'o .mu'udo, _o· ousso inim,igo hoje, o principal, é o ,•ialidil.de,. mi.o .. será cbamadu.ao ~erviço das armas senão.;, 
:leserto_; .,é ~~~~ q~~. cumpre vencer~ .Nós ,nilo_ temos popula- -~~pui~ de 21, aDf10S, isto. é, depois que u.Utingk su_a ~aio,.,
çito baatant~ P,ar~.~~c.h~r ,~s _claros,.nilo peq!Jen.oa, do nossq, _.r1dade,. ,ant~s na.o ; . RO_ passo ,que .. o .filho .. do. br;,unle1ro ha. 
tei:~Hori,~, .,e e~~~~tau,t,ll_,ha.v.~~o,.,do ,entr,egar.l!-o 1to~ocaus~o do ser chamado ás armas aos JS,, ou aDtea,_,~:om~,_qaer-<lm,.as. 
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Discurso do Sr. Mendes de Almeida 

·nobres commissões. · De maneira, Sr. presidente, que o 1 aproveitar o nnno. do voluola'riado aos I i ao nos, para q·ua 
filho do estrangeiro não ba de to r senao 9 a unos de ser. a educação de~ mancebo_ se fizesse depois sem emba"raços 
vico obrigatorio e os outros 12 : uma fingrante injustiça I que podessem •notilisal-a. · 
De sorte que a posiçito de filho tia estrangeiro ó. assim O parecer do fi!Jnseohq~ Dup~nloup foi differente :. elle 
mais favorecida do qua a do bras.~eiro, por•lue, como já manifestou-o em um escripto, ero fórma de carta, que foi 
notei, qo.lndo o primeiro queira nacionali~ar-se, só entrará depois publicado em uma revi~ta catbolica, o CorrBI-
para o exercito aos 21 anrios, • • pondane deste anno. 

o' Sa. NuNBS Go~llALVII:S :-Se declarar ·Se brasileiro. No interesse desta discussão peço lí~ença ao s~nado 
• . . ' para lêr alguns trechos dessa ool.avel escr~pto do emmente 

O SR. MsNDBS DB AtliiBIDA:-EsU. bem vrsto. prelado francez, que põe bem patente o iocoovenienle de 

O Sa. NuNBS GoNÇALVES :-Mas eu duvido que elle 
. queira .. 

se chamar ao servico das armas um adoldSCeute de t 8 
annos, o ma criaoça em summa. E digo uma cria,D.ÇII, Sr • 
presidente, porque, qnasi que assim devemos considerar o 
homem incompleto, que não dispõe de sua razão e. de 
toda a. robustez precisa para desempenhar serviços tlto 
ardoos. Em verdade era assim lambem considerado o ado· 
lescente am tae~ condições desde a mais remoia antigoi • 
d11de, e desta doutrina não se tem apartado os modernos 

· O Sa. MENDES DB AtMBIDA t-1\las se declarar que 
prefere nossa nacionalidade, e~lá somente obrigado a entrar 
para o exercito aos 2 t ao nos, ao passo que o filho do 
brasileiro .• ficará sujeito· desde 18 annog, 

Ora, Sr. presidente, insistindo nel!la doutrina, eu não 
quero apoiar a miolia opinião sóme'nte na~ autoridades 
militares que citei como Paixhaos, Daniol e outrod ; vou 
ainda reforçai-a com as palavms de tim dos varões mais 

· nota veis da· oóssa época, de um dos membros mr.is dís
tioctos da assembléa nacional da França, que; na discussão 
da nova lei de recrutamento da 27 de Julho da 187il, 
coocorr~u tambem para que algumas das suas disp8sições 
se levassem .a effeito no interesse do bem moral dos re
crutados, ou· dos chamados ao serviço das armas. 

Não se trata, Sr. presideole, de um militar propria· 
mente dilo, com quanto figure com muito brilho em outra 
milícia; trata,se de um sacerdote, bastaola conhecido por 
suas virtudes, Jazes c zelo discreto pela santa causa da 
igreja, . 10as. um sacerdote que infiuiu' não pouco como 
legislador sobre a approvação · •la lei Cranceza á que iã 
referio.mc, e que defendeu perfeitamente com rasões proco.
dentes os interesses ·· espirituae.s dos chamados ao desem
penho do ·serviço militar, sem sacrificío do mesmo ser-
vico. · 

·Refiro-me, Sr, presidente, ao Sr. Dupanloup, bispo de 
Orleaos, prelado til:o vantajosamente conhecido eutre nó.i. 
Elle fez esforces na assembléa nacional de sua patria, 
pára a introdÓcçlto de certas dispo>ições garantidoras dos 
direitos da conscieocia dos sujeit03 ao serviço militar 
obrigatorio, medidas quo viug.arão ; e que por conse
queocia, tiveram asseoso não só dos que partilhavam de 
suas ·ideas, como da maioria da camara Cranceza. Tra
tando-se de uma questDo tiio delicada, e que intere~sa não 

:··c.só a 'vida como á moralidade do recru..tado, uma. tal auto-. 
rfdade·deve merecer algum respeito. 

'.Pêrgàotaodo-lhe alguem, se pela nova lei franceza, .que 
estil.lléleceu o voluntariado de . um ao no com certas obri
gaçõeS'" como . se estatue na lei prussiana, mas tendo a 
vantagem de dispens:l de todo o tempo de serviço a c ti v o 
no exercito na época do paz, era conveniente aproveilar 
esse favor antes· ou depois dos 22 ano os, m~xime aos t 8, 
para s'o ficar desembaraçado na carreira que se quizesse 
abraçar, oito ultrapassando o limite legal dd 24 anno3. 

pby>iologistas. · · 
Pdo que re~poit11 á aotigoid11de limito-me a citar Varrão, 

qu_e ness11 m~teria é o mais notavel. Varrlto admillia no 
homem cinco idades: a puericia, de· 1 a tiS aonos; a .oda
lescencia de 15 a 30; ajullBntuds rle 30 a !lã; a mataridado 
(senior retas) de 45 ·a 60; a velhice (seneclus), de 60 
a 75. De~sa idade MI diante seguia-se a decrepitude. 

Portanto, Sr. presidente, aos 18 aonos, ainda o varão 
se pode cham.ü adolescente; e os physiologistas moder
nos lambem eijtabelecem a iofancia até aos 7, aonos, a 
puericil'até os 15, a juvenilidade ou adolescencia dos tS 
a 21 ou 23 e 25, e depois se~:ue-se a juventude vi
ril, que é qaando o homem e>tá de posse de toda . a sua 
Corça, de sua razão que é a idade dos 21S aos 35 11 mes
m 1 aos i O. Desta idade em diante é que vem a,madurez do 
hooiem, otí depois .dos 3JS. · · 

Desculpe o seoad~ estàs poucas considerações sobre 
este assumpto, antes da leitura que vou fuer dos tre
chos da interessante producçiio de Monsenhor Dupao.:. 
loup,· mas assim julgu~i necossario. · · 
· ·Em urna d .• s partos do artigo diz o Sr. Dupanloup (!C):. 

· cc N<io quero ostabelece.r no ponto delicado dé que trato, 
uma comparação desravoravel para o, exercitCI, entre os. 
militares e os homens do mundo. Não; mas é todavi~ in~ 
dispensavel, meu car'tl amigo, collocar-se este dobale no 
vvrdadeiro poalo de vista, examinar .com todo. o . rigor o· 
que é um aqu~rlelameoto, e tambem o que 6. um mancebo 
de 18 aooos. 

E accrescenta : 

Este voluntariado, como já observei, foi imitado d.1 le
gislação prussiana sobre recrutamento, medida tom 1dn 
desde a rerorma de 1861, do CamosJ organi;ador o minis · 
tro · von Roo o, e medida conveni~nle, maa;ima para os 
que so dedicam á carr~1ra Jitterariu. Os que consultaram 
o parecer do omioeole prelad~, julgaram que se devia 

~" Desoito annos I mls Íí quasi banal lembrar o que [lO 
ponto de vista que nos occupa, do todas as ida-dos é est!L a 
mais perigosa: é a época doa grandes ardores da imaginação. 
e dos sentidos, e por consequencia. dos mais doploraveis 
arrastamentos. E' a hora em que as lutas tornam-se tanto 
ma.is temíveis quanto silo ao mesmo tempo niio só mais. 
novas como· mais vivaSBs : ó a idade . da crise, em ama 
palavra, em que a P,aixão é mais furte, a razão mais Craca, 
a· fé meno~ esclarecida. a consciencia menos 6rme,•a resis~ 
tencia mais incert11, as qu.od_as mais desastrosas. 
• cc E é nesta idade quP, bruscamont11, som transição, vós 
tdes lanç•1r um o~:~ncebo, d11 vid11 do fr.unilia ou da do col
legio, na vid" do quartel e d~ regimento I Ora bem, ·eu 
vol-o digo, ó perdei-o, e quasi infallivefmeute I " · · . 
· Em outro Jogar ello diz que, não importa que o menino ' 

""'· ,""""':-
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de lamilia · dislincta estejà. ao lado do menino filho do 
homem do povo, . que nllo tem. os recursos para iii ostra r 
seu ·Olho, de dar-lhe· o que é preciso para uma. educação 
esmerada : que é m1sler, que alies se encontrem, se rela
cionem, qàe se rocem mesmo por assim dizer, que haja 
como que ama commuobão ou antes uma troca de idéas. 
entre o ·li lho do rico-e o do pobre; o grande perigo é ou Iro, 
e o eminente prel11do bem o as~igoala aqui nestas sensatas 
palavras·. (1~):: · 

• ·Por isso que todo o múr.do deve fazer a aprendizagem 
da vid•& militar, nltP me apraz que desgoste-se· deste ser
viÇo os màncebos. E' mister desempenhar o volu11taria do 
de-· um àaoo como um dever, seriamente, e sujeitar-se, 
sem hesitaç4o e sem queixar~se, a tudo o que houver de 
penoso e~de rPpugnante á delicadeza. Se outro nilo fosse 
o iócoriveaienle, eu o confesso, pouco 'me encommodaria 
com eâte. · 

• ·Em summa, não ba grande nial em que a delicadeza 
·seja morlillca.da, e !iUe um mancebo rico coubeça, sup
porte durante al,gum tempo a vida dura, ·o que as novas 
geraçiJes CraJ!cezas sejam austeramente educadas. O qoe a 
polidez do maneiras poderá perder nassas rudes occup·aç4es 

-de quartel e nesses contact'os aecessarios com iodol~s mais 
ou menos grosseiras e incult~~. será superabundantemente 
compensado pela máior energia que dá um tal reg!men ; o 
que aliás a vida do·mundo, terá mais tarde põomptamente 
r11parado. . · 

rc .. A rudez do com mando, a dureza dos exercício~, a~ 
corv~âs;: a tina do rcrei_ção, não é o que é mais penivel ; 
tuio, é a tina moral I . diti-1·mo com UI!}& exprasslio, um 
olbllr".que nunca olvidarei, um joveo voluotario : Eis o 
que é cousa moi di1fdreote •. » 

Em outra parle àio Ja é mais JIICI>J-VO o douli~simo 
prell!do (M): • 

811.r-se a lançar um mancebo, lllo fraco aindo~ nioralmeate, · 
nesta lula, é verdadeiramente hediondo. ·, 

Apreciando a questão em um ponto de vista mais pra
tico em relação a~ interesse das letras, o eminente pre-
lado pronuncia-se ainda por esta fórma: (/tl.J . . 

c • V Ód conheceis o P.roverbio : batei o farro emquanto 
está quente, nito o deixeis esfriar. Acooleée · o m·esmo 
com as faculdades do e~pirito. Convém maotel-as em 
exer~icio, e naó deixar que ellas perc11m o seu fogo, o 
seu ardor, seus hábitos lirmes de applicacllo e de trabalho, 
a~é que se h~ja alcanÇado o termo dos éatados que a vo- · 
caci\o reclama. . 

;, . Portanto ou accresconto : Óo ponto de vista de de
senvolvimento do espi rito, do. trabalbo .intellectual, -e das 
carreiro~.~ •)ue dem~ndam es:utlos especiaes, o volunlafiado 
aos 18 uõnos não seria menos- ratai. Aos 18 ao nos; .ter-, 
·minados o; primeiros estudos, g_anbos·os primeiros diplo
mas, convem que nilo nos !Iludamos, nada. está con,.Juido,· 
tudo come~a ; e be precisamente da: 18 á ii. annos, que. 
tudo pó de estar coocluido, todas as carreiras .preparadu, 
todás as vocaçõ-Js asseguradas. . 

• Mas arrancar de repente, aos 18 anoos, um mancebo 
a lodo o estudo, para recondu•il-o depois, depois de um 
l!)ngo aono de interrupção, depoi~ que houver cootrabido, 
durante a sua pas~agem no regimento, os babitos os mais 
contrarias á applicaçilo intellectual, é extinguir a cbamma 
do estudo_. no mesmo momento. em que eJIA'·se acceode, 
e pedir depois á generalidade dos mancebos, o. im
possível. " 

E . aco.resconta mais adiante1 para completar soa de-
monstra cão : ··'·"' • ·. •· 

« NãÔ, convém de boa fé recoubecaÍ-o :' se o habito do 
vuluntariado de um ao·no, ~ a,.os 18, vier a generalisàr-s~ 
entre nós, na mocidade- destinada. ás profissiJes liberaes., 
uma tal disp~s!çilo assim prati:ada descarregaria o !l),.goJp~ 
Catai ao esp1rJlo francez e sena, · accrescenlada á outras, 
uma causa rapida de abatimento iotelleclual em nosso 
~~ . . . 

• De CactO; o que esses pobres mancebos vil Jm e ouvem 
no .SI\U voluolilriado de um anoo, é impossível repetir. 
Pois bem, eu direi. Antes de fazei-os comer nessa tina, 
por isso que é precido .de boa ou má vontade, que. todos 
por" abi passem, paes e . miles cuidadosos pela alma de 
vossos fllbos, esperae que· o seli temperamento moral e.teja 
formado, e aproveitai ao monos das latitudes que a lei vos 
dá. » Aos 18 aonos oilo é possível. 

E em outro lugar : . . 
• Aos 2.1 aiinos, é. mui di1ferente. A atmosjlhera é sem 

duvida à' mesma, mas as Corças para ro·istir são di1fdreo
te8t aos !I anoos um mancebo educado cbristilmente tem 
outra· madurez, outra experiencia e firmeza. E' menos 
aruslado pelo contagio, e sobretudo melhor de'rendc-se. 
O mancebo julga e despreza o que merece-ser desprezt.do. 

« O que diz pelo contrario· o bo'm senso, eil-o: riiio in;. 
terrompais a carreira desses mancebo.; n<Io-os arranqueil 
prematuramente _aos livros ateis; deixae-os prepar!lr, :p:\J.r· 
.estudos s~'gaidos e serios, o seu futuro : · a Jei prêvideotti.' "' , 
e sabia; concedeu-vos todo o tempo. Aproveitae. dosàe·(~:•·.' 
vor. Fazet .e~m uma. pal:t.vra,.primeirame~te o: advO.gado,(O.::: · '·"" .. -, 

.medico, .o magistrado, o engenheiro de. pootesc~i.C,.a!çã~aa;::/ . __ -. -~··•~:~: 
depois dJslo, eotregae-lbes uma.espingarda e po~;úm~·-·,~~--~ · ·:;·' -.:.~ 
fmi-os soldados, pois que nos s:to precisos solda!f~s~i~:~i.;,;;_j~~'·.; ';::;)it:t( 
ao menos como ~oldados nós toremos bomens. •,~;)$'i~'::.~J;:-. , .· ;:··:c, 

Palavras mu1 sensatas, Sr. predidento,· e •rue -eU.:IIele~ ' • · ·• .. 

. -.. Dd certo será ainda nesta idade, uma rode provação, 
ma,s aos t 8 a unos, ollo será uma provaçlio, mas uma 
ruina. O voluotario ao~ 18 aonos, pensai bem, nllo é 
unf homem, é ainda um menino I Mas. 2l annos, silo seis 
aooos de mais I ·Seis annos de mais, nesta época, oito ba 
nm pbysiologista, um moralista que alio vos dira é uma 
gr &ode dill'drença, immensa, para a formação do caracter 
e da vontade, para a resi~tencia nas lutas o.oracs neces
sarias. 

E demais em fim, aos U ann.os nilo se pó de mais recuar, 
a lei não o . permitte ; mas a t 8 annos nada urge : sob o 
pretexto de qtie em breve se ficará desembaraçado, apres-

APPE:o<PICE 

jára vér praticadas entré nós, onde se intenta aâ~rill~t:'· 0 
criança, o adolescente; no peoooo serviço das armái.·'Àpr~;.;:"-: 
ciando· por outra Cace Ião importaute assumpto, . titra''do 
pont? de vista inlellectual e moral, o eminente prela'ilo: 

-cons1dera a questilo pelo lado da .sa Jde o vigor·pbysico. 
dos homens de t 8 ano os chamados ao servico milirar. O 
que. eu vou.ler ao sonado fii~ palavras que o' escript~i:)á' 
bavm profer1do na assembléa nacional francezn o qao tom 
o cuobo da maior exactidão, e mui npplicavois 'ao qun)ra 
discutimos 1. Le ) : · . 

«Consultai, assim como ou fiz, os praticos mais babeis, 
os mais experimentados na arte do govaronr a vida e a 
saudo dos b.omens : todos unanimemente vos respooderlio 
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18 Discurso do Si·. Mendes de Alm.eida .. 
qoo aos 18 aonos o temperamento do joven fra·1c· z nlio se 
acha formado, 'não está completo, salvo excep~ é·, para 
§.Dppurtar 11 fadiga rio serviço. e dos exercicios militares ; 
que nito só o organismo não se tem· consolidado, como 

podendo resistir aos esrorços dil Europa _inteira colligada 
exigiu em 1 e! S. nilo por meio da conscr1pçllo propria
mente, ·nem· pela leva em massa,·mas pela cbámada arbi
traria, que mancebos ainda menores desta idade fossem 
encorporados ao exercito. Nós subamo! qillle! foram .os 
tmtes resultados de~ ta desesperada medida. 

· nlto se a chi\. inteiramente d~senvolvido ; o crescimento. 
ainda não terminou, a eotatura meAmo nlto chegou à sun 
altura definitiva. Ora, Sr. presidente, 11 autoridade de Caroot, nestes ne

gocios, tem grande importancia, porque roi elle·qoom pó
de-se dizer, ensinou á Prussia a maneira de organisar sea 
exercito da fórmll porquA. presentemente se ncha, e. coin 

« Os medicos experimentados que consultei foram mais 
·Ionge ; unanimemente asseguraram-me (e uão achei uma 
contradicçiio) : se uma molestia gr11ve desenvolver-se em 
um corpo do exercito, esses mancebos são os mais -expos-
tos, e a maior mortalidade os viri11 disimar. · 

que deu lições á sua rival. ~· 
o nobre ministro da guerra sabe que não basta ter boa 

politica, que nào- basta ser babil estrategico .para realisar 
granlles emprez~s ; se o exercito de um paiz daóo não se 
acha bem organisado, o melhor estrategico, nm Molllie, 
um Napoleão não poderá conveniente·mente movei-o. Esta 
foi outr'ora a fortuna da Fran~a, quando a Provtdencia 
llíe deu Carnol ; e~ ta é ac!Uillmente a fortuna da Prossia 
com Von·Roon. Com um exercito habil e perfeitamente 
orgn ni~ado, como se achava o da Prus•ia, Moltke pôde em 
1870 emprehonder ns brtlbantes acçõe~, as heroicidades 
dtl que temos noticia nes<a época, e de que a histpria da 
humanidade não apresenta iguaes exemplos. 

cc E por outro lado, a p~úva decisiva que aos 1 R annos o 
temperamento da generalidade dos mancebos não se julga 

· ainda_ assãs forte para suppol'tar o serviço militar, é que, 
de .facto, nenhuma das nossas leis sobre.o recrutamento do 

.exercito fixou esta idade p11ra o sorteio. E todavia grav~s 
razões _haviam para preferil-a, se se julgasse que o serviço 
mtlilar fosse possivel aos 18 annos, sem acabrunhar ou 
pllr em perigo as sandes. " • 
· Por complemento Jestas asserções de autoridaJes me
dicas o Dlllllares que invoca, monsenhor Dupanloup apre
sento. o seu valioso testemunho .nos seguintes termos (I~): 

cc Tiv:e occasiào de ver algumas vezes soldados mni 
jovens fazendo o excrcicio ; e considerando, ao lado de 
outros rostos viris, essas figuras pallidas, imberbes, ~sses 
corpos fransinoi', que aindn nito haviam chegado ao seu 
coruploto dosen vol vimento, c que pareciam desfallecer de
baixo do pe8o da mothiJ,l e do fuzil, não podia furtar-me 
ao sentimento de compaixão, dizendo comigo mesmo: 
na verdade, para taes meninos, é moi cedo 1 • 

Não quero, Sr. presidente, ler outros trechos destá parte 
da argumentação de tito illustrado pensador, e que a 
completam, não desejo fatigar a atleoção do senado, limi
to-me por agora á algumos linhas da conclusão, a syo• 

. these de toda a argumen(açlio favoravel á doutrina que 
s_ostento (M) : 

«.Em toda· a mocidade, a hora SPguramente a mais pe
rigosa, a mais critica para a vida inteira, e que por conse
guinte tem mais necessidade de ser prudentemente r~gu
la~a e cercada de precauções as mais attenta~, é a em 
·que o ,,mancebo passa de reponte da vida fiscalisada pela 
faini!ia:·. ou . do collegio, á liberdade. Mas querer que essa 
liberdade ·seja a do regimento, do quartel e do rancho, e 
isto nos 18 annos, é querer a ruina dos seu~ costumes, de 
sua·:saude,dos seus estudos o do sua religião., · 

Esta foi, Sr. president~, a decisãD do doutissimo bispo 
de Orleao~, em assumpto tilo delicado depois de haver 
consultado, como ello aqui mesmo dil, as capacidades 
mais notaveis de seu paiz em physiologia e medicina, e ao 

; mesmo tempo as milit11res, especialmente sobre o facto de 
ser o sorteio para o serviço militar aos 18 annos. Ora, 
quem concorreu afim de que o sorteio para esse penoso 
serviço se fizesse em Fra~ç11 depois de completos os 20 
aono~ •. foi, o celebre .organrsador Carnot, quando conl'ebeu 
a lei·da conscripção de t 798. 

9ut'ora, no antigo regimen, ora n idade do 18~anuos ·a que 
se exigia para entrar fl() serviço do exercito, e mesmo antes; 
e assim acontecia cm Portugal o em outros paizos 'da Eu
ropa. lllas depois que esse srande organisador firmou· esta 
doutrin11. razoavel e humana, nunca mais eii<L se alterDu 
em França, excepto no tempo cm que Napoleão, não 

Eu portanto, Sr. presidPnle, digo que,. se na nossa cons~ 
tituição nito hn om artigo que f1>rce as creanças, os ado
lescentes á dojeilar-se ao pesado serviço do exercito e 
ainda mais gravoso, o da. armada, a lei ordinaria que os 
quizer obrigar seria uma lei inconstitucional, e uma lei 
inconstitociooirl não póde merecer o ~s~en!imento dó se
nado. E' necessario, Sr. presidente, quê este triste legado 
dos tempos coloniaes, que esse· preceito deohumano 'Se ris
que da nossa legislação militar e maritima. 

A obrigação só póde ser impo!ta ao cidadão depnis da 
sua maioridade, ao menos civil, nos i t annos, qaando o 
cidadão está no goso dos seus direitos individuilos. Então 
ó seu dever do servir ao seu paiz;- antes disto nlto, não se' 
póde, Sr. presidente, arrancar o menor de sna fainilia, na 
época de soa educa~lto, para !ervifno exercito, ou ·seja·o 
menor membro de familia pobre ou de familia rica. A lei 
natural veda-o, e a constitucional nlto o t.utorisa.' 
, Eo comprehendo, Sr. presidente, que devemos rerormar 

o que existe em mataria de recrutamento; a l~gi;laçilo vi
gente dá certo arbitrio á autoridade na designa~ão do 
cidad<10 bra.iloiro ao serviço das arm11s; mas nessa mesma 
legislação existem certas clausulas garantidoras da :Jiber
pade do cidadão,. que mais ou menos teem sido respei
tadás. E não temos vivido ·com este dereito ·ate agora, 
ha mais de meio secolo, deft1íto que, se nllo fosse a bran....: 
dura da iodole brasileira, chegaria aos terriveis resultado~ 
que deram em o.!Jtros tempos tão agros fructos ·na Europa ? 
EspAremos um póucó mais, e dotemos o· paiz com uma lei 
que real111oote satisfa~a tão justa aspiração. Para que 
taoto açodameoto com um trabalho imperreito? · 

1\las diz-se « acabemosOjá e já com este arbitrio.» Sim, 
acabemos; mail de que fórma? Qa11ndo detidame'nte .. se 
olha para o projecto, ,é.se que elle nãn adopta, não con
sagra o system11 prussianno, nlto ó francez, 'uão é hel
vetico, nào ó russo,. não é ioglez; é nma mistura de tan. 
tas COUEil9. . 

O Sn. vrscoNDil DE Muni TIDA: -E' brasile!ro. 

O Sn. nfRNDil~ DE Ar.IIIEIDA : - Brasileiro, como? Para 
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ser brasileiro déviam· ser estudadas as condiçi!es peculiares 
do nosso paiz, os inter(lsses da nossa socieda·te na, sua· 
feiçao· actual, e ainda os prejuízos enraizados,. que nella 
dominam. A questllo do recrutamento oito ·é muito simples, 
é bom complexa; é questão que comprehende e envolve 
em sua solução outras muitas; é questão de população, é 
queslllo de. coloóisaçãõ, ó questão de incremento de in
dustrias, é questão. de defens11 nacional ; é lambem, em 
summ~; questão de transformaçll_o e moralid~de da força 
publica.· . 

para as fileiras desse exercito homens de bons costumes 
como outr'ora recommendnva o alvará. de 2i de F6vereiro 
de 1764, assim como o de.22 do mesmo mez de 1797, o 
se obtinha pela população alistada para·o sorteio pelas éa-· 
maras. Pvsteriormente coutentuam-se como o ente hu..; 
mano que tivesse boa e forte constiluiçllo j quasi que' 
nilo se queria saber se o recrutado com boa figura havia 
sido escravo, ou praticara crimes; o que se dllsejava era. 
alcançar homens para o exercito, istó é, carne para" , o 
canhão, e nada ruais. 

O.i nobres sena.Jores que defendem o projecto sabem o 
exercito que teu.os, e tanto sabem que no p.r~jecto cm dis~ 
cussllo. contempla-se o castigo corporal para pra~as deste 
exercito, castigo corporal qàe senllo quer applicar para as 
outras ; ii onde se conclue, e é bem deplora vel, que o oxer
cHo actual nllo ·é outra cousa mais· que uma especie de 
penitenciaria. 

Vós. quereis orgaoisar .de novo o exercito brasileiro, Cor
mando urn ex~r.cito digno de uma naçllo. civilisada ; como 
conseguir tão elevado empenho sem acabar com o outro? 
Entretanto neste projecto envolveis tudo ; ee amanhã lôr 
sanccionado e reduzi lo á. lei, tendes ·de encher o& claros 
do exercito actual com a populaçllo que· devera entrar na 
cvníposiçllo de novo exercito, não suj~ilo :ao castigo cor
poral, de· ·um exvrcito-aparte que não tem nada que vér 
com o antigo, cujá re.forma t.nto se reclama e cuja• 
praças vão termioaudo sua carrtiira no> corpos em que ·~e 
acham alistadas. · 

&las duas entidades deveri<lm viver separadas afim de 
que a reforma em projecto possa aproveitar ; esse amai
gamenlo do novo com o velho,· do joio com o trigo, con.ti
tuirá nm máo fermento fatal ao· empenho que temos em 
mira ; isto he, um exercito modelo, uma escola de mora
lidade e de trabalho para a mucillade brasileira. O que 
portanto se dMeja he um exeréito sem os desvios e os 
s~nões do.que l'ossuimos, com pes~oal não sujeito ao cas
tigo corporal, que a constituição, como bem SbbO o senado, 
reprova em um dos paragr01pbos do art. 179, por ser pena 
não ;ó cruel :como infamanlo •. Ora á. essa detest&vel JIOU,lli
dade ainda estam sug~itos não só o ex~rcito actuMI cômo 
a .mnrinba. , . . 

na quem diga, Sr. preBidente, sobrotu1o os homens 
que. aspiram ao credito do pmticos, que sem esta panacóa 
não leremos o~rn marinha o nem ~xercito. E' po;usivel tra
tando-se com, solvagims ou homens depravados, conhecendo 
pouco as·r(•gras da moral cbri;;Lil, e neste caso não está o 
povo ,brasileiro, cuj"a indole é de wmma brandura. E' por 
isso. que muito me inclino ao legislador constitucional 
quando, desde 1 82-i, r.fl!)onheceu a necessidade de abolir os 
castigos . crueis, os açoites de qualquer e~pecie, varas, 
correias, ou laminas d..o metal, a marca de Cerro qu . .ate, a 
tortura, etc. : 

Apeznr desta preceito constitucional, Sr. pr~sidento, o 
uo8so exercito ainda !)età sujei tu á. pena de açoites, que 
passou do varas á espada, á pranchadás, isto é, tornou-se 
aiod$ mais cruel a penalidade, sem ser monos infamaote, 
como, é todo o cabligo corporal. . 

Mas, Sr. presidente, .se sa quer dar começo n orgnnisa; 
cllo de um novo exercito que booro n naçilo que represei\
Ínmos, por su.a moralidade, heroismo e instrucção, o que se 
vae Cuz~r é cousa que não uotendo, ficará mui longe do 
desejo dos sustentadores do projecto. Devemos querer 

Com o-projecto em discusslt~, e nos meios ·de execu
tai-•,, esse empenho toroar-se-ha senão impossível, difficil 
de realisar·se j 6 quando nppareçam taes indivíduos sera:o 
sacrificados no meio de pesso«l pouco ediflcaole. O amal
gama do elemento velho com o novo produzirá màos 
Cructos. 

Mas não obstar. te queremos possuir um exercito digno 
de- uma nação cívilisada, composto de homens1 senão todos 
bem educados, ao menos em grande parte. · . 

Cenveubo, é oma beiJa nspiraçilo. Mas para cre::r o 
organisar este exercito tendes primeiramente .fundado es- _ 
cola's? Não tendes; leio no relatorio do nobre miuistro da , 
guerra que ~e tem feitu De~te sentido alguns eEforçqs, mas . 
por ora os rcsullados bilo sido Craquissimos. . , 

Vamos, porém, constituir um exercito ainda com' ós ' 
cteleítuosos elementc•s que possuímos ; bem, comprehendo 
a aspiração e o seu mereciment11; ·mas ahída ·assim faça.:. 
moi-o de modo que o olHei ai não se julgue com direito de 
chamar o soldadó pnrá servir de, seu cosiuheiro, para sellar 
o seú cavallo, empregando-o ·em- outros ndsteres desta ' 
orqem, o ainda ruais degradantes. -o~ cidadãos ·sob :LS 

l.lfmas n:to serilo mais tratados com ofi modos~ brutaes, 
com(' sabe-s 1, que hilo ~ido e continuam' a ser os infelizes _ 
quu vão com destino para o exercito e para a armadO:; o 
exercito será pais uma instituição: nova, mora.lisada, cu· 
bem o desejo, digna. de um paiz que se reputa civilisado •. 

Mas, Sr. presidente, com o &ystema. do proji!Cto rectio . · 
IJUê se trab:dhe em pura perda; entro. u antigo exercii!J . 
e o projectado, só baverá. um:1 ditrmnÇII ; todo~ .. os r~;,)·
c:utados ~ào ser amalgamados . uns .com outros,.,:;r~u~J: '. 
tlldos promtscuamcnt~, somente a dtlferença estará_.na::djila•.•' 
d11 matricula ou aliatamento do no"o contingell(i: .. ~o 
exercito. O que ~c alistou em tal tempo terá por ,castigo, _ 
a pranchada, peo11 ·cruel e não meu os ljesbonrósa .. qu1t''· · · 
a chibat~ ; outro de.· data posterior vae para a prisão ou . 
terá qualquer outro castigo. Esta desigualdade é repug-, 
oante, não pode ser asoim, é um sacrificio cm [oura pêrda, ~., 
a destruição do ·optimo ; o optimo mistur~do com o pes-
simo vem 11 ficar tilmbam pessimo. . . , 

E assim não teremos exercito, como supponbo que· . 
uma uação nas nossas coudiçi!es dove e podo teri. e~sa, , · 
wiolura do velho o novo elemento coudomna o proposi.Io·do·. 
projeCtll. Eis aqui pot· quo entendo que sendo o no.sso.lim..,,:·:. 
ponho uma reforma na orgonisaçilo da força miHtar deve:-':. 
mos fazer a ordennncn -par11 o exercito e para a armada; · 
como a constituição mau da no art. 1li0, comprchendeodo'' . 
todos os elementos de uma verdadeira e convauieuto orga
nisaçilo da r orça destinada li. do foz a nacional. E, Sr. prosidun• 
te, este ollo ó o caso do art. 36, porquanto a lei da orga
nisaçilCI nilo ó, o noin podori11 ser, a lei do llxaçllo de lor~~ns, 
medida pcriudica, sujeita a ''arin.ções. O quo so pro~isa, 

. _~.:.,., 

... . . 
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Sr. presidente, he de uma· lei de organisação do serviço 
militar, façamos esta lei. 

H as, Sr. pre;idente, uma lei .. como exige o nrt. t 50 
demanda muito estudo,. e mesmo ua sua execução. um 
preparo com extrema prudencia para que. se possa colher 
feliz resultado. Quando a·s cousas o>tiverem neste pé, 
ponba-se em pratica o systema do projecto sem mistura 
do· novo elemPnto com o velbo, 

Os corpos se jrilo pouco a pouco organisaodo, substi
tuindo gradualmente os do antigo exercito, do confor
midade com os claros quo as escusas em tempo legal 
forem abrindo. De outra fórma, Sr. president,;, o novo 
systema de recrutamento ·que se. projecta inaugurar dará 
tão mãos Cructos, como o. que existe, a nossa população 
Dilo se alleiçóará á .elle, e 'é iudispensanl que haja para 
isto · prévio ensino, um ensaio, e então se comprehenderá 
o merécimento desta lei com _que· desejamos dotar o nosso 
paiz. . 
· E' por iaso, Sr. presid_ente, que eu, ·ainda mesmo con

siderando boa esta lei, o ~ystema de recrutamento do pro
jecto; a reputo inopportuua, inopJlortuna ainda mais por 
uma rasllo. Enteado que uma lei nestas condiçiies, creando 
um novo exercito, como deve possuir um povo livre, ~ó 
devia ãpparecer 'quando no solo brasileiro não houvesse 
um só escravo, quando a lei da _igualdade fosse uma reali· 
dade. Entretanto, nós o sabemos, ainda no Braeil se conta.. 
1,002,000 escravos I 

Quando, Sr. preoídsnle, Iodas os quo habitam este eólo 
ahençoado ·estivessem sob a lei da isualdade, então zlim, 
er;. o cliso do coutar-so úm exercito organisado cm laes 
condiciles. Mas di11'srenle é a situação do paiz, mal 
povoa'do, e, em virtude do projecto, executaremos amanhã 
u sy,steDlll de um sorteio, para que o n.osso povo .não os tá 
habilitado. Esta lei, digo com convicçllo, ainda qué se 
escreva,. cxpiie-se a não ser executada, á ficar sómente no 
papal, como ·acontece á muitas leis bo.as quo possuimos, 
promulgadas inconvenientemenle,. i'odusiv" algumas dispo
sições da prDpria con&tituição. E se se der uma circums
tancia e:rtrliordinaria, como em 1S64,. seremos obrigados 
para termos sul dados, á lançar mão de· oúiros meios, 
iremos ·outra vez·á forrar escravos, não para alistai-os, 
mas, matriculai-os no exercito. Eis aqui o paradeiro, e 
paradeiro inevitavel do exercito de que sa quer .fazer uma 
ioslituiçllo de morlilida.de. Em que estado ficará elle de
pois do o ovo esrorço 'l No estado pouco Jisongeiro em que 
se acba hoje ; no interesse da disciplina será talvez pre~ 
ciso applicar âs praças dos novos contingentes, estrag ·das 
pelo contacto do velho elemento; á esses engajados poJa 
'lei e nllo pelo arbítrio, o ca~tigo corporal. 

Na minha opioillo, Sr. presidente, acbava CDovenieule. que 
Cossemus entretendo este estado de cousas, que alias não é 
bom, com os·temp,eramentos que comportam n nossa ci
vilisaçllo, 'até que chegasse o morneoto em qu~ no Brasil 
·Dão ... houvesse mais um homem escravo; é nessa occasião 
que uma lei, como a que se' projecta, deve ser approvada. 
Mas quando não nos achamos em laes· coodiç!!ss, que_rbr 
o bem misturando o velho e estragado elemento com o novo, 
ó tentar o impossiv~l, nllo alcançaremos o resultado que 
temos em mira, perderemos, e não pouco. 

Por outro lado, Sr. presidente, comprebeodo um paiz 
militar aquelle que é, seollo muito, regularmente habitado, 
que não está cercado do. desertos como o nosso, que tom 

neéossidade de enchei-os de população: armada de instru
rnento.s agrícolas e ollo de guerra •. 

Comprebendo, por exemplo, o povo roman11, quereod., 
conquistar e avassallar o cmuodo, orll'ardsaodo· a Jegillo, 
essa invenção quasi.divioa, como diz Vegecio, com que 
realisou o seu empenho e firmou o ·seu poder, o ll'raode 
imperio, .no mundo occidental. .Essa famosa invençlo 
revela v a o povo que a descobrira, a só encontra. simile 
na época moderna nesses corpos de .exercito creados pela 
Prussia. porém mais fortes que ã anti~a legillo romana .. 
Mas os romanos, como dizia, tinham o proposito de anssallar 
o mundo ; começando pelos povos limitrophes ·e·· depois 
pPla Italia, mas nó! nllo temos des~jo de conquistar os ter
renos visiobos ;. merc4! de Deus possuímos bastante lerri
.torio., o que queremos, e aociosamente des~jamos, é vencer~ 
o poderoso inimigo que temos ás nossas portas, o deserto 
que nos esforçamos por. povoar. -

M•s, Sr. presidenie, se vamos applicar na época em·que 
tanto devemos desejar crescer em populaçllo, ,a melhor 
porção da nossa juventude, talvez a mais robusta, ·no- ser
viço das armas, vamos matar nossas esperanças com esse 
procedimento. Não rec:amo o rigoroso cumprimento da lei 
actual, porque seria tornar mais arbitrario o arbítrio em 
pratica, mas se o proprio ·nobre ministro da guerra nos 
declara em ~'.Ir. relatorio, que, com tllo · poderoso, recurso_ 
na mão, o arbilrio, não' pôde recrutar. para encher os 
claros do exercito mais de 1,200,não'póde achar .voluólarios 
alé01 da cifra de 300, e .engajados por premio .tOO,: .como 
tJUcr S .. Ex. que o novo. expediente do prcjeclo satisfaça 
essas necessidades que pelo nobre ministro são elevadas A· 
maior cifra? Agora, segundo .o calculo do nobre :ministro, 
o contingente anoual indispensavel para o· exercito, sobe a 
i,OOO praças, para a marinha a 1,000 pelo menos I • ; • 

Mas, se vós com o arbítrio na mllo não podeis obter 
esse . numero que necessitaes para o preenchimento do 
exercito, tendo zelosos recrutadores· em. cada freguezia; 
como quereis obtel-o pelo meio da designação leg~l, ou 
11ntes pelo talisman do sorteio? I A nossa população está 
porventura educada para isto 'l Não, nossa população. nã11 
está ainda pt·aparada para satisrazer se:'!l reluclaocia este 
agro dever·; Qbedecerá sem duvid.a ao sorteio, como· faz 
agora á desigoaçllo do recrutador. . . . . 
· O sorteado, ~r. presidente,. se, eiquivará como agora a 
esse pesado serviço,. e será necessario linçar milo-de outro 
que o subs-titua : ode tambem fugirá, e com mais razllo ao 
serviço. Nossos mattos silo immensos, temos grandes deser
tos, e união, se apparecer necessidade de um es.rorço maia 
que ordinario para defeza do p11iz e mesmo da ordem pu
blica, seremos Dbrigados a appellar .)ara. a compra de. es
cravos ou para o engajamento de_estraogeiros, tornando-se 
ioulil ., perdido lodo ·o -trabalho com esta lei,. porque o ci • 
dadilo line de nosso paiz ainda oiio está preparado para 
bem cumprir f!Sie arduo dever, e muito mtnos o liberto 
queba pouco deixou de ser o escravo. 

A Prussia, Sr. presidente, onde se forçou a obedecer a 
estas leis que silo, realmente de ferro, por largo tempo en • 
saiuu o systema, mas a Prussia é um paiz de área limi
tada o todo povoado, cuja populaçllo. se pó de ver e facil
mente arregimentar. O contrario acontece entre nós •. 
Possuímos vaslissimo lerritorio, em geral deeerl~ ; aqai a 
populaçllo nllo está educada para esl_e systema, e se acha 
intoiramonte disseminada por Ioda a nossa área territo~ 
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rial, o que impedirá a rigorosa execuçllo da lei; haverá gente, em' outros estados 960,000·maocellcia,. por ·éapaço .. 
arrouxameulo por Ioda a parle, a Jei.se tornará ioexequi- de 1! aonos á uma inclemente especlalif&'l E' ama pueril 

. vel, inutil. ou oppressora tlaquelles que forem vi climas, e 8 damnosa imilacllo do que se passa em outros paizei,. 
vóa:.nllo podereis chamar com segutança e certeza ao ser- abundantes em população e condemnados·ao mililiri~m,~;;: 
vico · mililar o ·contingente · qlie pretendeis. ' 1milaçiio absurda, pois até faltam as compensaçiJtl c~DI, . 
~Por outro lado, Sr. presidente, esta lei apresenta mio que moderam, senão oullillcam, o rigor _de aam·ethi!J&e::.-,· 

perigo para as liberdades publicas, e mesmo para o incre- inslituicllo. · ''';•~1~· · 

mento das·industrias,· com quanto didsesse o o. bre ministro O homem qúe é chamado . para o serviço, aegaadó. ;~ti · . 
da guerra: • As doze- classes de ahstamealo •llo ficlicias, projecto, serve li annos, passa para· a resern ·duraa&e·l, · 
esllo ao. papel sómeate.» Mas, perdoe-me S. Ex., o pr11-, po~_tanlo 9 anoos; e depois ftca livre de todo suviço;'oa_ 
jeclo em discüssllo nao adoptou o antigo sorteio fraacez, outro~, os protegidos da sorte, porém, alo p6dem euar; 
em que o sorteado era condemuado a servir e ·os outros nem estabelecer-se-em cousa alguma ··durante 11 aoaoa ;· 

·ficavam lnleiramenle·livres ; medi dR para nós mui conve- ou ·mate, aos 31S ano os ·é' que poderio respirar ·e. ·di1er·: ·, 
aienle ; alo temos com esse expediente ·senão' o regula-- " Estou emfirn livre do seryi~o militar; ainda .·~ae ·ve,oha. · 
meato do serviço para preenchimento· do• contingentes ao-. uma guerra, nlio estou nas""'condiçiles de saJet&anm-me 
ouaes, visto alo haver necassidade da aproveitar no exer- logo a essa penosR obrigaelo. " He por iuo;· Sr. · preei
cito e armada toda a cifra de uma classe. "'·' · dente, que eu digo que nrió silo aó os I. mil designados do 

· M uilo • bem ; tomamos da classe qnall(uer que ~eja o contingente aooual que llcam sujeitos ao serviçe do exercito; 
· tonlingenle eslrictamente necessario, mas os outros alia- como acontece actualmente. Será uma· cifra iadeftnida, 
lados ftcam ainda sujeitos ii expectativa da subs&iluiçilo e e é para i~so se quer preparar tania gente, e gente auiçi, 
.do augmen&o do· coulingeale, e em· tempo de paz ·durante as esperanças da palria. Nilo sabemos ai amanbll o exer
todo' o tempo da reserva. Neste sobre~aho estullo ·todos cito se elevarA, si o exercito etevar-se, o eoalingents será 
os alistados das doze classes-im cifra mui numerosa. E maior, e é ahi. que vejo o perigo nllo só para o desenvolvi'
es&e temor será ficticio ? A posiclio do sorteado, como menlo de nossas industrias, ·a· incremento · de noua PC!PU

. certeza de situaçllo, é mil vezes preferível ao do•expec&anle lnção, como para nossas. liberdades. · '· · : · · ·. · 
que alio sabe quando lhe tocará a vez de ser arrancado Em nosso paiz, Sr. presidente, um governo astuto e· am
de eaa industria, do seio de sua familia, -masime se fór bicioso .ou~a lu·lo; o govérno prepara uma lei des&e'la
casado sem lllhos,, para· o serviço do ~xercilo ou- da arma-· manho (mostrando um papel) e diz que o ma is pertence aoa 
da, e quem sabe se alé a idado de 32 ou 36 anno.s I r~gulamenlos. ,\ lei franceza de recnitailleito, a' ultima de 

Eis, Sr. pre~ideule, de que forma as dose classes' de 1872, lelli mais de 70 artigos;lé esta Jimita~se a,8 ou 10: 
dlistamênto silo ficticiar, simplesmente escrip&as ao papel I· ora, e11 lenho mais oíedo do Tegulamenlo do mioisterio do 

Em v~rdade,Sr. presidente; a demora para todos os desig- que da propria lei, aiO obstante os seus defeitos j' o peior 
nados e expect.nles é de maisd~ dez annoa, todos terllo de oilo é o que eotá na ld, é o que.está occulto, e que ha de 
esperar ti anoos até que passem dos 33, ou 3ti, conforme po~ certo vir no regulamento. · . · · : 
acirra· das nobres commissiles,pols que.é quando poderio os Nao desejo, Sr. presi'dente,·tomar mais tempo aoaeaado; 
cidadllos brasileiros da nova era tomar estado e estab~le- queria ur1icamente apresentar estas duvidas, que ·Javrám:em 
cer-se. Eu já alo considero, Sr. presidente, o qu~ vai sup· roeu eepirito, ao h ourado ministro da guerra e ás iUastres 
portar 5 ou·· 6 ao nos· de serviço activo e passa para a comruissiles para quo m'as desfizessem, pois,. se o· cionse-

. reserva. por 4 .flaoos; para_ estes a s~rte foi .ad:versa. Coo- guir~m, preHLar6i de mui lo· boa vontade meu voto a este 
sidero os que ficam lóra; Bf.tes>'que S. Ex. dtz que estarão proj~cto que ainda julgo inco4slitucional, ioopporl,uuo, pi· 
em papel ficticiamente oilo podem tomar estado, não podem rigosissimo ao paiz, e um verdadeiro miuotauro.· 
estabelecer-se por niais dedoze,anaos. em.lameol~sa espec- Tonho concluído. 
taliva; porqtie pensando bem, cautelosamente, dtr:to com-
sigo : • Nilo s~i se amanhit serei chamado para o exercito,. 
alo estou .adslriclo ao servico, é verdade, mas Jl.osso ser 
chamado A todo o momento, ainanhll.» Si tuaçào angustiosa, 
e esterilisadora para o paiz. Ora isto oito é a uma •ó classe 
que acontecerá, é a todas, todas as ;12 6cam sujtoi~ãs. a 
esse e,tado de aogU)Itiosa incerteza, o que é 11m· 1111crrftcto 
demasiado penoso para um paiz que, como o nosso, tanto 
necessita de popubçilo. .. . , 
' Com o sorteio rigoroso, como em outro tempo eststru 

. em Fran~a, seria cousa mui dilferente; lodos que não. fossem 
sorteados iam lranquillamente, desa~sowbrados, eur~ar. da 
sua vida oilo ficnv;~m nessa dependencia deshumana. :-' 

E que'· necessidade, Sr. presidente, tem o governo de 
sujeitar lantli gente a essa tllo gravosa obrigação, em Ul!l 

· \ paiz corno o nosso ? Eu· não vejo mesmo conveoiencia na 
creação de_ tantas classes quando é limitado o nu~ero de 
aonos de servico. Nilo bastariam 5 á 6 classes? E arnda es
lassllo de mais: Digo mais, ató 3 classes serion~ ~u.fficitwtes. 
Que necessid11de ha do tantas classes, do SUJeitar tanta 

SESSÃO EM 18 DE MAIO 
Recrutamento 

o llr. Nabuco a-Sr, presidente, e com verda
dr.iro sentimento de hesitação que eu entro nesta discaaslo, 
porque ella se ostenta á Jlrimeira vista de olhos com ca
racter de especialid~de. Mas o -senado é que tem Ioda 
culpa deste meu cowmellimeuto e temeridade, porque roi 
elle quem encarregou a sua commissllo de legislaçlo, da 
qua I fiz parLo,· do ex~me dest& DPgocio importante,· sabendo 
que ella nilo tioba ~m seu seio ·um só militar.· ' · , 

Entendo, porém, Sr. presidente, que o seÕado pNcedeu 
discretamente, porque é r orça reconhecer que, s.e o recru
tamento tRm um a~pecto militar em· razio do 8111 a que 
se destina, de prover de bomens o exercito, é lambem ama 
instiluiç11o civil. E' uma i<•Stiluiçilo civil, porque ent~do 
com quasi lodos os problemas ~ociaes e entende uotavel-

···· ... 
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mente, e em resumo, com o grande problema, da produc
çllo do paiz. Tantos homens collocaes sob as bandeiras, 
quantos silo os bra~os que distrabis da producçllo do 
paiz, diminuindo a sua torça. 

romanos levo duas épocas: sob a Republica e sob o 
Jmperio; , . . . 

Sob a Republica, todos os cidadãos ro1nanos desde .a 
idade da puberdade, H annos, até oiG aonos podiam ser. 
,chamados no serviço militar ... O consul coovo.ca_va aooual-. 
mente os cidadãos que estavam nas circumstancias de pe
~ar em armas; o tribuno militar .escolhia os homens· indis-. 
pensa veis para com pó r as legiões;-o censor .por· sua parte · 
escolhia os ca~alheiros, que por sua .renda e idoneidade. 

·.E nllo .silo sómonte . os homens que es:lio sob as ban
deiral, . :que fazem lalta A agricultora e A industria. Sao 
lambem os homens da reserva, os quaes por causa da con
tinge~cia de serem revocados ao serviço mililar -ndo 
podem. emprehender um estábelecimento industrial ou 
agrícola, e nllo . silo chamados ou procurados para um 
desses estabelecimentos. São lambem aqualles que da o. 
baixa, aquelles qua findam o seu tempo, porquanto, vós o 
aabeis, acostumados á vida dos quarteis, não voltam mais 

. para ·o trabalho; nllo voltam mais para o campo, ficam nas 
cidades, &ornando-se nilo productores, mas consumidores. 

Por outro lad11, o senado sabe que uma lei de recruta,
meo&o com disposiçiles impensadas póde transtornar as 
vocaçiles, costumes e. habitos de uma população ; póde 
lerir o que ha de mais vivo e de mais inquieto em nossas 
ail"eiçiles, os entes que nos são mais caros. 

Nilo é possível, por consequencia, deixar á revelill a 
discussão de uma lei, que entende com tantos sentimentos e 

· com .. tantos inter•lsses. Nilo é possível sacrificar todos 
esses interesses, todos esses sentimentos ao interesse exclu
sivo do servico militar. 

Nós não sÓwos math&n1aticos, ·que tenhamos de resolver 
sómeole um problema dado; somos legisladores, obrigados 
a combinar os diversos interess~s da sociedade, para que 
uns nllo possam prejudicar. os outros. 

Por outro hdo,. finalmente, o recrutamento em razllo 
das circumstancias do nosso paiz, é, ninguem o póde 
n~gar, um instrumento politico, de 'que se servem os par
tidos, gregos e troyao!Js, para comprimir a liberdade do 
cidadão e fazer as urnas exprimirem um voto, que muitas 
vezes nllo..ó o voto nacional, · 

A queslio do recrutamento, portanto, é uma questão, 
que interessa a nús lodos, tanto a uós, como a vóli, a libe
raes e conserva~ores, e o hodie mihi eras tibl. E' preciso, 
por consequeocia, um empenho commum, um empenho 
edorçado para quebrar e substituir esse instrumento, de 
que se serve qualquer situa~ilo, que nasce para. eoverter o 
voto nacional, para viver infinitamento, contra o voto 

. nacional, neutralisaodo toda iolluencia da opinião. 
~Senhores, eu digo que devemos suhstituir ussu instrumento 
J•olitico ; -mas está bem claro que n.do quero dizer que o 
devPmos substituir por·qualqucr cous.i ou por eousa ainda 
peior, sahir de um abysmo para cnhir em outro 11bysmo. 

lambem deviam servir. Véde, que com razllo esoe sylite·. 
ma especial dos romanos .tinha o nome de . dilectur,; 
segundu o codigo. 

Sob o · lmperio, o recrutamento ou era voluntario ou 
(orçado ; o voluotario por meio de engajamento, o lo1çado 
ou era real ou era pessoal. O recrutamento chamado real. · 
era um. onus, quo se ·impunha a certas pessoas por suas 
coodiçiles sociaes, como os senadores, os grandes pr.oprie,-
&arios ou·seubores do solo. O onus coobidtia em contribuir 
com ce'rto numero de homens para compor o exercito. O .re
crutamento pessoal era o serviço, que por si mesmo presta.,-
vam os io<lividues que não eram qualificados. . . . .. 

. Quanto á Inglaterra, o recrutamento tambem é ahi espe-'. 
cial e consiste exclusivamente no engajamento voluntarios: . 
oilo dissimulo que esse 6ystoma, que é aquelle que prefir·o 
a todos, tem lambem alguns inconvenientes. · · . .. . .. 

O systema de engajamento voluotario na lnghterra é. -
caro, não se pó de· negar ; tanlu , assim, que ew 186i a 
loglaturra manteve um. exercito do .. 150;000_ homeus- e 
14,000 cavÍLIIos colfi 336 milhiles de f!JIDcos, ao passo 
que no mesmo· tempo a França manteve um exercito do 
{00,000 ·JJorneos e .80,000 cavallos com 370. miJb·aes. de. 
francos. E' um sy;tewa caro, não se póde negar ; mas ó . 
um sy.terua que está conforme . aos principio~ adoptados 
pelos inglczes; Elles querem antes que se despeoda.uoia 
certa quantia, IJUe ó o e11"eila da grande producção do. paiz 
do qou vêr -e~sa prodocção emb~raçada, desfulcada dos 
braços que lbe silo indispeosaveis. ·Sobreleva. a tudo .o . 
•principio da liberdade, que ua Inglaterra impera .muito. · 

Co6tumi!-!6 diter que o sy.steiua do ·engajamento vo- ' 
IUI!tario da Inglaterra ·ó viciuso, qu~ se realisa por meios 

'Mtiliciosos, ·pela cerv~ja. 
· Ha ell.ageraçilo nest!l proposição. Antes de. tudo; Sr. pro- -
si dente, fica fóra de quc&tão a violencia; nllo. ha violencia .. 
o~sde o tempo do engajamento feito entro· o sargei1to ro,. 
crutador e u recrut& até o juramento. prestado .perante o 
tribunal de policia, ka Ioda a liberdade parll o cidadão 
de8istir. • · 

E vê de bem quo a pressilo ou seduc~ão. nilo é sobro os 
homens utoi~ á industria; é sobre os. vadi.os, sobre os .va
gabundos. Ora, dizei-me se ha inconveniente em exercer 
inlluencia, e até corrupçilo, para dar um modo de vida a 
·um vadio, s~ ullo é isto melhor do que sacrificar a. indus-
tria, tirando·lbe os braços uteis. · 

lnftllizmente, Sr. presidente, redigidG o projecto como 
esta, . nlio posso pre~tar-lho o meu assentimento, . porque, 
em resumo, é um projecto illusorio nc.s relações militares, 
é um projecto terrivel nas relaçiles da sociedade e da ra
milia, é um projrcto ame-açador e suspeitoso JJas relaçiltl~ 
diplomaticas, nas relações com os nossos vi&inhoo da 
America. 

Sr. presidente, untes de tratar do projecto, o senado 
ha do permiUir que eu perpasse os diversos systemas de 
recrutamento, praticados em outros paizts, pnrque., •leo
criptos esses diverso~ &ystPmt.~, tU poderei, sorvindo·mc 
da linguagem ruedica, diagnosticar qual é o oystema deote 
projecto. 

CulllJlre entender bom a minha proposicllo : tu ullo 
ljUero que o.exercito s••ja ·composto de homens perversos 
e crimioosos ; n'ão é ioto o que eu digo. Não ha, .Porém, 
·ior.oov.,uiente nenbuw, antes grande serviço publico, em 
razer que um bo111eru, que não tem modo de vida e pó do. 
perder-se na ociosidade, adopte como ruodo de vida a 

ijouve uma nação na nutiguidadu que se assignalou nota
velmente na guerra; foi Rorua. O recrutam~nlo outre os 

profi8~ilo do exrrcilo. ·· · · ' . 
Além disso, Sr. presidente, ha uma outra vllrdade : é 

que as tro(las ioglezas são firmes e valentes quanto silo 
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as das nações mais avantajadas na guerra. ·Assim o disse mas ba uma coau na insliluiçlto suissa, que podérla ·ser 
um bomem que· niio é suspeito, o Sr. Thiars, na bisloria do a.dophda ; é a instrucça:o . militar. .E' riuilo de esperar 
consulado e do Imperio. . · qua esse syslema de aprendizagem mililar seja. uniYeraali~ 

Diz~se que o recrutamento volnntario nllo é um meio sndo por meio da cívilisaçlio om 'todos 011 paizea, • porque 
para ~onseguir grande ·exercito .. Eu niio disputo esta dle tende a subsLituir o soldado de proOs~lio pelo aoldido<de . 
proposrçllo, masa ver~ade é que lambem uól niio temos' vocaç~o, a dispensar oa pelo menos a,diminair-oi'B'~~dés': • 
necelisidad11 de gran1e exercito; e a Suecia, que tem pe- exercllos permanentes, que devoràm a .producça:o é~ ae-;reg.;: ,\_ 
queno txercilo, sómente o compile~ de voluntarius. , 'das dos Estados. . . . · ' _ : .. ·,·:'-~: 

E, seobores, outr'ora podia-se impugar por conjecturas o A Inglaterra é Jl'otori~mente um paiz de seóeo pratico;. 
recrutam• nto volantario; boje não é mais possível, porquij pois bem, a Inglaterra já adoptou es;e systema d" Sul11a; 
praticame•1le lemos cm contrariô o exemplo do Paraguay ; to!los o; estabelecimentos escolares; que ·eeem uma ·sub
foi sem duvida o grande numero de voluntarios que eólre- v~nç4o do E~tado, silo obrigados a ter armas e 'omciaéa 
teve e_ compoz esse exercito, que salvou·a honra e a dig- instructores; os meninos,· conforme sua idadt~,.a'preôdêm 
nidade nac!onaes. · ahi gymnastica, 'm_anobras militares e os·exercicios·de tiro. 
·Nilo fallareitlos Estados Unidos; porque ahi ;e praliea o Não rallarei, senhores, da'Russia, cujo syst~ma espécial· 

mesmo sy~tema da Ioglalérra. · cond;tia até !J :.tnno p ·asado_ nó recrutamento ·por via de 
o· outro ~ystema espechl é o da Saiasa. · Na Suiss11 rorta: Cada co~múna era obrigada a dar quatro homens por 

·ningurin' é soldado, mas todos são soldados. Ninguem 'é cada 1,000 !Irados â sortA por via de roda; Hoje, o sys
aolda;lo, porquu não ba· ex•rcito permanente, ha apenas terna da Russia é o sy:;tema geral, o sy•tema prussiano • 
contingent11s milítares cbamadoa periodicamente. Todos são Nilo falll~rei tambem, Sr. presidente, das nossas levas 
soldados, porque _cada suisso e;lâ armado o equipado em forçadas; isto nlio constitue um systema, antes é a-aàsen-· 
s.aa. casa, prompto p~ra qa1dquer reclamo da patria. Além cia de todo o ~ystem11 ; não é senão a violencia, que por 
disso, senhores, a educacllo na Suissa tem como um por.to empeobo de nós todos deve acabar. . · .- · · · 
obrigado 'a_ aprendizagem militar;' nos estabslecimenlos Descriptos estes Sfdlemas especiaes;- Sr. presidente, 
escolares, conformo as idades, os meóioos aprendem a passo a considerar os fiystemas mais geraes. 
~ymnastica, as manobras milttares e os exercício~ de tiro. Os· systema~ geraes são o da· Prussia, boje seguido por 
E o exercito suisso não ó senão uma grande escola militar, toda a Allomanba, p~Ja Russia, Auslria e Hungria, ·ltalia 
porque se compile de Ires classes, que ~ó teem por objecto e pela França. O segundo systema é o que-seguia a· Fraa'ça_ 
os exercícios de tiro e as manobras milhares. desde 1818 até 1868 (até s_eas desastre•),. é o que seguem 

Pa~a vos dar, senbore~, ama idéa do que é o systema de Portugal, Hesp11nha. e lílgans outros paízes, que niio são po
recrntamento sui~so, en lerei; porque é breve, o projecto tenciaH militares. · · · · · - . . ,· 
de lei 6preseotado pela opposiçllo. liberal da 'Fran~a em O primeiro systema, como sabeis. co usisle ·no servi~6 
1866, quando se discutiu o importante projecto apresen- obrigatorlo para todo~, e o sorteio abi nlio serve seo4o 
tado pelo marechal Niel. O projecto da opposiçilo fran- para collucar os alistados, m'lrcando-lbes a prioridade 
cezty desenha ·b~m o systemA. suisso, porque um de seus em que devem ser chamados, O ·segando systema 6 ·o que 
autores, Jules Simon,, confessou que elle era um plagio, tem por base o se"iço obrigatorio para· am aumero•limi-

ma cópia da constitaicão belvetica de 1848 e da lei mt• lado; ahi o .sorteio· é decisivo, é lado, quero~ dizer: 
litar d'l Confederaçiio de 1850. (Lendo):· f11ito..o sorteio, os que foram favorecidos pela sorte,-llcam 

« A forca militar é dividida em Ires classes. Todo o ci- liberados e só teem a contingeucia de ser_vir .na guarda 
dadilo inscripto na primeira. classe é obrigado a assi>lir nadonal ou nas Corças territoriaes, que em cada paiz se 
á escola de recrutamento, dur"'nte o primeiro anno do seu assemelham á guarda nacional. . · -· · · · 
serviço nessa classe, a assistir _cada anoo ao exercício de Dizia a respeito do primeiro systema o geoeral Trocha 
tiro e á Pàcola ·de repeticl!o e: a assistir uma vez, no em 1867 :' «Este systema da Prussia, adoptado entre nós, 
decurso de seis annos, a uin caa,po de manobras. OA ci- perturbaria os nossos costumes, as nossas aspiraçiles, aa 
dadãos ins'criptos na segunda classe silo obrigados a assistir nossas instituições. D segundo systema; que: temos ha 60 
·ao exerci cio do tiro e á escola dà ~epe~içllo, co'mo os da anuo~, é o que deve continuar. • 
primei111 classe. Assistem uma vez, durante seu serviço,· V amos vil r· como se pralicRm os doas· sydtemas 'na 
nessa claese, a um campo de~ manobras, cuja dnração é Prassia, ainda actualmente ; e na Franca Até t 868. : 
reduzida a um mez. Os cidadãos inscriptos oa terceira A -força publica na Pru'ssia se cÔmpile do e:rercito, 

. elasse não silo addrictos senão a ·segoir os exercícios de marinba e landstaro. O exercito se di•ide em exercito 
tiro. o~ corpos especiaes, comprebendendo a engenharia, activo, reserva de exercito, grande reserva i:ham~da Jan• 
a artilbaria, a cavallari~a e a goudarmeria slto formados dswber. A landslurn como já vos disse, é um elemento da 
por eng11jamentos volantarios e reeogajamentos. Em todas força publica, que. corresponde á nossa guarda nacional. 
as escolas do Estado, qualquer que sPja o grão, os joveoa Alóm da reserva achva do exercito e da landswher, h• ama 
do t 2 a 20 annos silo exercitados Ires vezes por semana outra reserva chamada de recrutamento : erzal1 re&'eroe, 
no mantljo das armas e manobras militares.» Ei~ a Iii des• que n:1. Austria e Hungria se cbama reserva do subslituicllo. 
cripto o systema da Suissa. _Com essa organisaçito a ver-, A eota reserva pertencem aquellos que excedem os coo
dada ó qne, por mais rapida que sej:L uma in •asilo, a de~ tit•gentes, e que podem ser chamados para sapprir as faltas 
Cosa nacional é sempre prompta ; foi com esse espírito dos que, em raza:o dos primeiros oumeros, foram primeira
militar que a Saissa oxpelliu de suas montanha os exerci- mente chamados. ~u de pr~ferencia obrigados ao servi2o. 
tos disciplinados da Austria. Concebo que um exercito No tau esta essenc1al diiTere.nça dos dous aystemas fraocez 
assim é para um paiz montanhoso e pequeno como a Suissn; e prussiano: na França (até 1868) sorteado o conligenle 
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aanaal,• 08 alistad~s que oito eram sorteados.· O cavam livres todas as ameaças, ó a força · das eeusas, é a . .Corça .. das 
e aó· com a eonllagencia de servir na guarda Mcional; na circumstancias que nos obriga a reformar a lei de .. 1831.• 
Prassia,compostos oaconlingontes, os alistados, que reslanl, Descriptos, Sr. pr_esidente, os doas systemas geraes, 
uao ,ftcam . ·livres', sito colloeados na erzalr 'reurve cu porgunfo:. qual é o py,;tema deste projecto Y Na:o. é o 
para supprirem os primeiros numeros, que f11ltam, e quando systema da França, porque o systema da França até 1868, 
alo chamados, decorrido certo tempo, vão para a landshU!_er. como já vos disse, estabelecia. o sorteio, decisivo; ftitO o 
. Estabelecido& estes elementos, que com;•ilem a força pu sorteio, os ci daditoP, que oito eram determinados pela sorte, 

· blica aá·Prussia, devo dizer que u prussiano serve 011 tem· ficavam exonerados do serviço. 0 ~y>tPma do projecto, 
contlngencia de servir somente dur'lnle !i annos : Ires portanto, é o da Prussia-: . feito. o alislamBoto, procede-se 
annos na exercito, quat•·., na reserva do exercito~, cinco ao sorteio ; e. oõ que oito sito Rorteados, vito .compor ~ que 
na lanhrwver e 1 O ano os na landsturn · se cbama reserva do recrutamento, .reserva. consagrada no 

. Vamos agora ao segundo systema. O seguqdo sydema, art. 3• § !i• do projecto ; ainda os que restam vão para 
que predominou na França at6 1868, con~istia nas disposi- a grande reserva do art. 11•. . . . ... 
çiles,que voa lembrar. ao senado. . , .. . . Vemos, por conseqaeocia, um.l imitaçitci do ·eyste.ma 
.. Procedia-se ao alistamento. Fe11~ o sortuo, está d1to pruasianno. Por ,isso .cbamei. a vossa attencito sobre .eslia 
.ji e repito, os alistados que restavam, ficavam livres ; nito reserva do recrutàmento. Na Pruaàia ba uôu. 'reserva do 
tinham outra contingencia de. servir senão, na goarda ·na- re~ru.tamento, erzal1 reserve.; nós a temos no ar I •. 3.• § 11~. 
cional. E' isto o que diz a lei de 1832, que peço licfoça 0(7'cidadlios que nilo são:. alistados. podem ser cllamados 
ao senado para lêr. (Lendo): o O c~n·elbo ddclarará ao para tnpprir a falta dos que Coram alistados. Ei11 o art. 
·depois que os jovens que oão ~ito inscriptoi na lista, são 3• § li.•. . . ·; .. .. 

, ou ficam deJinitivamellts liberadol.» · " Os immediatos a eslea.poderito ser chamldos por 
A. reserva, por esta lei de 1~32, era um·• parle do coo- .sua ordfm ·ue numero durante o anuo .ftoanceiro a que 

tingente ·. annual, isto ·é, sorteava-se um numero maior do corresponder· o contingeniA,- na falta·. dos, primeiros e de 
que permittia a lei do orçamente : uma parte ficava sob voluntl~rio~, ou quando tenha de ur. elevada a. forfa ds-
as bandeiras, ·e a outra parte ia para seu~ lares, prompta crelada. » - · 
·para qualquer chamada, Era esta a reserva que existia Na Prussia ba uma reserva do. exercito: nós a temos no 
em '1832, e qae substituiu a reserva dos veteranos de §.2• do art. i•: o Os designlldos.que n:to se evadirem a_o 
1818, abolida em 1821. cumprimentõ deste dever servirão por seis annos, ftndos· os 

. Com e! te ~ystema, Sr. presidenh.•, viyeu a França, quaes serão licenciados, com obrigáçllo de se apresentarem 
desde 1818 até ISGS •: Com tste systema a. Fmoç11 para o serviço em· circumstancias de guerra ioter.na ou· 
adquiria exercitas numerosos, com. os quaes :venceu na externa, dentro dos quatro anoos subsequentes. » .. , . 
Criméa, na Italia e fez largas e abus1vas exped1çiles para A Prussia .tem uma. landswer.; nós queremos arremedal-:t 
0 México e. para a Asia. Porque alterou a França este no art. li• . . , 
eystema, que havia entrado e~ sc~s costumes, este ~ystem~ A. Prussia tem uma..lan·dsturn; nó~ temos a guarda .na-
que lhe havia dado exerci tos vJctor~osos em todas as guerras cional. 
que tiaha emprehendido 'l . · Ha, porém, ama ditrarença, ~ é qae o prus§iano tem .a 

E' qae a França estremeceu perante a :batalba de Sa- contingencia de servir até, os i'2 annos e o brasileiro fica 
dowa qàando viu ~o immenso podtr que.tmha a Prussia, com a contingencia do serviço até GO annoà; · 
e pen~ou que com_ o seu systema n_ão podia obter forças, Eu vos demonstr·o isto, decompondo·. estes annos.· · Póde 
que competisseOJ com as da Pruss1a. servir até 30 annos no exercito; póde servir na guarda 

Todavia, senbores, é força dizer que, em 1868 mesmo, a nacional_ até GO. ,Nô la~lurm prussiano .o cidadito !Ó 
Fran·ca oito aboliu a lei de 1832 ; ape11as a alterou, para serve até 42 annos; .entre ''nós póde servir até fiO auneis, 
obter' maiores reservas. A. quest:tl' toda foi de reserva ; o na guarda nacional,· isto é, o servico niilitar no •Brasil vae 
•Jstema continuou -o mesmo. Esta .eystema, porém, foi até o cumulo ou até perto ,do tutnuio I'Que horror! . 
.:ompletamente derogado pela_. lei Craoceza de 187~. A . E, senbures, .alio ao trata . só da realidade do .senico, 
França, depois de batalba da Sddan! . entendeu que. ~eas porque, se tratamos disto, na Prussia só se serve 12 
desastres provinba do· aydema pruss1anom e então 1m1tou annos. ' Trata-se ;da ciontingoncia do servi~o; essa. c.oo~ 
aervilmente· esse systema. tingencia interessa tanto como a realidade ' indus.tria. e .11:· 

Dizia, porém, 0 grande homem, que este v~·~ test~ da agricultura, que ftcaru assim como .a espada de .Damocles 
Republica Franceza e que a salvou das.grav1ss1mas d1ffi- sobr• a cabeça, sendo que com esa contingeocia .do ser
enidades em que ella s11 viu, o Sr Thiers : • Nito é preciso viço militar oito se pótle emprebender nad& de seria, .nada 
alterá r, a lei de 1 831; com essa lei, augmentados os con- de futuro. · ·. · . . ..... 
tiogentee, podemos obler·nl!la força respeitavel.• Consideremos, senhores, cad·,· um destu artigos . de-

talhadamente. Eu cbamo a attenclio do sEnado. · · 
Entretanto cumpre vêr que .a expo>ição dos motivos da O que cararterisa o systema dÓ ·proJ·eclo sito.os art; 3• 

Jel. franceza de 1872 rec~Jnheceu que a lei de 183i tinba § li• e art.· ü•. ProC'lde-se,ao sorteamento e depois, como 
sido Útil ao paiz, e ~ó devia ser revogada, para que a. já disse, ftcam os immediatos com. conlingeocia .de serem 
França p'odesse ter for~as que c~mpelissem com as da cbamados. • . 
Proseia. Eis aqui o que d•z o rolatorJO do.! 872 : Assim o recrutamento está sempre aberto e o cidadlio 

oSem duvida a lcgislaçlio exi;t~ote po~eria ?inda bastar na contingencia de ser cbamado para snpprir os que.fal
psra crear forcas militares cons1deraveu o 1mpooeates ; tam. Está envolvida nestes ârligos a colll!cripção, a odiosa 
ella, poróm, nitÔ. basta .para conjurar todos os per,igos, conscripçito da Fraoça, esse terror das, !amUias e das iq-
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duslri.\s, porque lodos 
gencia do serviço. 

os alistados estilo .sujeitos á conlin- ' ·senhores, os que escapam do ar&. ao abi ficam com .a con· 
llngenci" · do art. G• nessa landsbwer ·· prussiana ; cumpre 
fázer a historia deste artigo. A commíllii:O militar que 
Iniciou esta lei, por r.ujo trabalho sem duvida merece 

Eillretanio, senhores, o ·homem que mais nntagens 
tiroil da eonscrlp~:to, o· grande Napoleão (, eiu pleno con
selho de Estado ~isse : « A conscripção é odiosa; .aquel!Hs 
que mo ~ucicederem Mo de in;crover n~ seu programma 
plu1 de comcriplion »; e a constiluição de '18U reali~eu 
essa prophec!à e aboliu: se a conscrip~ão 

grande elogio... · 
O SR. PARt.iuoui.-Apoiado :-
0 Sa. Nuuco.-••. porque é ~empre um grande ser~ 

vico ioíciaruma refrJrma.util ••• . . 
O Sa. Pu.uuolli.-Estabelecer uma ·base. 

Jp. vtl.ies, senhores, que pelo syolema do projecto, ó 
sorteio nil~ descan8a, como descansava em França pela lei 
de 1831, a anciedade das profls~iles e das familias,; con
tinúa durante todo o tempo; cada um e•pera a cada '-'O Sn. NABUco:- ••• a cominissllo mrlitar nllo. adoptou 
momento ser cbam11do, ·n·ãtl' em virtude do sorteio, mas essa reserva do art. r;•, n'no accumolou essa grande ·ma•sa 
pela autoridadP, para supJirir a falta dos primeiros • .E' o de gente recrutavel, tt clasRes ou t8 a·SO annos; · limi• 
recrutamento, como vos disae,.sempre.aberto. too-se 11 estabeleéer o exercito activo e a reserfa; .o.ex• 
· Ora, vó' sabei~, senboreP, o quu fazem a Uef!ligencin, o cesso das clasees nnnoRes ficava na guarda nacionl. Paeseo 

,;~atron.ato • o espirito .de partiio em nossa terra. :Q11.er a lei na cam11ra dos deputados em 1• e ·t• diPcua~llo aem 
isto dizer que os refractarias que tiverem·audacia e pro- conter es.~a idé~ do nrt. G.• Entre a. t• e a 3• d1scuesilo1 
tecçllo, hão de andar impunemente pelas ruas das villas e porém, sobreveio a lei franceu de 186~, que creava ·-a 
das cidades, tanto mais que o projecto os nil:~ considera de· guarda nacional-movei ; eis ahi: para. Jogo o nosso·pru• 
~erlore~. ·Hão ~e.r chamados para o servi~o os mais pro- ndo de imitar ·npoderou ·~e da idé~, consagrou essa mobi· 
xirnos, os encontradiços, os homens do trabalho ; bào de lisaçllo d~s fi classes e foi além, porque. · vós o sabeis,· a 
Jer cballiados C!i-iuimigos politicos; , . guarda nacional movei da Fran~a somente comprthendia 

-. E. esperaes que entre em noi1sos cosiumes, seja acolhida tres classes liDieriores. 
pela nossa população eda I~ i, que afugtinta de seus l.tree E quereis saber o que slto ti· elaues 'l Sio cerca de 
todos os cidadilos? Pc~rque entrou nos cosluines dil França li001000 homens. ·Eu não quero outra demonslraçilo senlo 
a lei'ile 1818 do gerreral Saint Cyr e a de t83! do gu- baseada no parecer da commissllo militar.: a commisalo 
neral Souldl Porque o sorteio era· decisivo ; aquelle que , militar,. em falta de estalistien, calculou que o alistamento 
nito era sorteado ficàva descansado, só tinha a cootiog.::ncia :de cnda anno· seria de ISO,OOO ; .ora, .tI annoa d4o 
de servir na guuda mLeional. . · : 600,000 ; deduzidos os. cor.tinge!.'tes e descontadas· as 

Eu Pei qual é 11 objec~ão que abi h-1 de vir: « Então . fall'l.s que occorrem, mortes, etc., póde dizer-se que cerca 
'Dilo haverá contingentes; mu, senhores, esta objecçilo uilo de ISOO,OOO homens ficam á disposi~ão do governo. 
é legitima, porque üft'ecta a magestade d11 lei, confessando Ora, pergunto, essa reserva do art. r;.• tem quadros, 
a impoterrcia da sancçllo della, i.tD é, com~ .nllD pDdemos .tem esercicioB, tem · instrucção ? Oa tem ou não tem~: 
per~toguil', e óbrigar a p11ucos, cumpre _que a população se tem quadros, se tom e:rercicio, se tPem instrucção, além 
toda· e~tAja em ancied.ide, llqp~rao1o o dia de amanhii. de enorme despeza do E-tado, a p(lpul~ção brasileira fica 

· · · ·· • . , . toda militarisada, porque nbi está a. pule viril e ener • 
o, Sa. v~scol'IDB ao Rto BRANC!I (prendente do con1elli01 . gica da populaçlto tod:L comprehendida nessas 12 claues. 

-E 0 ~!•lema actual. Mati, se oito tem quadros, se nilo tom_ •xercieio, se allo 
·o Sn •. NAauco: --E' o sy>tema aclu,,J? Pois bem, 50 tem in~trucçllo, para que servem esses homens em papel; 

cootinú1 o systemll, para· que r~(orma ? . em reserva ? 
Pdrgunlo eu : es~a reserva . do arl. ã•- faz ,parte. ,da 

O Sa.)llNQilBIR.\ (minidto da guerra):- O sydtema guarda nacional?_ Faz ou não faz: Pe fiiZ parte. da guarda 
actual é. que. produz anciedado. nacional,. ain~a nao vi uma disposiça:o P.~ais inntil do que 

O Sa; 'NABUCo :-0 systema nctual tem ·muitas e:rcep- a ·dt•sle artig~. que nlo .é senilo um:1.daplicata da lei da. 
~iles, nlto alfa ela a tanta gente;. o individUil, esconden~o sP, guvda nacional; mas, Ee nllo far- partd da guarda 
fica livre. e volta .srm culpa aos seus lar6s ; o novo @ysle- nacional, p1ra que ·de$membra~IJ da guard.l riacional, 
ma designa ·os individpos, espera-os qu.mdo elles voltam eh força civlca, senhores, a. parte 111ais importante e viril 
e ·a .mimos que nllo haja impunidade, não ficam dt·scusailos.. da população, para que lbe daes caracter militar'/. Se- . 
Repilo, ser.borrs; o quo disso, n verdade é que ~ó Mo de' nborc~, nfto sei pua que tantas .reservas. Fica .o gover,no 
ser cbr1mados -e perleguidos eis inimigos politico~, os bomens' :com a reserva do recrulam~nto ·do art. S• § IS•; com a 
de trnbalbo, quo sllD os que niio desamparam fncilm~nte os :reserva do.nrt. 4• § li•; com a reserva do arl. r;•, ts~a 
aeà~ lares. · ;mns~a de 1')00,000 bomena, e ainda em cima com os.corpos 

·senl1ores, nilo diz~i~ 110 a ri. 9.• qae só depois que ,policiaes, a guard.1 nacioMI,. os pedestre!, os urbanos; 
se fizer eft'~ctivo o primeiro contingente, de' que trata o iJIIlrn quf', senhores?-
§ 6.• do nrt. ·3.• da presento lei, ó crao fica abolido o Direis: <~Nilo ba r.ealidarle nessa forç~"; m~s, IIPribores, 
actual ·:systema de recrutamento 'l Pois bem ; armne-vos rha todas as npparenci11s, qae bastsm porá infundir terror 
com este rncio provisorio, o podeis sem prejuízo do ser- •ao r.i~adilo. pun inspirar desconfianças ás niiÇil·lB e•tran-
viço publico realisur o systemn do vordadairo sorteio, c~- geir11s, aos nossos ~isinbo·s. · . 
zendo. o entrar nos noseos coslu:nes. p,,ra que os~ns,·. reservas· monstruosas, que na occaeiil:o 

'Nilo h a meio ·termo. PPrs~gui, persQgui ine:torn veis .silo nu lias? Se tendes ri! ceio de sorprezas no Rio Grande 
aos refraclarios, mas deixne a populaç11? desc11nsadn. :do Sul, por parlo do visinho, que nos póde ineommodar, 
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dir•vos·hei que isto tudo é inutil ; o que pó~e prestar 
servico é o exercito, é a guarda nacional da fronteira.· De 
que serviram as grandes reservas da França contra o ini· 
migo imminente ? . Dizia com toda razn:o Tbiers : " P11ra 
o en avant essas reservas não v~ I em nada, mas o exercito : 
elevae-o.» . · 

Torno· a repetir o que disse em meu voto em separado : 
os meios de defesa devem estar na razão. das possibilida
des da aggressllo ; nó~ niÍo temos a Prussla nas nossas 
fronteiras· com a landwber e as ~u/19 grandes macbinas 
de guerra. Nossos vis·inbos ni!o teem -organisação militar, 

·não teem reservas, e nós temos muito mais recursos do.qJJe 
êlles teem ••• 

·O Sa. P.&RANAGU.Í. :-Deus queira que elles se cooven
. çam disso para nos deixar em paz. 

' o~' Sa. NABUCO :-Sr. presidente, não posso deixar de 
tomar e111 consideração a emenda · olierecida pela nobre 
commissiio AO art. li•, na parte em que estalieleco as 

· condicões do aervico desta reserva. 
Diz a emenda . (iendo).: aNo caso de guerra interna ou 

externa, não se achando reuniJas as camaras legislativas, 
e não concorrendo voluotarios, ou não sendo sufllcientes as 
réservas'do § 2• do art: 4• pa·a lcompletar as forças ex
traordinarias decretadas nas respectivas leis, ou s~ nestas 
não estiver especialisa lo o. modo de preencher as ditas 
(orflls etc. » . _ . 

JMa ultima bypotbese é uma bypotbese gratuita. Po.;. 
demos suppor que o legislador contra o .seu dever e cos
tume deixe de especificar o modo de preencher as forças 
extraordinarias .decretadas e que c- governo se cale, ·e não· 
inste~ por essa providencia t Supponhamos que sim ; ne5te 
caso, senhores, o reinedio está na lei, ê a guarda na cio· 
nal, ou outro que convenha mediante o b1ll de indemni
dade, nunca porém uma org\nisação arbitraria que põe 
nas mãos- do governo (o da . a força que elle quer 6 p la 
qual se póde considerar independente do corpo legisla· 
tivo.- Este .artig'o envolve evidentemente uma conlradicção 
da fixação de forças. Se o corpo legislativo nega.as forças, 
o governo não precisa delle porque tem !iOO,OOO homens, 
de que póde dispor;. · 

0 Sa; VISCONDE DB MURITIB~ ·:.-Leia ma_is para diante, 
0 .Sn. NABUCO ~-Eu já Jj o artigo quanto me bàsta. 
0 Sn. VISCONDE DB .MURITIB.\. dá _um aparte: 
o Sa. NACUCO :-v. Ex. tem todos os meios de fazer 

v 1ler a sua opinião ; ma.s entendo. que esta disposiflo 
oll'eride adignidade d~ corpo legislativo, é uma abdicação 
de seu direito. Mas, sorponha-se que ba omissão na Oxa
cão annoal ... ·-

o sn: JuNQUEIRA (ministro da quer·ra) : - Não póde 
haver : o corpo legislativo ou Oxa à força ou nlto llica ; 
na segunda hypotbese, o governo não póde chamar um 
homem. 

O Sn. VISCONDE DO Rro BRANco (pretidenle do conse· 
lho) :- Alóm da Corça fixada, ninguem é recrutado. 

O Sn. JuNQUEm& (ministro d11 guerra) : - E' uma lei 
de organisação, do modo de fixar a força. 

O Sn. N.~nuco: -Peço a V. Ex. que attenda a esta 

expressão : ou não estiver especialisado o modo' de preen-
chrr a força. · 

O Sa .. JuNQUEIRA (mini•tro da guerra) :....,.. Para pre.en· 
cber a força decretada ; ahi. ~stá a resposta. 

o -Sa. VISCOl'IDB DO RIO BRANCO (prelidenlll do conlll
lho) :-'poiado. 
' O Sa. Nuoco :-Mu fixar a forca não é sómente de
terminar .o numero, mas o modo de preil!lcbel·o: o ~orpo 
lesislativo Eómente é qaem deve designar esse modo, é 
só· ello quem deve dizer qual a classe ou clae~es anteriores 
que devam ser chamada3 para o serviço de gue~ra,_e não 
o governo. · 

O Sa. JuNQUEIRA (miniltro da guerra) :,-E' o corpo 
logislativ~ mesmo quem está considerando a. ma leria. · 

OSa. N•nuco :-Deve ser uma disposição de lei; Está, 
roaií:'não na l~i propria; o que r~pugna com os prin~ipios 
é esta accumulaçlto de classes nas mãos do governo. 

O Sn. JuNQUKIRA (~inistro da guerra) :-Pdlo syste.:Ua 
de .V. Ex. é qoo se· diLVa esta circomstancia. 

o. Sn. NABUCO :-Senhores, dizia um. distin~to pula:. 
mentar francfz, o ·general Foiy, " não quero abdicar· por 
mtnba parle o concurso do poder )fgislativo, a fcirmaçlto 
da força publica, concurso que, mais ainda que o.·voto do 
imposto, caracterisa a participação constitucional- no 
exercicio da soberania. " 

Senhores, p11.ra mim' é uma questilo da maior im'por
lancia que só o poder lesi~lativo fixe a força annoal e os 
méios de preenchei-a, só elle determine quaes as classes 
anteriores· á do . anno do alistamento que devem ser cha-
madas. . · , . 

Sr. presidente, dfpois' de ter dito os pontos esaenciaes 
d;• minha profunda divergencia com o proJecto, depois de ter 
impugnado o systema do projecto, porque não quero outro 
systema a não · ser o. do sorteio decisivo, p~r mo~o que os 
cidadãos que nlto silo sorteados fiquem completaiJiente libe· 
rados, pGdendo fómente servir na guarda nacional, eu vou
tratar ainda de alguns pontos ca.racteristicos deste projecto, 
aos quaes não posso prest~.a minba approvação. 

Sr. presidente, um desses p(lnto~ é a i~~ d11 de 18 ao nos. 
que o projecto adopta_ para o recut~mento. A. idéa de uma 
naçlto armada oito é senlto .o·ma: otop_ia. Roma, como sa
beis, foi outr'ora o typo da nação armada, ~ .Roma Dilo 
tinba em armas senão 300,000 homens nas soas tiS le:
giiles. . . . · , . 

A. Prussia . é o typo da nação armada actualmente, mas 
a força da Prussia destinada para ó servi~o militar ~ em 
tempo de pn de 400,000 homen~, e em tempo de guerra 
um milhão e tantos mil Já se vê, por consequencia, que o 
serviço militar nllo . rede sobre to da a naçilo ; escolhe-se 
a parte màiR vir·il, mai~ energica da populaçllo para fazer 
o servsco militar. Ora, a presumpcilo da virilidade. e ener· 
gia está na idade, Todas u nacõe; teem escolhido a idade 
de. 20 aunos como aquella em que o cidlldiio está mais 
apto para o serviço militar ; o nosso projecto adopta para 
o recrutamento a idade. de. 18 annos. Em que se funda ? 
Tenho ouvido que a razllo não ó outra senão esta : 

O desenvolvimento physico no nosso paiz ó precoce, 
maior e mais prompto do que nos paizes da Europa. E' uma 
questão. Nilo tenho por averiguado que o desenvolvimento 

·Í 
\ 



I 

r .. 

Discurso do Sr. N abuco . 
-~ ' 

pbyslco entre_nM seja completo aos-,18 unoos; mas quero O Sa. N.uuco :-Ora I ·quer o nobre ministro. revogar· 
conced_er~ l;}efo, porém, dizer,.setihores, que a quest~o uilo as leis canonicas e civis.· 
é de desenvolvimento physico. Se a. questilo tosse somente · 0 Sa. Z.~ocAaus .-Talvez · ' 
esta, os romanos 'óllii linh·am adoptado a idade dil puber-
dad_e, e ·a Prussia nllo admiUiria voluntarios da: 17 annos. O Sa. Nuoao: -Que permillem casar antes .dos 18 . 
A quesllo é outra, é a de edneaçltu e aprendizagem. Nos annos. Mas o projecto pre~ume o casamento nessa idade · 
outros paizes, e entre nós muito- mais, a educaclto não como immoral, e só em Craode do servtco ·militar; O casa• 
estáJeita, a .aprendizagem não está completa 11os tS anoos. menta, lós o Pab'eis, é um arranjo ••• • · . · 
Recnft~r os manc~bo.s de t 8 annos é inutilisal-os para · O Sa. JuNQVEIRA (minidro da guerra)~ _.. São exce-' 
sempr•,,é iDutilisaJ:.os no fuluro para si. e. para sua família, pções i ~lio é o facto geral. 
porque não é. depois q11e elles voltam do exercito, com os 'osa. NAauco :.-No campo casa-se cedo:pára ·o àrranJ'o 
hahitos d_6 guaroiçllo, já adultos, que elles são capazes 
de uma aprendizagem. Aver.dade é edta, senhores; aquelles domestico e ajuda do tr~balho. O.nobre' ministro suppi!e 
q(Je vão par à 08 quarleid ou para 0 exercito com offi _ que por excepção se casa antes dos t 8 annos; dada, porém, , 
cio, com pr.o6sslio, .,amenizam com 0 exercício e lucros essa excepção, ahi está o casado sujeilo.ao recrutamento'; 

· · e estilo .tombem · até á idade · de· 25 annos os casados . 
da. profissão. a ociosidade dos quarleis, e quando voltam oÍnittidos na lista annual, conrorme a ·emenda 1 i. · Além · 
para a familia e para seus lares facilmente reassumem · · d ., disto, eu quero a .idade de 2t annos para o casamento. 
o exereJeJo 6 sua prousslto. Quaoto aos caixeiros, vós sabeis a sorte ·dos nossos: ' 
. Jsto. que .. digo, Sr. presidente, 6 ·do. maior ap_reço em 

todos os paizes civilisados 8 _ approvado pelos mais dis. caixeiros. Quem é que chama o caixeiro brasileir.o, · qlle 
tínclos generáes. Vós . védes qüe na Prússia, na França sobre a contingencia do serviço .di\ guarda nacional· v~11 . 

·ter á contJ'ogencia do servico do exercJ"Lo·?· . - · boje, e em todos. os paizes que teem ·.exercito_s bem organi-. 
sado~, além de .. ser 20 anaos a idade eocolhida, ha .o que O Sa SiLVEIRA Looo:_:Apoiado; é .por esse .grande· mat 
se chama .ru.rsis d'appell, ·isto . é, adiamento -do .s~rviço que não t~wos commercio nacional, ha impossíbilidad11 .de .. 
para que o individuo possa completar a sua ~prendizagem. o rvmcdiar pari1 o futuro, porque o presei!.Le 'está per-
E dizia . o visconde de Chareton, um dós generaes distin- dido; é uma igDOJ.Dinia para o paiz I . ' ' . -· 
CIOS da França, n~ diJcussão da·leide 1872, que não era o Sa. NADITCO :-E' mc.tar completamente o commerciÔ 
sómente no interesse das industrias o profi;sões que se 'nacional. . 
devia adoptar o. uuli1 d'appell; mas mesmo no interesse Como é que o me;,tre de oWdo que tem loja aberta 
do ·exercito, porque o exercito ganhava em ter operarias ha de desamparar o 5eu estabelecimento para servir ,go: 
perftiitos que podessem concorrer. para as ob~as militares. exercito .? 

Um outro ponto, Sr. presidente, é o das isenções. 
Todas as naçõas, .por mais exteDsa que seja a obrigação O. Sn. JuNQUEIRA (ministro da guerra.)·:._;_ Então . 

do serviço mihtar, respeitam as profissões, as vocações.; quem·servirá ? 
consideram ·as impossibilidade; e as familias. A Prussia e O Sn. NADoco :,;_Muitos olit'1'os, p'ois o paiz' compõe.:.se 
as naçõ~; que a se~;uem não adoptam isençõ~s, mas adoptam de .casados, mestres ·de officio e de caixeiros; :renham· 
as dispensas, dispensas que se prorogam e equivalem ás as estatísticas 'f E' uma iniquidade, e iniquidade tal que · 
isenções. · nlio sois capazes de .pôr esta lei em execu~ilo .como está ,; 

ella inverte costumes seculares. O projecto que .se discute te~ .. para mim o -.fl'rande de'7 
feito de ferir- nossos costumes, dêrogar isenções seculares, 
ir. além do rigor prussiano no que diz respeito ás _f.1m1ljas 
e profissõe;. Pd~<s instrucções de t _822 estamos . acostu
mados a ver o. homem casado isento do recrutamento. 
O projecto chama os homens casados ai'odà que . tenham 
filhos e qualquer que seja o numero de filhos, e ainda que 
que a mulher uja inutil.para tratar dos filhos. A Pruss:a, 
pórém, dispensa em geral os .que silo sustentaculo da 
·familia. 

O projectó nilo isenta os mestres de officio, os caixeiros,. 
como as ditas .instruccões isentavam e nem os proprietl\
rios do fabricas, manÚfa.cturas e estabelecimeotos indas
lriae~, o que aliás a Pru!sia fez,. a Prussia paiz milita-
risado. · 

1\ ' 
Que em tempo de guerra se imponbam esses grandes 

sacrificios, que não &e allenda ás profissões e famílias, eu 
admíllo ; . mas em. tempo de paz que necessidada. ba de 
inverter os nossos habitos e costumes. e preterir essas 
isençGes seculares. . 

O Sa. JONQUE;DA. (ministro da guerra) :-No tempo du 
pa~ é preciso que o casado o seja aos 18 aunos. 

O Sa. JurcQUEIRA (ministro da guerra) : -Diga V •. Ex: 
quaes ·são essas classes recrutaveis, qaaes silo esses· ia-·: 
felizes, esses brasileiros pariás. Q.uerenios. saber os 'que 
estilo fóra da lei. - · 

O Sa. NADoco .: ..-,- Não fallei de pariás. 
O Sa. JUNQUEIRA (minütro da guerra) :-V. Ex. isenta 

os caixeiros, isenta os casadus ; nao sei quem são os des · 
graçados, aos quaes competirá o serviço. 

O Sa. NAnuco :-Isento em ·tempo de paz, não 'isento· 
em tempo .<Je guerra; __ isento os casados,. mas só os que 
leem filhos j isento ÓS C':lixeil'OS1 DilO todos, mas OS que as 
iu.;lrucçi!es do 1822 isentam; ainda fica milita senta 
para o recrutamento i e senão, venham as estatísticas para 
de10over-me de meu voto. Em tempo de guerra não admillo 
as vossas isençõds.' . · 
. O Sn. JUNQUEIRÀ (ministro da guBrra) : -E' da ,ca
mara dos Srs. deputados este projecto. 

O Sa. Nuuco ; - Então, estou impedido de d!scutir ? 
O Sn. JUNQUEUu (mini~tro ila guerra) :-Parecia que 

y, Ex. o julgava especial do governo. 
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O Sr. ZACARIAS : - Mas o Governo o so6tenta. 
O Sa. NABuco ·: - O governo o ·sustenta e tem se pro

nunciado a favor de todos os punlos impugnados. 

Quereis 'au~ndor ás prollesêles '1 Ellas.llcam .bem atten
didas desde que se admitte a substituJçilo de homem·. por 
homem. Esta substiluicilo é igual ; está ao alcance de todos, 
por'lue o rico pó de áchar um homem por . meio · d~ seu 
diuheiro, mas o pobre pó de achar outro por SI por me1o do 
pareot~sco ou outras relações. 

O Sa. VISCONDE DO R1o Bn~Nao (pre1idente do conte 
lho):: - E v. Ex. lambem o sustenta com sus emendas• 

O Sa. N.uuco 1 ,....- Como ? O Sa. />ARANAGUA' .-Apoi11do. 
0 SR. VISCONDE DO RIO' BRANCO (preoidenfc do ,COIIIB

lho) : - A.s "mendas de V. Ex. adoptam o. systema do 
. o sa: NABUCO :-Do contrario, senhores vem o serviÇo' 
tod f> pesar sobre o pobre. Na:o ha em. verd~de uma disposiçllo 
m~is repugnante do que esta. Dizia um geo~ral rrancez 
IJUe assistiu a batalha de Sédnn : « N~·.meJo d~aquell~s 
gravi~simos perie-os em qu~ laboravamos nllo ·se OUVIa 
outra voz !enllo e> ta - estam11s aqui· morrendo, e o~ 

projecto. · 
O Sa. Nuuco :- Nélo adoptam. 
O Sa. VJSCOIIDIÍ Do Rw BRANCo (prelid111le do conte

lho : - Nós mobtraremos.· 
O Sa. NABUco : ...::.... Quero vêr isto ; : erá o magnul' 

Apollo. · 

ricos por meio das· coolribuiçi!es pecuniarias estilo des
cansr.ndo em Paris.» 

O Sa. · Ju!IQUEIU (minidro da guerra) : - Está es
criplo; V. Ex. adopta o systema do projecto .••• 

O Sa. Nuuco :-Adopto. o que póde convir a qnalquer 
_ doe syst~mas ; os accirlentes do systema ; mas o ~ystema 
· do projecto não adopto. 

O Sa. vuao"DE DO R1o BaA!Ico (pre1idente do con1elho): 
-0 que eu desejo 6 ver o systema de V. Ex. 

O SR. Nnuco :-Está explicado ; é o systema francez 
de 1818 a 18118; é quo V: Ex. nilo me quer ouvir •. 

0 SR. VISCONDE DO RIO 8JUNCO (presidente do COIIselho): 
-Eu o tenho ouvido; o qne V. Ex. quer é o sorteio 
cham.ado decisivo. 
· O Sa Nuuco :-E' o sorteio decisivo; quero· dizer: 

que quem não for sorteado Oca exonerado, e só pó le 
ascrvir na guardo acional. 

O S11. VISCONDE DO R1o BuNco (presidente do coniell10): 
--contra e~se. sorteio dscbivo se applíca em grande parte 
o que V. Ex. tem dito contra o projecto. 

O Sa. Nuuco: --E~pero a demonsLraçllo. 

O Sa. VISCONDE Do R1o BuNco (pre1idente do conselho): 
-0 discuuo de V. Ex. tende a impedir toda reforma e 
·manter o 6J•Iema actual. ' 

O Sa. Nuuco:-Assim serã; mas protesto contra tal 
intenção. 

O SR. Z•cnus:-Eu invoco a campainha da mesa; 
já está r~zendo falta o Sr. visconde de Abaeté. Estilo os 
Srs. ministros a tagarelu. (ltilo.) 

0 SR. VISCONDE DO R1o BRANCO (pre1idB1ll6 do COtll6/ho): 
-E V. Ex. já tomou .parle na tagarelice. 

O Sa. Z•c~Rus:-Talvez V. E:r. me obrigue. 
O Sa. NABUCo: -A. commissllo, Sr. preEideute, ao passo 

que elevou-se além do rigor pros!iano em relação ás pro
ftspll~s, e áa familias, desceu até ao nivcl, até a anniqui
Iacilo do exercito, admttiodo as isençlies por meio do di
uh·~iro. Ba nada que anniqoille mais o exercito do que a 
exoneração por dinheiro ? h a nada que torne o imposto de 
!angue ma1s odioso, 1 ma h iniquo do que a exoneração .por 
dinheiro? onde está a igualdade? Ao pobre é impossível, 
ou dillcH . remir-se do recrutamento; o rico pOdo faze-lo 
com uma parto do dOU superlluo. 

0.:1 romanos admitiam a exoneração por dinheiro, mas 
era· uma me,iida llnancPira. 

A Id 'Jue admitia a exonernçllo por din~eiro era clara a 
dizia : exhaud~ erárii neceuitas. Admilllll a exoneração 
oomo necessidade pecun:aria do t.lle~ouro, e na:o como me
dida militar, porque ·nl!l) .ha nada mais odioso do qua a 
desigualdade. . · · 

OrB, vtlde bem. 0.:1 romanos eram logicos,. eram.r.ohe
rent-.s, porque? considerando· a exoneração como verdadeiro · 
impo~to, estabeleciam a proporção della, de modo que os 
pobres paga:vam menos do que os ricos ; o imposto da 
exoneração era' proporcional. . . . . . . 

Actualmente a exoneração tom uma Só quanha,n4o se1 se 
1 :200~; o pobre não pó de pagai-a, mas pari: o rico é 
bagatela. · · 
. o s~. WiDO.NDE DE MuniTIBA ':- Nito está iste no 

projecto. · 
O Sn. NABUCO :-0 que ou digo é qae 11atre nó.:1 

actualmente é uma quantia fixa para ricos e pobres. 
O Sn. v1scoNDB Ó11 R1o BuNco (presidente do conu:ho): 

-A lei annua é que fixa, logo- é varia.vel. . 
O Sa. N.uiuco :-VaJiavel quanto á quantia, ruas nilo~ 

quanto aos contribuintes; ~iiÓ ha proporções, é uma quan-
tia fixa. · 

Uma outra isença:o, Sr. presidente, que nilo posso ad
mittir, é a relativa á .altura e deCdtos pbysicos. N4o ad

-mitto seuilo a impossibilidade para Lodus os serviços do 
exercito. · · · 

No meu -yoto separado declarei que votua contra esta 
idóa·, e a razã:o que dei vem ~os olhos de to~os: é. porque 
ba no exercito serviços auxiliares; aos cjoaea. podem ser 
applicados os indivíduos que teem defeitos ou não teem al
tura, ficando assim para as fileiras os soldildos mais 
idoneos. . 

Ha o serviço das secretarias, das arrecada~ões e dos 
hospitaes, ordenanças, hatedore~, muitos serviços auxiliares 
do exercito, para que não é preciso que o homem tenha al
tura ou não tenha defuitos. Nisto, senhores, não quizestes 
seguir o syatema da Prussia, França, Austria e· outras 
nal'i:les. · 

E não se trata de uma bagatella: 6egundo a estatística 
francezil a classe annual de 1868 deu 309,000 mancebos; 
quereis saber qual a diminuição que soll're essa cl11sse com · 
as isenções por causa do est~l4o ou defeitos phytiicos? 
ISS,OOO. 
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Sr. presidente, um dos pontos raracterisco~, irritantes, 
permilla-se~me a expreullo, deste projecto é a di~posicilo 

··que 11t1ribue ás junta~ parochiae~, compostas d•s autÓri
dadPs Jocaes,, a grando operação do sorteio .e a lmpor
tanti~Fima apfeciaçllo das isençõPS lrgaes. Ora, pergunto, 
se ottribuindo á~ eutoridades ·locaes eseas dus ruuccile8 
as. mais importantes do recrutamento, vó~ niio destrnis' 
toda a intençilo m11nires!ada de uma reforma que srja 
soloranceira á ídéa de parcialidade. 

chibata, os novos conscriptos nllo levam . chibata •. Póde 
<lar~se e dá-~e este absurdo : . os voluntarios do ao&igo. 
regímen levam chibata .•• 

C1bis Pm verdadeira incob~rencia : na reforma eleitoral 
fostes bu•c11r a ioterve~çilo da magistratura para pro
teger as opéraçiles 'eleitoraes, nllo confiastes nas antori
d•des loclüls ; entretanto conOr.os a esti!S nutorídades o 
sorteio e a apreciação das ísen~õos I . 

E a rnzão que se dá é n~ 'erdade ·admíravel: é qae o 
cidadiio vae mais fadlmente á parot~hía do que á comarca. 
MaP, senhores, .niio é osta a realidade das cousas ; a rea~ 
!idade das cou~as silo as abHe.ncõe~i se ás abstenrões são a 
rf'gra· nas tleírõrs, por maior r~~ão biio de ser nos sorteios, 
·"' p~is, o sorteio n11 cabP~a d3 com11rca, presi.lido pelo juiz 
de dirtilo, •·ll~rece mai"r garantia, tanto mais presuwindo-se 
como so devem presumir as nbsten~ões: no íotorior, vós o 
Fabeí~, quem vae á matriz vae á. cabeça d;l COII)~rca i quem 
niio vae á cabec,, da com;orca não vae á matriz . 

Ora, dizei-mo se osta r~rurma é seria, dAst.le qu~ as ope
rações do sorteio e IIS aprecia~iles das. i~~nçiles J~gaes fo· 
rem' commetlit.las ás autoridades Jocaes, aos 01lios e· ás 
intrigas Jocae~. 0 novo TfCTUtamento será peior do qne O 

actu d,-11 víuleocia s••rá rubotituido pela fraude. 

O Sa. SAnuv•:- Hoje ba violenciai pelo projecto b·a-
vorá !raude e liolencia; · 

O Sa. Nuuco :-Sr. presid~ute, ha alguns detalhes 
do projeclo em que eu deveria entrar, JUas acho·me can
sa!).,. Devo, porém, não omiltir u•n .Pontu iwportanli;mo, 
e vem a str a 33• emenda da commlsoilo. 

Diz o art. 8° do projecto vindo d11 c~mara dos depu
tados, e eu chamo a allonçiio do stnado para e> to ponto, 
lauto maio que se trata d~ uma penalidade. • Ficam àbo
lidos ·no exercito os ca~tigos corpuraes sendo subslituidos 
pelas outras penas- disciplinares cowmiuadas nas lei~ e 
t"llgulamenlos. « Diz a emenda 33• : " Ao art. 8• ac~ 
cresceu I e· s11 : - Esta disposíçlto lião é applíca'vel ás· 
praças recrutadas anteriormente á execução da presente 
lei. • 

Assimftcam abolidos no' exercito os ca61igos' corporaPq, 
mas esta abolição é ~ó1nente para ~~~ praças recrutado~ 
depois deota lei, as actuae~ são sujdtus nos castigos 
corporaes I 

. O Sa. SARA[VA : ·- HliVtirá no (lxercilo duas leis penaes·. 

O Sa. ·v1scor<os oo R1o BuNco (p_midetlle do con1elAo): 
-Pranchadas; · . ; 

O Sa. Nuuco :-. . • ou práitchadas ; os refractarioa 
do novo regimen niio estllo sujeitos a prauchadaa. , 

Ora, eu sempre tenho- ouvido dizer que allecl& màilo. á 
. dis.cíp!ioa do exercito a d1llereoça de penalidade ; ·e tenlao · 
OU'I'ido dizer isto quaudo a guardá nacional. por.ventura 
concorre com a tropa de li11ba. ._ , • . 

Senhores, na discussão da .le.i da guarda nacional; ·e~ 
dis~e que a for~11 nacional oiio estava nos .quarteia,· estav~ 
na população : este pensamento·era do general Paixhans, e 
o. con6rroei por muitos exemplos. Ainda boje eu iosjel~ • · 
neste peosa.meuto, · senhoreoi en vos digo qne podemos fa-
zer uma lei de recrutambulo que combine .o interesse do 
servi~o social com os demais interessés. da socit~dad··· Para-
que essas reservas numerosas; reservas· anilas . ou .íuutei~; 
.como as da França na batalha de ::: edan i ruervai; ·que 
DilO teem reaJiÍ111de, e Verdade, miiS qD'I. teem todas as • 
apparencias para in~pirar terror aos cidadãos e descon-
fiança ils naçile~ estrangeiras? · . · · .. 

,Eu vos digo, sonhorlls, que uão posso prestar meu_ voto 
a e• te p;ojtcto, subsistind~. a disposição do art 3° § 11°, se
gundo o qual o. sorteio 11iio .serve seuiio para collocar , 
os nli~tados,. marcando-lhes a- prioridade do servi~o, 
~riorida·'e que h·• tJ" g,,.. iiludida pela negligencid, palro"' 
n·.olo e parcialidado; para mim o essencial e que o sorteio 
s~ja como o da França .até t 868 ; isto é, que o alistado, 
nau sendo z;orteado, nãu lenha waís contiuguncia de servir 
seu à o na guarda nacional. . . . . . 

Tamhem não poderei prestar meu voto , ao projecto, 
del'de que o sorteiu e. apreciação das isenções co_mpetirem
a 11utorid11dos Jocaes inÇ111las do intrigas locaes, o qile ·bAo 
.r~ converttr e~ ta lei de · recro11110ento em .UID outro ias- · 
truruento politico Ião horroroso o .mais horrorose do -que. o 
r~t:1.utaweoto .actual, porque 11 fraut.le subolitnirá a violeo
cia quanto á de~ignaçilo do recruta, e 11 .violeocia Jegiii- ·. 
ma.ta. por e>ta l~i virá gMantlr a fraude. 

Eis o meu voto. (Muito bem ; muito bem.) 

SESSÃo". EM .29 bE MAIO 
Rect'lltamento 

~··· vb•.,onde de .UurUIIta .1-Sr. presi
dentf, Pinto que lliio t•st~ja pre~eate o nobre srnador pela 
província da Bnhia, que rallou na ultima "eselto. O seu dis
curso obriga·me 11 dar algumas exJllicações 11cerca do que. 
disso tln'l urr•n rlas 8e~sile~ nolerious. 

O SR. NABuco :-Ora, o nobre mioi,tro b\ rle reconbe
Cilr que esta rlisp·o~içno é moostru ·sll. Conformo os pri;Jci
cipíos .mais comP~inhos rio direito r.rimionl. dnsrln que 11 

ptona imposta pela nova l~i é mais benigna qu~ 11 pen11 
impo~t~ pela lri antiga, applien-se a nova lei aQs factos 
anteriores; e é i~lo o que determina o direito penal con
s~grado !!DI tod'os os paizAs. 

O senndo concebe o ~ue ba do mais horroroso no es
peclaculo que as commí~siles qu~rem que ~e dê no exer
cito com e~sas duns tli>posí~lie,; lemos CII~Ligos curporaes 
o oiio temos castigos corporaoP; os soldijdos actuaes Jovam 

Figurou-me o nobrll ~ena dor irritatJo por ter S. Ex. 
coiiJb~tido o modesto trRbalho da maioria das· commíssões, 
e prom•·Ueu tomr.r de minha humilde pe~soa a mais com
pll'la vingança; por 11 lgumas· palavra~, que lbe pareceu 
ter ~u Jiroferído nn ·ses~llo subsequente á em que foliou, at
t·ibuindo~m" t~l o tratado com pouco respeito e con>i· 
dernçllo, declaranrlo que ~lle improvisara. , 

N~o mo recordo, Sr. pro~idente, do ter usado desta 
expressão com r~rerencia ·ao· nobre senador. Na verdade 
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~aliei em improviso para -.-remover de mim a suppobi~ilo de _Segundo o que demonslrti por este autor maia ilioderâoi 
Jmproliso. E' ·certo, por6m, ter aecrescentado -que talvez a reserva é. uma parte· do ··eJ;ercito.· ·· .,( ··' ·.· 
alguem pudesse penaar. que isto se veriftcava·quanto ao o Sr •. Nabuco:.,.:;Quem é e6te,autor 't. . . 
mesmo_·bonrado senador. S. Ex. devia esquecer estas pala· • · 
vras, se por acaso-levaYam algu!Jla ofl:ensa, que nll.o estava- ~ Sr. ~co~de d~. MuriÚb~:- E~ nm autor allemllo• · 
na minha intençllo, e tanto que no fim do meu discur;o Cre1o que alio ImproVIso, (Aqu1 eelilo. as ·palavras de.que 
pedi desculpa de lfOalquer expressio menos benevola, que tanto se resenlíu o nob~e senador) como· talvez s_e· pense 
me tivesse escepa:!o. · - · . do nobre senador ; é o que se encontra .. em um· livro qui 

Ouvi bein ·que o nobre senador ia vingar-se e desde 'aprese~to a11 nobre· senador para examinar.' · ·: ... 
lc go nilo dnidei· que o ·nobre senador; possui do desta .Ora, pois, repito a mesm"' proposiçllo: que o lanciwher 
paixlo, poderia enganar-se ainda uma vez, a re'speito da nio é reserva· do exercito. Nllo quiz eu pronunciar o nome' 
questlo entre nós levantada e assim Buccedeu;· S. Ex. tlio do .autor que .trazia e que 'ó nobre senador..tamhom trouxe 
all'c~ctado se achava quo suppoz apanbar·me cm a~grante na sessão em que proferiu: o seu ultimo.discurso, porque; 
delicio, pretendendo que 0 improviso nllo Pra deUe; prc- olio conhecendo o allemilo, tinha acanhilníenlo.' de pronun-:-.. 
cedia_ de mim~ · · - ·· · ciar o nome, de úrn homem . nesta· Jiogua • .Más àgora 

Espero moslr.ar que, se S. ·Ex. nilo improvisara,· tambem lerei, e peço desculpa se estropiar o tal ·nO!De~-~ (~entJo:) 
eu alio o faria, e que os raios com qu6 ·0 n.obre senador L'armêe pruuienne, 1011 organualion, · par. von Ludingba
procarou ferir-me, nilo me causaram a men·or o1fsnsa. · · sen, capitaine ~~ directeur d'une · compagnie. de.· 'cadets,'. 

Tragõ aqui as notas tachygrapbícas para mostru qual Edição de 1868. . . . _ _ , , 
era a verdadeira questão, que entre o6s se ·suscitava. Por . Ora, senhores, aqui está o que diz este autor acerca- do _ 
ell•s se vorá que, para chegar ao seu ftm, o' honrado se-. laudwher: 
nador attribuiu -me aquillo que eu nllo tinha dito; isto é, fi- « A, landwher actual. compile~se ainda de dous bandos!· 
gorou a questão por uma maneira -diversa da que eu tinha o 1° comprébende -os cidadllos de !6 ·à 86 'anoos; não fa-' 
estabelecido. · · zeodo parte do exercil_o de campanh~: o seu: objecto' é a 

Qoal era, aenhores,· a quesUlo entre mim e o nobre :defesa das pra~as Cor.trs: ajunte-se~lbe ·uma parte da re
senador 't O honrado membro havia dito qqe o projecto serva: em caso de necessidade o 2° bànd-á' da-lanclwher 
era -semelhante, era mesmo identico á organisa~:to do' re- ba de ser con>ocado para. o me~mo serviÇo. • _ ·. 
crutamento da·Prus~ia; .tioha dito que li. lanclwher daqudle Até 1859 era com éft'~ito a landwller· umll :reserva do 
exercito .era uma reserva do exercito. Nessa occasiao· om exercito;_ ó s~u primdro h~ndo era chamado em ·tempo de 
aparte decla!ei ao nobre senador quo .estava enganado, ruerra.para supprir o exercito e · eleval,;.o ao ponto que 
q11o a lanclwher nilo era reserva do· exercito . .O nobre se.- se desrjava. Depoi~, porém, ·de 1860 outra cousa teve 
nt•dor. no _discurso· a 9ue alludi continuou a sustentar a _Jogar, porque se reconheceu que a ré~erva do exercito, 
tua ~ropos1ção, cooCund1ndo ~eploravelmente a reserv~ do .constituíd<l, nll.o podia satisfazer as necessidades da guerra. 
exercito ·com as res~rvas nac1ooaes, das qu~ e~ não tu,ba Por essas diversas raziles, di_z o autor que citei:-. · '· 
fallado . .Mudand~ ass1m a questão, oltoera dlllic11 achu-me " O Rei Guilherme decidiu em 1869. eJ860 a r.eôrga-· 
em nagrante debelo, como se expre~sou. - . oisaçlo dos Ires principio~ constitutivos do-·p·odermilitar. · 

, Para que o senado ftque sciente de que en nllo trata v a Antes d.•. tudo o primeiro bando da landwher nllo fez mais 
das for~as naciooaes e unicamente da ~es~rv~ do exercito, p~rte do. exercito dé c~ropanha e par_a compensar a iuCe· · 
aft!D de fazer ·a ~omparaçlio ent.re as ~nslllU~ÇÕ5S daquelle rioridade que dabi resultava, foi preciso augmontar o -~ou 
pa1z·com o proJecto que se. discute, e1s aqut as notas, de· effectivo e o da reserva. A mi~são das reservas nllo·coosiste
que aceho do fner me~çlto. . só mente em completar :o exercito de camp&nha; ellaa . 

. Disse eu (lendo) : .,(> exercito (referia-me ao da Prupsia) devem lambem ·reparar. as suas per~as ~ cooperar. na·_ 
é considerado em um _certo pé como força definida. Esta dr_Cesa ~as praças forleB. A. duração do se~v!ço na reserva· 
força, {00,000 homens, por exemplo, chamada. exercito fo1, .POis, ~!evada a q~atro annos.: a rap!dez da_s ·guerra~. 
de campanha, tem sua reserva, que é unia parte della •moderna~ aJn~tava. ma1s peso a estas cons1deraçile~. » · ,, 
mesmo, dos· conting~ntes que lhe aconteceram manaa-se E ma1s adiante.: . · . 
essts homens para suas casas com Jicenç~ ; fazendo ~emprll (( Resulta daqui que o eft'ecliVO:,,~o e~erclt~. de campa• 
parte de exercito, de maneira q11e dos contingentes tira~se nba nilu mudou, que o da re~erva q~as1 duplicou , e· que 
igualmente para o serviço a:clivo e p_ara a reserva .. A emftm o da• tropa~ de gunn1çlto Co1 augmeut~~o e pode 
landwher, pois, nllo é uma parte do exercito, nio tem de como em outr.u,tempo s_er o dobro: pe,la mob1hsaçilu do 
incorporar-se neste como ein outro tempo. O primeiro. se~:uodo bando _da londwehr. " . ·. _ - . . 
baudo' da landwhei é destinado em tempo de t;uerra para .Em resuu1o d1z clle : " p exerc1to _de cam~aoba c~m1 ile· 
occupar as praças (Qrtes, p'ara a defesa du Reino: não· é se de 3tO,OOO homens _do exerc!to acuvo, dos. quaes 
exercito movei ou de campanha, é cousa diversa. · 218,000 est4o sempre s~b as bandeiras; 130,000 homens 

· . . da reserva,· d~stes um corto numero de rtcrutas á diopo~ 
Da res.e~va des~e .e~ercllo é que se destaca uma partG si'Çilo do governo. · . · . · 

para aux1har o pr1m01ro bando da landwll~~· O sPgun~o As tropas de guaroiç:to, 'fortes de 190,000 homens, p_ertiio
bando d_a lanclwher pódc1 ser tamb(lm mob1llsu<lo no mes com em grande parte ao primêiro bando da lanclwher: _a mo
mo sentido, etc. bilisaçilo do segundo'baodo forll'ece mais 110,000 de· 

O nobre senador, portanto, enganou-se (e eu peço para -feosorts. • _ ·· , , · . · _ _ · · _ 
isto a atteoça:o dos que fazem a honra do ouvir-me), Nilo é fó nestes Jogares 'que o autor exprime-se deasa 
quan_do disse quo o Za"dwher era a reserva do exercito. maneira; ainda no§ 133 diz elle, fallaudu do tempo em· 

·. 

11 .. 
i 



I. 

a· 

. .. ' . . ·-

Discurso :do. 81• .• · visconde .de Milritiba. ·31 
. . 

.qae .. ~~)ile, em,pê,.d~ gue~:ra, l» exe.rcil~. de, campanha, qúB re.serva do- exercilo, auateolaado que .. aio era a·•ZIIIIIlWAir· 
chamam-se ent4o os resen1etas, .· CUJO numero montA á o, quê o nobre aeoadorjmp.agaava. . . . · , .·' · : .,,.; 
metade do exerdto ell'ectivo de guerra, quanto A iof11nt~ria Creio ter jusli6cado que nlo. houve engano d.a: miaha 
e.artilharia e_.a uni quinto qaaoto;A cavallaria. « Jllaa ama parte, quando neguei a·exaclid4o d;~-proposiçlo.a.nnçada 
objecçao, cootiJiúa elle, aqui se oppile. Eroquanto a org .. - P.Bio .. nobre. aenador, de que a landwhar. é a reaerva-1 do . 
o!aaç4o .de 181:19-:-.1860 n!lo é um. facto completo, em- exercito : alo proferi .uma só pala·vra· pela qual- excluiase 

-·quanto o tempo legal da reserva Cllr.de doi~ annos e nlo d~ alandmher nas reservas,oa forcas liaciooars. , .. , , • '·.: 
quatro, nito haverá bastantes rcseni,;tas naa fil6iras, e St ·sr. preeident_e, eu poderia '.contentar-me .. com.:es&&l 
um·a mobilisaçito. do exercito tck decretada, o governo ~erá simpl~s obaervaçO.es, que. me parecem .. baa&aotea ~.par~t:ar
llhrigado, a ir. 111mar oa~_clasae~ mais novas .da landwher o redar. de mim.·as, graves accusaçoes,.que me Joram;: Coitai 
complemento do exe~cito.• Em nota diz o autor:. pelo hoorado)leoador, e para. eacusar-me ·~da pecha. de,t~r 
, "'•Que a objeccllo desapparecerá, pois que a obrigação sido C!llhido em Bagraote deliciei ,de falsidade· ou de,igoo-

do· seni"o compre'h_ende tres· àooos' ao exe_rcito_ activo ·e raocia. · · · · . . · · · · · .:.·' <·> · 
' . O nobre senador_ repetiu,. porém, .aJsamas ,ob.;erv•çOal 

... atro D& reae"a. » · : · . · ' sobre o· projecto de que alo poaso deixar de.reapouder, 
Eu p_eçl!. mil deaculpas ao senado· por occapar 11 sua comquanto niio seja eu. o rel11tor das com.miasi!es. O, relator 

attéilçlo com a' léitlir.a de trechos d~s&e livro; é· neceasariu é o . no orado senador quEt, não .coneordando com qualquer. 
que ·O faça para: moatrar·ao o obra senador que est~ve em dos outros membro,, .apresentóa., seu voto aeparado, Os· 

.engano; teimando como rese~va do exercito aquilhl que é' outros .Ires illustres Ulembros dessas commissiles.fizéram
reserva_ ou forças nacioaaes. . . · me a honra de ordenar que '.eu· formulasse algum&- cous~ 

··Ha·aqai outros trechos no mllsmci sentido; posto que a a semelhante r~:sp~ito, s~gundo o que tinha mós· combinado. 
ediça:o do meu livro srj~~o da 1868 e 8 do nobre senador de Foi isto o qua .Oz : . olo. 6quei po~ tal facto relator :•das · • 
U7t1 nllo .. póde o-autor estar em .conlradiçllo. Toda van · · 0 b · 1 d 11 · 

I ta s commisoiles. · no .re . senador é sempre o: re ator·. e as; 
&a~em que o nobre aenador pareceu eyar-me nes que tio olo lhe quero tirar es~a gloria; à S~ Ex. toram. -eaviãdoa 
foi. de. tomar como reserva. do exe~cJto (que é. do que 88 . os.papeis ,e foi debaixo de sua direcção.qae nos reunimos. 
&ratava) .. as. reservas ou_· forças D~cJonaes. . . . A primeira emenda do hoDrado senador oll'erecida hoje 
. O, teoente-coroael V1a~, que e ·prole6sor m1htar em é a aeguiute : . . . . • 1. : .• 

FraDça, eserevea .. em. 1873. uma obra, do que. vou ler " O art. t• § .t.• sabsti~ua-se pelo stgointe: ... os.qaé 
tambe~· a_lgans lrl!_cbos, para que s~ reconheça a drll'creoça tiverem defeitos phy•icos ou enfermidade ,que· os iahabi- c 

que. exJsle _eotr~ _reserva. do. ·exercito e reservas cbam:da~ li tem de todo e qualquer serviço militar doc·ex!rcito,». .. .. 
DaCJoaaes_.· A. _l1çlo 8 • e.m que se trata da All~ma ba, o que pretende o nobre seuador é sapprimir. as palavras 
tem por tJt~lo:-o.&~ RESB~VAs-:-Bu_eroa• .do e.:ercuo' re da emenda das commissiles: •os que. alo li'fereia.a allura 
~eroa1 nacaonau • Ja daqui .se vê a ~lll'eren_ça quu h~ entre do estalao: » . Diz o oóbre s~nador que Da .ultima pa.rlé de · 
um~ e.oa&r~. Descreyeodo a composição-, diz 0 seguiDte na sua emenda estio comprehoodidQs os·qU6 Dilo tiverem··oasa 
pag10a U · altura. · , . ·: . ..· ·.· · '' ·' · 

« A composiçAo da reserva varia sega o do os dill'erent~~, Eu acho singular que. o hoDrado membro preleQda . aab-
povos. Na Allemanha a reserva do extrcilo compile-~e e.meodar a emenda das COJIImissiles, porque (estlo.presenLel . 
dos·· homens 'que, teodo completado' Ires a'onos dei· serviço, os meus: dignos collegas das.: .commisriles}, qqem pDfDOD · 
devein ainda. quatro ao Estado. Na 'Auatria e na ·Russia .os .pel~ tdéa do estalilo Iii" o honrado aeoador. Eu eoteadra :que. 
homeDs da· reser:Ya leem igualmente !ervido. dur_a.ilte um era bastante o que estava-no projecto para .excluir• eaae1 
certo oamero dcnilinos. » · · indivíduos; mas'o honrado senador. declarou . que iuo:nlo · 

E a r; U acereacenta: •O exercito permanente· e à sua satisfazia e, pois, não duvidei adoptar o aeu. pensamento. 
reser'fa·. Dilo bastam. pa•a asseg'urar·'a iletua do paiz. E' Agora s.. Ex. muda de . opinião; tilo .me opponbo ,á •aa 
iJeceaaario jaotar~llfe ainda ·as 'reseryaa oacioriafs,que teem emenda, porque o· pensamento .é o meamo,.meamissiJ,uo. · . 1: 
por Objecto deixar O exerci lO COÍIJpJêtameate livre,· S.Ubsti~ . ,\ OUtra eJDeoda. do boorado.membr,o éa seguinte: (1611~0) 
taindo'-o ao' interior para termar as gaar niçilea das. praças " Esta isenção nlo terá· Jogar a respeito ~os qae, .tere~ 
fortes _e to~aecelido ~orpos de i•. linha para guardar as engajados antes de sorteado o coaliogente do_exercito. rea• 
commaoicaciles e a relagliarda das tropas activas.» · pect1vo ao ánoo do engajamento.» . . ._ . · . 

Nlo se pódé ser maií:'jiositivo. Diz elle ainda em outre E• la emenda refere.,-se ao art.ot.• § tO, que. começaa~-
logar. · · .. • . · · · .. · .. · · .. sim : " .As praças dos corpos policiaes das províncias.:• 

· • A:·torça publica da Allemanha compreheode todos os E' de ·polllia .importancia a emenda do. nobre aenãdor, 
ho~eas em. estado de pc.>g~r em armas desd~. i.O anoos mas oppile-se ao pensamento .das.commissilea quanto á oe
até li: 'Elia apre,eota · Ires rlemeatos:, um uewto per- cessidade que ba de facilitar-se os meios preciaos .. para 
maàeote, uma· reserYil· deste' exercito e as rese'rvas na cio- se comporem OS l"Jrpos. poJiciaes .d&S prOYillcia&, onde DIO 
Dael: 'cirganisadas sob a·s deoomioaÇõea · da· landwher e se t1l'drece a gente indispensavel para preencher __ eate• 
ltindllu.rn.» · · . · . · mesmos corpos.· Foi este motivo que -levou a· com missão e 

E' viaÍvel,· pois, que a ros~rv~ ~a que cu f11llava e sobre que na r.amara dos deputados prflvalecea para que .se 
a quaJ se originoU a questão entre mim e O-nobre SeDr·dor, cont!edesse 8 isenção áqoeJies que e! tivessem· eognjaC:OS 

. Ira a reserva do. éX~rci!o, S. E:r., para poder fulminar-me nos corpos policiraes. O oobro senador quer .restringir 
co n os .raios de sua. vingança, considerou como reservc1 do .e•t~ isenção n.1 fórma por que se exprime aa. aua emeo
exercitos:a forças .Dacionaes. Em verdade a questão parece da ; eu por ora nno vejo razio valiosa, nem o Dobre seDa
de palavras, porque. ambas situ reservas; m:~s eu tr~tava da dor a doa, par~ qu~ à disposição do projecto . ·uja Al!illl 

.. 

,. 



'.":": 

.DiscurSo do· Sr. visconde. de 'Muritiba 

modmcada. Ainda continuo a pemar que convém racili · tiver de ser substitaitt"o, terá de procura~~se seu· aupplfóte 
tar ás províncias ·os meios de organisar os corpos . poli-· natural na mesma rreguezia, na mesma comarca. Ebtá, 
ciaes, que podem ser e já teem sido boos auxiliares do' por consoquencia, "já de~igoado o individuo, nilo ba contia
exercito fiO tempos críticos. . geocia àbi de serviço .. TaotB contingeocia existe. abi como 

Pronu,nciando-me assim sobre as duas emendas do nobre no systema do nobre· senador, po.rqae todos aquelles ·que 
·Senador, pano agora ás reaexões que tenho a (bzer.acerca 1 .são Sorteado~ para O sapplemeoto d11 çon·tiogeute acam 
do seu di~curso uhimo, que nilo é mais do que a repetiçlto i igualmente obrigados pela sua ordem de num.ero, • 
do que elle escreveú no 'Voto s~para·fo e expoz ao seolido.! Acoimou o honrado senador o. projecto no· que, respeita 
, D1sse ·o nobre senador : « Nito adopto o projecto, por.:.. i á . reserva que elle crêa, decl~rando que iulo. deve ser a 
que elle quer o sorteio para todos t~ eu quero. somente para! re:ferva e1o lllo pequena escala, que cumpre, diminuir 0 
o do contingente e eupplentes de~tts, ficando as mais ltbe-: tempo de serviço activo, para augmeolar-se o da reserva; 
radoa de todo o senico .militar. " No meu discurso ante-i defendo os sorteado~ servir quntro aano' no .,xercito 
rior mostrei que esta llberaçilo não podia ter Jogar com a i activo e Cinco na r~ serva, para que esta seja de !0,000 
extensão que lhe dava ·o honrado membro, ou antes eemr homens em vez de 8,000 ou. 9,000, :como na :eménda :ilà 
Jazer 'alguma declaraçilo, por onde pos•a ficar estabeleci,fo · commbsão. · . · , . . . . . 
que ella s6 diz respeito ao tempo de paz; mas que, tie tal é Em prim6iro log~r aqutlle Hystema exigiria tm maior 
somente a liberaçilo peilida pelo honrado membro, clla jA contingente em caJil nnuo, de maneira que a cta,&e .qae 
existe ·ao projecto e· então niio é nece,siuia, prestar o cuntiugenl~, fi,·ar.á muilissimo mai' gravada:;do 

Se, porém.· o nobre se~ador desfjta !ambem que os Jibe. 'lue pelo .y,tema do· projecto. Dando-se, por exemplo·, que 
rados nilo sirvam em tempo de guerra entao destr6e. o exerc to st·j•l ·de 16,000 homens, 4,000 iudiviauoue
complttamenté a massa recrutavel para esse tempo; não· riam· precisos. para Fupprir as fall"as daquell~8.que :cada 
poderá achar individnos proprio~ · para o serviço militar· nu no delle .. sabfm. Não acontecerá o mesmo, se .. os .itidi. 
da idade de 18 a 30 aonos naquelles que roram ali~ta- vitluos alli e•tiverem sl'i~ annos, porque o .cootingiwte que. 
dos; porque todos ficariam· inteiramente lsfntos. Nilo sei se tem d~ dar será na razao daquell~s que sabem, e .os 
se me exprimo ·com a claren devida; mas o proj~cto a· que sabem pouco :éxcedcm_a 2,~00. O C•Jntingeote,.,por 
este respeito não dêixa a menor duvida. . · con•equeocia, de.cada aono eeria muito menor. Sendo o 
. O peosameulo do nnbre senador nilo e bastante explicito serviço adivo de maior tempo, é muito menor. o;contio.;. 
para se saber· alé onde chega a r orça desta liberação. Pelo gente annual do que no caso figurado pelo uobre senador. 
que disse· o nobre senador em seu voto separado, conclue~ Além de. que, Sr. presidente, o projecto di,;punba que 
ae que ella, em verdade, nllo é relativa ao tempo de o sei-vi~o .activo fosse. de cinco ;annos e D' servjço da .. re
guerra. Mas eu já observei q·ue, se esse é o pensamento .do ,;er.V<~ de quatro. Mas ponderaram pessoas entendidas, que 
bonrado ministro, é o mesmo do projecto, e que, a nã~ ser neslie pou1.:o .tempo se nilo .poderiam rormar bons s~ldados, 
assim, não havendo massa recrulavel, para .o tempo de principalmeole nas armas·de·arlilharia e c~vallaria, e que 
guerra, será pre'ciso l<t.nç.ar mão dos individues que tiverem era por coosequencia iodi~pensavel 'tstender o tempo de · 
idades excedtoles a· 30 ao nos, ou eotilo não· inteirar o exer- serviço, para que se possa ter soldados disciplinados e ao
cito senão por meio de pequena reserva, creada· pelo pro- lidos. De outra sorte, apenas o soldado estivesse capaz de 
jecto, isto é, da'Juelles que, teo,d.o conclui do o seu tFmpo prestar bons serviços, seria d~spedido do exercito. e.·collo. 
de· seis annos de serviço, vão servir por m~is Ires anuo~, cadó na ~eserva, onde oenbom serviço presta am. tempo. da 

,nem todavia. acharem-se ~m· actividade. E~tes, porém, paz, e no de guerra nilo teria to~a a efficiencia preci~a. 
nilo bastam. . . Estas razões parecem sufficientes para joslifi~ar. a emenda 

Reproduziu ·este mesmo pensamento o bõnrado senador e ·da com missão. · .· . . . . . 
no·fim accirescentou: aO sorteio do projecto nilo e:tcloe ne- Eu sei flUe nos p&izes que adoplâm o systemá de'resrrvas 
nbum dos aparados (elle disse dos alistados.) » E' o mes- nn exercilo, passam pára ella to~os aquellos 'qúe servem, e 
mo peasameolo que eu acabo de mencionar.. Com isto o assim o tempo de serviço se. reduz a l~t·S ou qu ·!ro ano os I 
nobre sen·ador ·nilo qat~r ou lia cousa senão a hberaçilo da· ficando o resto do tempo na .reserva • .Mas lá a. reserva 
quellês que. não sabirem ·no contingente ou nos supple- não fica inteiramente isenla,de certos exercichs, oilo .dei
meatos deste conliuge0te, que·o nobre senador quer estabe- xa de continuar a instruir-se na <,m,Jicia a que pertence: 
Jecer. · Entro' riós,. porém, pela creaçilo 'da reserva.ifo projeclo,· 
. Ainda disse o nobre senador: N;tome opponho ao sorteio; nllo acontecerá o mesmo: os i dividuos que pertencóm .. a 

opponbo-me somtnte á conli11geocia do serviço, que é esta silo mandados para as. suas casas, e nu oca mais .silo 
horrível, é o t6rror das famílias e de todos os apurádos.» inspeccionados e instruidos llos mi. teres militares; .' ., . ", ', 
Cbama elle contingeocia do serviço aos 'que poderem ser O nobre ·senador insistiu, airida uma. vez s~bra que :'esses 
cbamados em tempo de guerra para fazer parle do exer.,- indivíduos apurados· ficavam sujr.ilos á desigoaçilo. Te.m-se 
cito? Se esta é a conlingencia, de que trai:. o nobre· senador, respondido tantas vezea a esta objecção do nobre senado.~, 
entllo ella existe da me~ma fórma no systema do nobre que eu peço licença para não occupar-me mai,~ co1n ella. 
ftenlidor : .• ficam os indivíduos 'njeitos a e81a contiogencia Elle · disse lambem. que 11 .projucto, mandando alistar 
em tempo de guerra. Mas cu accrescentarei: os do projecto todos os brasiloiros, ·lràzi;t complicações interoacionaes, 
nilo ficam em tempo de paz; já demonstrei no m~u discurso quo, sendo brasileiros os filhos de estrangeiros nascidos ·no 
anterior que isto acontecia, porque o sorteamento ~o 'rnrá Bra~il, e chamados por esle motivo ao Blistamenlo e 'sor
por fre~uezius e comarcas e a substituição terá Jogar da teamento as nações a que pertencem seus paes, ou os gil
mesma rórma. / vernos a cujos .Estados pertencem os paes, reçlamariam 

··De . modo que, se algum individuo, por ser rerraclario, contra isto. M118 esta é uma txcepçito á regra, !{ll·e 1\ll:o 

... 
.. 



I 

DiscUl·so do Sr .. visconde de Muritiba 

sei que males possa produzir. A questl!Ó ·é muilo difficif. não poderia eu deixar de limitar a U,OOO .. iudi~dao• ca~ 
Emquanto oito se. puzerem as ·nossas ralaçiles interna- pazes do serviço militar, quando em nenbam desses Esladol 
ciónaes. em certo pé, '·para que de~appar'eÇam est:&s ques- 11s i~ençiles silo tão largas como as que pro pile o p,rojecto; 
Iões, ell:ts bilo de reproduzir-se ; existem agora como exis- o ainda, seudo preciso deduzir dessa totalidade por motivo 
tirito talvez no tempo em que :se pur.er em .execucão esla da exQneras:.to pecuniariã talvez . maia ila ·quarta· l!.lrle 
Jei. . · • daquelle numero, o rosto seri menorde1t;OOO para deduzir 

Observarei, porém, que o gover~o no regulamento que o contingente annual.. . .· · . .: 
tiver de dar i l~i devidamente providenciari acerca. do Julgo que Aeroi acreditado no que aca.bo de dizer; e.'para 
que )lm tal caso convêm ·razer. oito enfadar 110 senado nll.o recorro aos autores, ·que citei e 

O nobre senador contestou o .numero de guardas oacio- ·ten·bo aqui. . · · · 
aaes existentes no Impcrio, numero que eu trouxe para No ineu. primuiro discurso eu disse que oos'Estadoe 
provar que os apurados oão. podiam ser em grande .quan- Uoidoe, onde as isençiles nlto sei se eram tilo l11i:gas~coaío 
tidade i .accresceotou quo os individues sujoilos á guarda para aqui' determina o projecto, no tempo de gui.rra, 
Jiaciooal eram muito m11is de 750,000 homens, e .que· esse quando. sentia-se a maior necessidade de fu •. r sold .. d.os, 
algarismo, pós to que fosse o coo;.tante dos relalorios, nllo .a co1,scripcilo não deu mais de i,OOO e &ao tos indivíduos. 
era exacto, porquo:,patronalo e abusos se davam em grande sobre H,ó'oo e holos, istó é, a setima parle ou pouco 
escala aà guarda oaciooal. maia da setima parle dos alistados. . ' 

Náo sei comó, tendo sido ministro por tantas vezes o Muilo se tem fullado contra n exoneração por dia beirei. 
honrado membro, oilo deu remedi o ·beroico a esse ma I, Nlh ba duvida, Sr. presidente, qqe e8te syscema · tem ·la:. 
como· oilo llvrõu os pobres, de quem agorà íaoto se com:. conveoiaotes. Note -se que fali o da. exoneração em tempo da 
padece, dos serviços que S •. Ex. apontou, que somente paz, porque o projeeto Dilo a admitte em. tempo de 
reé11.bem sobre elles em consequencia 'de~ses abusos e guerra. · · · · 
patrooatos. · A. maioria das commissiles nil:o desconhece eaaes inc01;. 

Eu oão coobeço esses abusos ; tomei' os dados que oJI'e~ venientes ; mas, s~guildo as nossas circumetancias, nulsos 
reciam os relatorios officiaes i niio lenho vis lo providencia babilos e .. opini.lto mais geral, póde-se prescindir dés~a 
alguma· para evitar eFses inconveoieótes, e creio que se · exooeraçllo ? . A maioria das commiuiles entendeu que nll~ 
existem, Pão em Ião pequena escala, que oito despertáràm e que a auseocia della tornaria mais. odioso o 'Projiocto 
a·àttençiló de tantos mírusterios, qre & ·em governado desde do que muitos o teem querido fazer,· o que era P.reciso abrir 
que se· raz o ali;tamento da guarda o~cionat, a iodo& mesmo essa valvula de escusa, qae de: outro modo o projPclo iiJI
daquelles de que foi mui' digao membro o honrado senador pediria i nilo tive: pois, rémedio seollo aceitar a idáa é 

O senado me permiltirá que ainda diga duas palavras consignai-a. Aind~t boje, pela mioba parte, oilo me arre• . 
a respeito do pessoal proprio ,para o serviço das ·armas, pendo de o ter feito' em obedieocia ao costume :e .i opiniilo. 
qae app~recerá . com a execução desta lei, para delle se. Em tempo opportuoo poderá essa. isenção ser modificada 
tirarem os contingentes aonuaes. · _ · ou mesm~ retirada.. · · . , , 

Segundo o calculo que apresentei não Pxr.ederão de Nos paizes onde ,nllo se admille a exoneraçlo por 
2i,o·oo homens por anno; .cada classe nitu póJe dar maior dillb~iro, os cidadilos que estio .no caso de· o. fa1erem, alo 
nnmero. O oob.re ·senador pareceu duvidar dessa apreci.1- obrigados a .servir no exerciló-um. anuo somente. lardán• 
çlo ; ailo apJeseotou, porém, cal~olo algum a semelhante do~sa ~e equipando-se á saa casta i. e . eu nlci .. d,aYidâria 
respeito. Eu tornei a estudar . a ma teria 'é vi que a ioda adoptar esse alvitre se elle pudesse ter ex •cuçlo eatre·~6a. 
esta ta além daquillo quo ·realmente as. clas.~es devem e Mas ollo se suppile nesses paizes que esta dispo1i9il0 eeJt. 
hão de conlér. oJI'entiiva.do principio da igual~ade, 8 nem Dll grande Re.;. 

Coosullaodo-se a r·s:atislica de ·muUos paize~, pririci- publica Americana, nesse paiz dfl igualdade,: foi iato moíiro 
pàlmliote daquelles em qqe domina o systeroa do alista- para não estabelecer a isenção por dinheiro. · . 
mento 8 sorteamento, vê-~e que a metade ou quasi 'a me· E', pois, nímia susceptibilidade dizer-se que com Isto, 
·&ade dos indivíduos da idade de ·20 a 80 aonos são fere o principio de igualdade adoptado ao projecto i elllt. a. 
improprio& para o servi~o de guerra: 1\loreau de · Jonoés observa boto quanto possível, porque igualdade absola&.&· 
nos·seas Elementos de edatistica, o Cüronel Vial, que ba é impossível, é um\ cbim11ra, quu nao póde ler:Jogar em· 
pouco • citei,· coocndafl!, com isso. Block, ·tratando do parte alguma. · · · · 
mesmo objecto, cbéga a igu;~l resultado. · O Sa. Buaos BÁRIIBTo :-Apoiado • 

. E;·:côm eft'clilo, consultando a poJJUiaçilo da Allemanba, 
da·Piussia e da Fruca, recoubece.:se a verdade; vê ·Se, 
por exemplo,. que a França, apfzar dos 88,000,000 · de 
bnbi~antes, que tinha n:1 época do que falia ·Biock (em 
1869) · nunca chegou a apurar para o exercito mais de 
1 liO,OOO homens. Em Purtugal acontece a mesma cousa; 
o numero de apurados correspondeoto á sua população 
masculina de 20 annos calcula-se em pouco m'lis de 
10,000 o, alli nilo so ·apara a de t8 nonos n .populaçilo; 

. cooio todos sabem, de 4,000,000 o pouco mn1s. 
Tendo o Brasil o dobro, deve com ~ff~ito 'não dar CJda 

classe mais· de iO,OO.O homens. 
Combinando, pois, o quo aconloco em difforontes nações,. 

APPji:NDICn: 

O Sa. v•scoNDB DB .MuaJTIU : -O nobre senador tor
nou ' a f411ar nos. ca~tigos . córporaes, estranhando que à 
maioria das commissiles os conservasle pna aqaellee que 
oãD fossem procedeolos das classea de alistamento, esta
belecendo assim. um11 desigualdade eolre os casligoa ap'pli
cados a soldados de pro.cedeocia diversa~. Mas o nobre 
senador não mandou emenda alguina nossa sentido; é, por
tanto, quasi dllsriocessario combater as idéas ·da S. Ex • 

A outra vez qiio f~&llei eu disse que esu desigualdade. 
de castigos ostá no regimeli militar, porque o oftleiaf~ 
punido do um modo, o sargento· de outro, o cadete ó:punldo 
~omo o sargenlo, com a diJI'orença· de qu• o sargento póde 

."l· 
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ter baixa de ~eu posto e o cai:le.le niio póde ser destitu!do 
de su11 graduaçllo, emqunnto e~tiver no exercito. ·A des
iguald8 de, pois, existe e subsistirá. 

Não ba · nenbum · codign, que niio e&tabeleça difrereoça 
entre os castigos para·os officiaes, para os inferiores e p!Lra 
os ·soldado~. Na Prussia onde existe111 os castigos corpo
raes, lembrarei ao senado que a desiguald 11le se dá entre 
os prorrios soldados. Alli ha soldado~ quo portem ser 
sujeitos a castigos corporaes e outros que estão livres 
do~sa pena; a praça ·ha de ~er desautorada da t • cluse e 
qualilicad11 na . 2•. para poder sojf,·er ·semelbllntes castigos. 
Quando !aliei da Inglaterra citoi somente a marinh~, mas 
depois verifiquei que no exercito existe a mesma cous~. 
Tambem alli os. soldados são divididos em duas classes, 
uma_ que póie .o outra que nito pó de sotrrer .castigos cor
poraes. 

Ora, que muito é, portanto, qne sendo a procedenciá 
dessos soldados tito divers11, sendo uns recrutndos p~la 
f6rma boje ostabdeciJa e outros pelo systema do projecto, 

. do serviço obriga to rio, estejam UIU suj~itos. aos castigns 
corporaes e outr~s não? Na.o lhe vejo o mínimo inconve
Diente; a disciplina C!Jm isso oito soffre, como oito tem 
soffrido até hojn, com, mostram os exemplos dos dous 
paizes quo citei. . · 

Tambem o nobre senador, mostrando-se amigo do sup
p~imonto do. homens para o exercito pelo systema. da 
voluotarietlade, toda via nélo so escusa de adoptar o· meio 
consignado no projecto: 'é sem· duvi·l_a nenhum:1 que o 
nobre senador reconh••ce que os volnntarios. oito serilo 
bastantes para preencher os conliogontes; que forem ne
cessarios ao exercito. 
· M•s S. Ex. declareu que era mister promover a acqui

siçito de volunhrios, dando·se-lbes coosideraveis vanta
gens, e que o projecto não fazia iskl; entretanto, se se ler 
o projecto, vér-se-ha quo esse meio está já previnido. 
Com- etreito ·!' projecto alguma ·cóusa faz em beneficio dos 
voluntarios e nem é outro o sentido mesmo da applicaçito. 
dos dinheiros havidos da exoneração : é phra que se 

. possam cbamar voluotarios com maiores vantagens peco. 
niarias que o projecto consigoa lambem a exoneração por 
.dinheiro; seu producto deve. ser applicado para esse fim. 

11sclarecida, e direi muito pouco em resposta a outras 
reftexões do nobre senador, a re8peito da idade 'em que 
•levein ser chamados para· o serviço os apurados no alis
tamento. 

Pensa S. Ex. que esses indivi Iaos entram Jogo para· o 
· x~rcito na idade que está marcada no projecto, isto é, 
na de t 8 ao no~; eu trela nto as operações do recrutamen
to, como consagra o projecto, nilo podéin levar·meoos· de· 
18 mezes, de modo_que os etrditos doe quarteis que tanto 
receia o nobre senador, nilo recahirão sobre moços de t8 
annos, mas sobre indiviJuos que teem · quasi a idade em 
•rue elle enlencle-que niio ba perigo entrar para o exercit,· 
Eu avalio em ·ts ioez. s o tempo necessario pHra· esse·· pro~ 
cesso; mas duvido que elle posa& ser reito em tão· pouco 
tempo; tenho apprebensiles de que ·ante.s de dous anrios_nito 
possilm os alist&dos ra~er parte do'·~xercilo.· Nãó cem· 
prehendo, porém, o receio do nobre senador; imtM os ef
feitos dos quarteis aos 18 annosnito serão ·oa .. mesmo·s 
que aos 21· annos, como o nobre senador 'julgli oecessa-
rio estabelecer-se ? . ·. · 

Esses etreitos niio silo tanto de receiar, como parece ao 
nobre senador. Até boje niio teem apparecidG ·grande~ 
inconveoi~ntes a .semelhante respeito. Sei que na esquadra 
algumas vezes se tem- lamrntado que algum appareça 
nesse sentido ; no. J!.;te'rcito ollo tenhQ noticias disso. Na 
esquadra pó de ser que tenham havido casos de certa 
ordem ; no exercito, porém, haverá ·rugitivamente um ou 
outro. E note-se que c: na· ·esquadra esses _abusos dão-se 
I(U8Si sempre relatiVOS a individUO& de uma idade muito 
menor de t 8 ao nos. O nobre barão da Laguna póde 
melhor informar a este respeito. Para alli vito muitas vezes 
os impPriaes marinheiros em muito tenra idade. dahi 
provém 1alvez alguns abusos·; mas no exercito,·eu deve 
repetir, nilo me consta que es~es oxidam. 

Nilo desejo mais ratigar o senado ; termino aqui as 
minhas obserV&çiles. (Muito bem; muito bem:) 

SESSÃO EM 26 DE·. MAIO . 

Recrutamento .Mas eu dir!li, Sr. ·presidP.ilte, que, por mais qoe se 
queira, não se conseguirá a rormação do exercito com vo
lunta-rios somente; será preciso, e nisto concorda o nobre 
. seoado.r, que·um outro meio. subsidiurio intervenha,' para 
que ·o .exercito possa ficar inteirado. E~ te ó o systema do 
projecto ; deseja · antes de. tudo os voluntarios, quer que 
lbe SPjam preferidos por eng•jameotos ou reeogajamentoa 
daquelles que já teem servido ; só o& deliciencia delles ó 
que é preciso recorrllr aos meios qoe o projecto consigna • 
. . Alguns. dos nobres senadores rallaram dos voluotarios, 
como se esta especie de recrutamento não fosse reconheci· 
da pelo projecto, quando evidentemente o projecto deter
mina que do pre{ereocia SPjam chamados voluntarios. 

o , ..... Nabuco I -Sr. presidente, considero um& 
adversidade ter de fdlar nesta occaaiito, quando 08 nobres . 
ininiotros, aos quaés devo responder, se retiraram ••• 

T~oho, Sr. presidente, alguns outros ap_g.ntamootos, · m11s. 
esta materia niio te•n grandes incentivos, para que SPja 
discutida de modo que concilie a attençito; eu, além de 
me reconhecer pouco capaz de attrahir a attençito dos 
meu~ nobres collegas (não apoiados), digo que outro 
qualqu r, que tenha superioridade sobre mim, nito ha de 
cons~guir muito mais; portanto, deixarei os apontamentos 
que tenho, parecendo-mo que ostfl já a mataria bastante 

O S11. MBIIDBS os ÀLIIIBID4 : -:- Estio arranjando 
maioria. 

O Sa. NABuco : -~ • e· ·as' cadeiras do senado' se 
. acham muito vasias ••• 

O Sa. PRBSIDBNTB : - Devo iorormar ao nobre sena· 
dor qne o Sr. presidente do conselho e o Sr. ministro da 
guerrá participaram á mesa, qúe eram obrigados a retirar-
se por objecto de serviço. · . . 

O Sn. NABuco :--Pois bem ; a retirad& do n~bre mi!" 
nistro da guerra, conforme os ·nossos usos parlamentares •. 
é m.otivo de adiamento. (Apoiados J S. Ex., deixando 
esta discussão tão iinportaníà e que tanto interessa á 
sua reparliçito devia ter préviamente concordado no adia
lnento proposto, SeoiiO peJas raziles aJiegadas, &O meDOS 
por essa. 

,. 
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. O. Sa. SrLvilrRA Loto:- E i·sta foi uma das raziJe; o~gaolsaça:o. aoterior a 1860, diz á pag; tó :.r·.« O.exer. 
allfgada : a aUribulaça:o do mioisterio. clto .P.ermaoente ficava par_alyitado· desde o ·.co111eço ··das · 

o Sft. ZIC.\RIA-11: -0 Sr. miniatro da guerra devia ficar .. boslrhdade~, porifue. o4o .era sustentado iromediatamen•e 
porque nlio era ioilispensavel· lã na ·camara; p~la sua reserva nat~ral, . tirada -da .. primeira:' clà11e da-· . 

, , . . • lnodwber. Por .esta razllo o .Rei . Guilberllie. decidiu.;;, • »:,: 
. O ~ ••. N.ÚJVco : _:_ Estas raziles. e o ·meu estado. d•• Estas e:rpressiles .ello. signiJlcnUvas :. 1ila reser.va·•flal";. · 

sàude .· ollo perniíttem quo eu Eeja longo quanto exige a r~l. ~ mais adiante. pag •. St e §_22:. aOs .priocipi(/s .coo:;. 
resposta devida. aoá discursos do . nobre r61ator .. da com- st1tutrvos· do .poder da guerra· .s4o: 1··· .o .exercito: comoo~·• 
miulo, , do& Sra. presidente do conselho e ministro dn. posto do e:rtrcito : .permanente ·e da landwlrer, ·.i'!' marinha· 
guerra. . . . .. . e ·s· landslurn.». . • · . . . . ... , '·'· .:. ,,,.,,_~;,.;·· 

Como esses discursos cm geral coincidem nos .me! mo~ Ao depois A pag. 8{ da edição de .1871· :traz•,'O 
argumentos, a r~spoata de .um será a resposta de todos. · autor a organisaç&o militar ·de· .t 867, isto•:: ti, .;a· Jei. ·d& 
N4o. deixarei, porém, de . tomar em· co.nlidllra~llo aqnillo Confederaçllo- do Nci'rte, a qual depois adherill a CoaCell~ 
que ti. especial e caractt1ris&ico de cada um delles,. ração do Sul; e nessa organisaçilo, de que trlitareJ mais 
.. Sr. presidente;. 9.,.,di~curso proferido pelo nobre relator .tarde, é sem duvida que a landwher é a· grande rese'rva e . 

~dâ commis1ito .doeu::me 'lllujlo. S. Ex. podia ter-me dado sostentaculo do exercito permanente. .. , ... . : ·· •: ··•-
a sua li~llo .sem. necessidade de ofi'ender me. . Eis ahi, pois,· o que diz este autor, o proprio autor qofl'O 

Bem:.eu diz_ia,: Sr. prell_idente, que era .grande o meu nobre senador invocou. Do medo que o nobre seoadori ser
commettimen&o ou. _temeridade, aventurando-me a umn vindo-me de uma analogia do ·processo criminal, estava em 
discussllo especial como r~ta, para a qual·conCesso quo engano· ftagrante, . porque linha nas mil os o proprio autor 
alo teobo .. babilitaçileil. . . · · que dizia o contrario do que elle aventurava·. -"' -: ' · •· ·, ' 
. PeoEei, porém, que, apadriobaodo-m~ com o mandato do A ioda temos·mais a obra do .coronel Borbstaed&, um 

. Een~do,. que me obrigou a e!le e>(orço, alcançasse indul~ dos milit~res diotioctos da Allemauba, redactor da -RevisttJ' 
gencia.: · . . . . . Militar Wocheublatt • .. Estll obra é de.187!. Refedodo,.se 
.. N4oJoi_asssim i ci oobre_relator da commissllo, irritado ~lia A reformà · do· Rei Guilherme de 1860, .pag . ." Uli, 
com, a oppe.,;içllo que fiz ás_ su1s idéas, opposi~ilo que alias diz n.sim : ·a· Com a antiga· orgaoisaça:o militar ·prusdàn~ 
elle devia .agradecer, po,rque lbe deu azo para• mostrar n acontecia frequentemente, que logo , que os corpos'' dG 
~un proOscieocia nos oegocios uiilitl\res i armado du un1 exercito eram mobilisados, a landwher era igualm'eote· 
livro allamllo, que elle leu e,JJOS ~eu uér, senliu~se auto- mobilisada com as tropas de linha ·correipoodéntes;·. 
risad.o para dizer que eu. tinba errado, quando di~se entro e entravam em campanhas com ellas i. entretanto. que :nos 
outras. proposiçilee, relativas ã organisaçllo militar d., outros corpos do exercito não empregados; .a linha:·.e a 
Prussia, · que. a landwher cooHiluia uma reserva do seu landwher, ··ocavam inactivas. A reorganisacito do exercrto 
exercito. . _ . . , . . em 1860,' reorgaoisaçilo que . a Prussia déve ~o se ti Rei,. 

S •. Ex. dis~e que eu linh~ errado. Até abi ollo .. ha qun rez desapparecer este incCinveniente, eshbtilecendo que' a 
fstranbar, porque o .errar. ti. anributo d11 bumaoid .. de : landwhtJr s·eria mantida como reserva e camo su·steutaculo 
errare 1tuma11um elt. Mas o nobre •enador foi além ; do exercito permanente.» . . '· : · :. .:·· .. · 
dissll: impr~visastes i foi 11lém,. e disse .mais que eu não MHiS adiante diz elle: «A lándwher fornece principal~ .r.);;Ç 
sabia o que qurria, ou que o , que_eu queria ern aby:;mar mente a guarnição das praças fortes ti grandes rid~iles do· 
este [projecto. . - . interior; elln forma iob·. toàa1 as relac~u ·unia· reaen:a 
· Ora, o senado vê· que artoi não ba somente discussllo séria das .forç;s activae; o que. oilo e~~lae 'comtudo:o.~ea 
da idéa seoilo das iotençilee, e isto ó prohibido prlo. rfgi emprego como t~opa mobilisada. sobre o theatro. i das 
mento; . · operaçiles. » , . 

Sinto qoe para comigo a~slm procedesse 0 · nobre sena- O· Sn. vuco.Nns os Mu•uriBA dá um· aparta.- :·. · '·'''· · 
dor, porque observo sernp~e e nunca infrinjo o preceito · · · 
que me tenho impósto de gu~rdar todas as reservas e coove- O Sa. NA!Íuco: .~Um outro au'tor, Flamm;.N~l~ ·,_ob~.Í 
nieocias parlam~nlares para com os membros dtsta casa. a organisafà 1 lo e:cercilo da ~russia ( 1871), traz. o texto 
e lanto·mai• que sempre coo~agrei a~S. Ex. resp~ito e ami- da lei-de 9 de Novembro de t867;coocernente á obriga
zade •. Entretanto ·listou satisfeito, por.que lenho vin· çilo do servi~o militar na Coliredéraçi!Ó, do. Norte :da.AIIe-. 
gaoca completa,· desde que voo mostrar . no senado _qu•• m•1nba: ã vista desta lei, que boje roge o liUpe~io AllerÍiilo, 
não ·eu, mas o nnbre 'senador é que estã enganado? o exercitp de terra (art 2•) se :compile do exercito.acti.vó 

O . nobre_ senador disse que a laodwber nilo conotituo e da landwher. A.landwher. (art. i•) é o ~ustentnculo.do_ 
uma· reserva do exercito prussiano, e trouxe parà antorisar exercito, como a seewlrer. é o sustentaculo da marinha. A. 
a sua proposição este livro, que nqui tenho, é do capitão infantaria dn landwher, forlJlada. em corpos particulares da 
Von ,Les•lingbnuseo. A edição do nobre seoudor é d~ 186!1 landwher, é empregada como. rcurvtJ do exercito •. Os 
e e~la ó de t87.1 i· mas não. importa ser a miuha edição homens mais recentes da mesma iufantaria da tandwlier 
mais m~derna, porque mesmo na ediçlio do nu~ro senador podem s~r incorporados nos corpo& de recrutas pi.r occa~ 
lã v~m que desde 1860 a lantwller cooslilue uma re- sillo da mobilisacllo do exercito. Os homens da cavallaria 
ferva do exercito, ninda mf.smo anles da .lei de 1867, r6la- da lano:lwher podem ser formado~ ent corpos particulares •. · 
tiva á organisaçito militar ·tia Confederação do ·Norte d~ Os bomens da landwhcr pertencentes ás outras arm!ls cs
A.Uem&.nba. · per.iaes silo chnmndos sob a~ bandeiras do exrrcito activo 

Mas vlimos vir o quo diz esle autor, quanto á r~foma em tempo de guerra. A.' vista de tudo ibto a landwlter 
de 1860, feila p\•lo Rei Guilherme. O autor, referindo-se />. não ó reserva? Com estas autoridndos e com a lei 
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alJeml estou vlctorioso, sem todàvia dizer,- como disse O ba tradicçiles e costumes que eejam elementos· de uma 
nobre senador, o porlel lluduiue. nova institui cão ; essés elementos havemos de procurai-os 

QuantoáproposiçAo ngaaventuradapelo nobre senador, nos outros pai%es, quo teem exorcitos betn orgaoisados: 
que. e~ tinha errado! qoa~to a~ que disse a respeito das pois bem, se de.veinos coplar,·copiemos alio a Prussia, mas 
l~stJtaaçiles.da Pruss1a, veJo-me obrigado a rectificar o que .a França até 1868. Por mais osfor.ços que Caçamos, nllo 
d1~1~ e pedar ao nobre senad· •r que indique o ponto em que :podemos aUingir â ·organisnçito prussiana, 'porquo a orga
erre•.· O que eu. disse no primeiro di~curso foi que a força· . oisaçito prussiana nilo consiste somente em accuniul&úe
pabhca da.Pruaa•a. ou da Allemauba (Callaodo d&' Prussia, i servas e grandes· machioas de guerra·; a organisaçito prlis
lallo da A.llemanha) compreheade o exercito, a marinha o a 1 sinaa depende essencialmente do espirito nacional; que• se 
l1111tlllurn, que é a força territorial correspondonte â nossa 'levantou e alimentou desde o desastre de Yeona; "Prussia 
&uarda nacional. O exe~cilo e~ divide em exercito perma.:. 'tem a instrucção publica uoivorsalisada: e o seu systoma 
nente com ama reserva ammedJata e a lan.dwl&er. . • regional concilia o quartel com o domicilio do cidadilo. 

O Sa vascoNoll: 011: .Muaar1u :-Apoiado. :E ~ós copiamos a Prus~iil '! Sim, porque, c?mo jã demo.ns-
. . . . tre1, o ~ystema do proJecto é o da ·PrussJa, que coos1sto 

O 811. Nuuco :-:-·: · aas1m que .a Pru~saa tem duas re- :em· t•brigar .80 serviço militar todos os.:cidadilos •. Quando 
eervaa; tem a prame1r~ reserva unmed1ata, p~rl!o a qual 'digo obrigar ao serviço militar,' '!ligo obrigar á -cootin.:. 
passam oa que toem serv1do tres llDnos no exerc1to acuvo; gencia do . serviço,· porque em nenhuma. parte, vó~' o 
tem a stguo~a reserva landwher;- p~ra. a qual passam .os sabeis, todos servem, ·porquanto o. numero dos alistailoa 
que teem senado quatro aoous n~ prame1ra rllserva, â qual . sempre excede ás necessidades do serviço militar; A coo.: 
t11mbem pertencem os volunta~Jos de um anuo e os da tirigeocia do serviço é tudo, porque a contiogencia quer 
reserva do recrutamento, decorrido certo tempo sem serem dizer a anciedade a incerteza o desanimo o terror. 
chamados .. para o exercito. Tem além destaa reservas o .Sr. presidente: eu descre;i os dous sy~temas espéciàes· 
como auxJIJar a landsturn. de recrntameoto que havia na Europa, isto é, o da Sui"sa 

O Sa. VISCONDB DB MunJTJBA dá- um aparte. e o da Inglaterra, seguido pelo~ ~•hd.os Unidos .. D?scre-. 
b s N . 0' d' . 1 . · vendo estes systemas, eu nilo dJiSJmule• que· o pra melro; o 

a. uuco .. - que Jgo estâ ea~rapto na ea de 9 systoma da.Suissa, só podia ser applicavel a um pequeno 
de No~embro de 18&?, que rege o lmper1~ da A.llemanha, paiz, que na:o teinesse guerras;- que 0 systema ioglez· era 
e exphc~do por escraptores all~mães muato competentes, um systema caro e ·ailo podia prod.uzir grandes exercitoe. 
que aqua tenho. · . Direi ainda, Sr. prt~sidente, a respeito do sydema da 

O 8~. VIS~Ol'IDB DB MuRITIJA:- A. questão é de pa~ Sui~sa que no· futuro, bem que longioquo, esse systema 
· lavra,Já. veJo. serâ realisado no m1111do inteiro pela civilisa'çilo, quaado 

O Sa. NABuco: -Se a questão é de palavras,. v. Ex. as naçiles sentirem .que seu verdadeiro interess~· está n~ 
nilo tinha o direito de dizer que errei. paz, que as suas d•lferenças d.e!em ser resolvadas pelo 

,0 Sa. VIBCONnB DB JlfURITIB&:-Eu disse 
· conaiderava.a reserva. Publique V. Ex. seu 
eu publica~ei .o meu e verâ. · 

juizo arbitral, que somente são llc1tas o em caso extremo 
logo como se guerras deCensivas, nunca, porém, as guerras aggressivas e_ 
discurso, que de conquis&as. 

O Sn. N,.taúco:-Bem. Est& Córa de questão que o exer
cito da ProseiA· compile-se do exercito activo, da reserva 
immediata e da outra reserva, a landwhBr, é o que está 
na. lei de 1867, ainda nilo derogada. . · 

Além di~to, ba na Prussia outra reserva. chamada er
IGiírelerv•, que eerve pará supprir os primeiros oumeros 
que faltam: Feito o alistamento e sorteados os que devem 
r.ompor o contingente, os' demais compoem essa reserva do 
reérutamento. 

Para que trazeis, dirdi! vós, as instituições da Prussia 'I 
Trago as ioatitui~llet da Proseia, Sr. preKidente, para de
.moostrar que o projecto. é . oma imitaçito, na:o digo bem, ó 
uma caricatura do systema da Prussia. Ido quer dizer que 
o BraaU, collocado ·oa America, tendo por seá maior visi
nho o A.tl11ntico, não tendo entre os visinhos das outras 
exaremas senão um, que póde iocommod ·l-o, mas este visi
nho sem. orgaoisaçllo militar, dilacerado pela gu~rra civil, 
deacimtralisado p_elos poderes proviocines que o assober
bam, .e· embaraçam, quer imitar a Prussia collocada no 
continente da Europa, a Prussia que aspira dominar 
aqiJelle continente, a Proseia, que tem necessidade de exer
ci tos numerosos e bem armados para previoir a revanche 
da França e paro consolida'r o identificar suas conquistas. 

Senhores, nós temos o hediondo systema das levas cm 
ma1sa ; neste ~ystema odioso, que o paiz todo detesta, nll.o 

No' secai o actual esse systema nlto'é possível, é verdade, 
porque, como ·disse o Times em um artigo transcripto no· 
nosso Jornal do- Commercio,-. neste importllntis~imO'jornal. 
(digo importantíssimo, porque ncJS traz ioteira,doa do que oc- . 
corre nos outro.! paize~), este soculo a· todos os seus· pro
dígios de invenção e cooqui~t•s iotellectuaes tem de coo,;, 
trapor um faéto tristiMsimo, e este Cacto t'tistissimo é qoe a 
occupação principal do cada nação foi pôr a. ra.ca na garganta 
da outra. Neste seculo e ainda maii além não será pos
sível esse systema, quaod·o vemos que o marechal. Mollke 
recentemRote dGClarou no parlamento prussiano que 50 
annos de grandes armamentos ·de exercitr,s· nume
rosos ainda eram precisos á :A:Jlemaoha para consolidar 
suas conquistas, que · com esses grandes exercitos pode
ria a A.llemanha, grande e poderosa, manter a paz da · 
Europa. . 

O systema ingloz, Sr. presidente, roi pelo nobre ministro 
da guerra talvez com inconveniencia (sinto que ll ·nobre 
ministro não esteja present~) mettido á bulha. ~. Ex. nos 
disse que o engajamento 'I'Dluntario era na Inglaterra o 
producto da cerveja. Não se pó de, Sr. presidente, . calum
niar assim o syotema dt1 recrutamento de Uma naçilo tão 
civilisada, como ó a Inglaterra, a qual sem. duvida não 
permittiria que a voot&de do cidadilo fos~e extorquída por 
tal meio. Esse Cact?, Sr. presidente, ó iooxacto. 

Todos os dias do ,ano o, exceptuados os eantos, o re-
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cru·tamento está aberto ua Inglaterra,. isto é,. o engaja
mento · voluntario. O sargento recrutador. colloca-se no 
·Jogar determinado e abi comparecem .. aquelles que se ·oll'e
recem para o serviço militar. O comparecimento é espon
taneo •. E'· verdade que: o- primeiro acto que Caz o ~a_r-. 

. gento e levar o individuo, que se oll'erece, a um botequim e 
ahi dá-lhe rerrescos e converra longo tempo com elle. 
Ora· vê ·o senndo quo a cerveja ou as bebidas aleoolicas 
uão são o meio de seduzir a vontade do individuo, que já 
se offereceu : use meio, bom ou máo, é pará descobrir a 

. sinceridade da vocaçao dos que se offerecem, porque ha 
muitas lograções no recrutamento· dos. voluotarios na In
glaterra. · 
. Perceben.to o sargento. recrutador pel11 longa conversa 

que institue com,· o recrutando, que< elle tem vocação, que 
seu offerecimentoó sinr.ero, o manda para logarde~ermioado 
dando-lhe .uma certa quantia. No outro dia é o· recru
tando sujeito .a· um exame medico e ainda no outro dia 
vae elle prestar o-juramento perante o tribunal de policia. 
Até então e até mesm.o perante este Jribun~J, pó de o re
crutando desistir do seu engajam~oto, restituindo a quanti~ 
que recebeu~: Isto digo, senhores, autorisado por um artigo 
traoscripto pdo jornal (lfficial da Republica. Fraoceza em 
5 de Maio ·de 1873 de outro jornal da Inglaterra o 
PaU Mall8udget, artigo ba~~ado em dados officiae~. 
· O nobre ,prosidente do conselho disse que o~ eogajameo · 

tos voluntarios erm uma utopia. Senhores, q te os engaja
meu tos voluntarios não são uma utopia o mostra a guerra 
do Paral!oay. Certo o lia podeis de:;luzir o patriotismo brasi
leiN ronsider.ando como violentados os voluntarios, que 
tã.o espontaneamente concorreram para as victorias que o 
paiz·alcançou nessa quadr~> gloriosa.-

0 Sa. PAnANAGÚÂ .:-Apoiado. 

O Sa. NAauco :- Eu já disse que os engajamentos vo· 
Juntarias não· podiam produzir grandes exercitas ; mas o 

· nosso exercito é e deve ser pequeno. A Sueci<L compõe 
sempre seu ex&rcito com voluntarios; porque não podemos 
compck e -·nosso? E' porque, queremos o .barato, o muito 
barato ; mas, ·desde qtie a apreciação do serviço do exercito 
Cér ·equiparada á apreciação dos serviços das outras 
industrias do paiz e retribui do igualmente ou por modo 
equitativo, é muito natural que concor•al)l volilnlariol!. 

O Sa •. SÍTVBJRA Loao :-Apoiado. 

-0 Sa •. NABuco ::-Quero princiJiaJmente ,.o· engajameato_ 
voluutario e .como subsidiario o sorteio. · · · · 

o: Sa. PARANAOUA' :-A combióaciio iiÓs dou& ellmea&cia. · 
o Sn. NAnUCO -:-Sou cheg~do. a um ·pontó)nuito. iaÍ- . 

portante do ·meu discurso, sobre. ci qual peço a atteoÇio- do, . 
senado. Eu disse que hnia,· além ~esses aystemas espe- .. 
ciaes, dous systemas mais· geraes praticados na ,Europa·,:e. 
descrevi e .deli ui .elllles dous. systemas com· a ·autoridade. de 
Trochu, na sua :importante obra O 'llllercitó (rance:: m 
1867. Niogueui dirá- que Trochu é.:um homem. incompe-; 
tente na ma teria. como eu ·sou: é autoridadi! peralité·· ·a. -
qual se deve abaixar a cabeça... · · · 

•. ;;! 
O Sa. Puuú.au~· :~Ap!iàdo. 

O Sa. NABuco :-• •• S'endo que os escrip,orea allemãeÍ· 
rtue depois deli e escreveram,: faliam:. com moi to· respeito, 
com a mais altli · cousideraçilo· dessa obra publicada .por 
tão distincto general.· . . .. : · . . . 

O primeiro - systema qual é elle? O primeiro ,aystema 
consiste. no . serviço/·ohrigatorio .para t.odos. :O segundo' 
systema consiste no serviÇo obrigatorio para. um -~~rto 
numero .. Está assignalada .a differença dos dous systemas ; 
e1s aqui: ·stniço obrigatorio para todos, primeiro syste111a, 
que é o- da Prussia ; -serviço obriga tório para um oerto 
numero, segundo· llystema, que foi o da·França: des·:le· 1818 
alé 1868. · · ." ·· · · . 

Eu disse, Sr.· presidente; que seguia o· segundo syslema, o 
systema da França desde 1818 até 181i8;- ora,:· tendo.·eu 

;dito que seguia o sya'ema da França desde . 1818 até 
1868, o nobre relator da com missão, o uobre ·ministro 
da guerra e o nobre prerideote do cooselh·o, para· comba'f, •. 
~rem-me, tinham oec~ssidade de discutir estas dttaíi pro pó· 
si'çiies : o syotema que vó~ quereis nãll era O'systema:da 
França ou o systerua da França· nAo é o systema qae '008 
convem~ Não puzeram a discussão· oeste terreooi· porque· 
sem duvida nenhum dos .nobres senadores podia~mostrar 
que o systema que quero não é: o systema ·que. a 'França· 
adoplou desde 1818 até 1868, e lambem os. nobres se
oiidores nllo podiam. provar , qoe'.o systema' seguido ' pela 
Frnnça de 1818· até 1868 oa_o era uni· systema 'elllcaz; 
porque· liO aonos de um11 . ex per ieocia a 'mais gloriosa: 
contrádiziam os uobres serradora~; portao_to assentaram: de ' 
mellerá bulhà o systema: a E' o syotema a;Nabucoa.· 

Ora, SMlhores, a 'Callar a verdade isto não 'é serio; ·. não 
é proprio de uma discussão. em que se quer· saber a· 
verdade: .oito é i~to-seuão um recurso. c: O ~ystema·é a 
Nabuco "· Nilo sendo ciu militar, "Dilo tendo complitencia 
alguma nest11 mnteria, o que"pret~nde o nobre presidente 
do conselho é, sem trabalho, repellir( pri1na facie, e sem 

O Sa. N.&auco :-E quem Córa da . pre~são de guerra 
trata de adquirir voluntarios ? Ningoem se occupa di.to. 
Na llelgica. h a ama sociedade, que J'romove o recrutamento 
voluntario .. O governo. bem podia promover o recrutamento 
voluotario pel11 influencia quo· exerce. Qual o meio pelo 
qual se chamam voluntarios? Affixam·sll editaes, se é que 
se affixam, e não se· dizem as vantagens que teem os vo
runtarios. 

discussão o systema prop'lsto por mim. · · 
M~s, senhores, na o tenho ·.tanta ousadia ·que· queira 

aceitar para mim IL boora de ser autor de uin systema, 
cruado e desenvolvido por dous ·grandes . marech;;es de 
Franca; Saint Cyr e Soult. Para mim seria .muito lison
jeiro· que rosse infu o systema crendo por esses dous _ 
grandes homens da França. Não, senhores, não sou eu o 
aulur do systema; o autor desse systoma · que proponho 
como Bquelle que devAmos seguir · s4o o muechal Saint~ 
Cyr, e o rriarechal Soult, nomes que a historia conhece. 

. O Sn. S!nuu :-Nilo se raz esC orço nenhum. 
, 1 O Sn. NAnuco :-Ora eu 'nl!o acompanho a opinião 
daqoollea que querem exclusivamente o recrutamento vo
lunrario,. porque, senhores, orL Delgica, onde essA systema 
ó precooisado, ahi mesmo se admille . a outra fórma de 
recrutamento, o aortl!io, como meio subsidiario, e é nesoe 
sentido que eu quero o sorteio. 

O Sn. I'ARANAOUÂ :-Apoiado. 
Portanto, ó preciso discutir, e não redicularisar. · 

O nobre relator da commissão' e os nobres ministros da 
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guerra e· presideate do coaselbo disseram : " O que vós 
quereis 'é a mesma cousa que o projecto quer. • jbrB· 
fltmtio ! Ha lauta dtlldrença entre o que eu quero e· o que 
O projecto qUAf1 qual 8 dtB'erenca que· ba entre O eystemll 
prussiaoo e. o da Fraoç& .desde 't818 até o 1Rii8, 

Q'uando . eu . '(áJJna~, o nobre presidente~ do conselho, 
seguido pelo nobre q~inislro d11 guerra , dizia : « O nobre 
aeoador qtier o mesmo que o projecto qoer, estA em coo· 
tradicçllo, nilo ~ahe o que quer, hei de demonstrai-o.» Eu 
esperna com anciedade esta demoostraçilo; quando, porém, 
veio à demoostraçilo, eu cabi das nuvens, fiquei mar avi
lbado. O senado vae. •êr que a demoostraçao é uma deplo
rava! contusllo de idéas. CaminbemoP. 

dellasos· generaes francezee do que aquillo qo1e· vói dizeis, · 
ainda que reconheça com11 reconheço . a vossa sabedoria; . 
mais ube: o tolo no seu do que o avisado no.· alheio·. ·Ou· 
çamos aos generaes da França. Nilo vou ler autores, mas 
sim documentos omcij!eS ; vou ler primeiro o parec.er da 
commissilo da. camara dos deputados da França em 1868. 
por occasiilo da lei pr.,posla pelo general Niel. A. CDLI• 

missilo, fazendo o bi»torico-do · recrutam~ o lo, - diz assim·:' 

!' O projecto q.uer o ali~ lamento, o nobre .senador quer 
: o alistameoto. • Ora, senhores, o alistameuto é caracte 
, rislico de um.~yslein~A? E' base de _todos os syslemas, nilc> 
é caracterislico de. oeobum. Os cossacos do Cu r da Ru;sia. 
quando procederam eio 1863 ao recrutamento ominoso 
na Polooià, premuniam-se de alistamento e alist. meato 
minucioso, porque cooliuba não aó os nomes dos recruta
veis, como os, nomes dos seus parentes.e allligos para res
ponderem por elles. JA se v~ que . o alistamealo é a baso 
de.todos os· syslemas. :VamC)II para diaote. · 

« O proj•cto qu.er o sorteio, o· o obre senador' quer o 
sorteio,. com a dillerença de que e projecto quer. o. sorteio 

· geral.e o oubre ·senador quer o surleio mutilado.» Aqui é 
que está a coofusllo de idéas. Seobores o obj(lclo do 

·sorteio do projecto é ab:olutamenle diverso do objecto do 
sorteio que u meu sydtema exige como substancial. 

Sr. presidente, o systema do. projecto quer o serviço 
obrigatorio para lodos; nesta relaçllo o sor~eio é um 
contrasenso. Puis, ·se o serviço é para todos, de que 
serve o sorteio nesfe · syslema 't O sort~io é esse'ocial e ca
raclerisa o systema que quero, porque o sorteio abi é es
sencial : com. e1feito, desde· que silo obrigados ao sarviço, 
oito todos, m11s um certo nu111ero; í preciso IJ sorteio parn 

.saber-se qoaes· silo os que devem servir, quaes os que não 
devem servir. Mas,· se, segundo o Tosso systema, todos silo 
obrigados ao serviço, o que é o sorteia '! ' . . 

Vosso sorteio tem um fim secundario, é marcar a ordem 
·_do serviço, idéa absolutameo!e dill'erenle da mtnba, e por 

isso eu disse: é Vós cootundis cousas muito. distinctas. Vosso' 
sorteio tem· por objecto apenas ·marcar a ordena do s~r 
viço, . porque "J.Uêreis o serviço para todos; meu systema 
tem por IIm dizer quaes silo os que servem, excluindo o~ 
demais. li e pilo, quando ··todos ·Silo obrigados a servir, o 
sorteio nilo tem objecto, o sorteio nesse systema tem 
outro ftm · secunda rio, é marcar a ordem do se"rviço. O 

. sorteio em re)ação.á obrigaçilo de servir suppõe· sempre a 
escolha .de uns e exclus~o do outro~ ; no vosso systema u:iu 
ba es'colba de uns e exdusão de outros; todos ·OS alistados 
silo obrigados. ao serviço; se o sorteio que· qoerois tem um 
objecto e o sorteio que t~U quero tem uulro objec~o, como 

· quero· a mesma ·cousa '! . 
Seoborea, dabi vem que o systema do· projecto é o quo 

se cbllma em Frauça a conscripção, i~lo é, a obrigação do 
serviço para lodos ; o meu ~ystema ó o que lá se cara.c
lerisa e se cbama o sy~tema do so'rleio. Eu não.co.tumo, 
!aliar senllo·document11do, como dizem os ma lutos das pro
vincias de Norte, estou !111lando documentudo (Riso). 

Se a conscripção o o sorteio silo duas inslituiçi!es frnn · 
ce%as, sem duvilla devo crer antes o cjue dizem a respoitu 

(l~ndo). · · .. 
.. A couscripçllo ereàda no ànno 6° pela lei. da· reor

ganisaçilo militar, A qui o general Joufdan ligou ·seu· 
nome, era sem duvida um grande ·progresso em relaçilo ·A 
rfquisiç11o em massa e aos outros meios, com os •quaea,,. 
depois de tj89, a França lirJba constituído seus exercito&; 
abusou-~e, porém, muito .da conseripçilo por.modil cJU8 .ella: 
se tornou odiosa. De t8tll .a 1818 .o goveroo pr.oeurou 
reconstruir o exercito com·vol~ntarios: não obstante; porém, 
as vanla.geos eJI'dr8Cidas, o meio nilo· foi pro li t~UO. ··• 

" Então o ma~ecbal Saint Cyr propoz ·que o exercito· 
tosse preenchido· por um .fiOUO metbodo de recrutam enio,. o 
!orteio, e foi vot~da a memoravel lei d621 de Abril do t 818, 
da qu~l a lei de1832, que actualmeate,oos: rege, manlefa 
as priocipats disposiçcJesu. · · 

Eis ahi, · senhores, o ~ydema da conecripçilo propool& 
pelo general Jourdao; nilo é a mesma causa que o systema 
~special do sorteio ereado pelo marecba! Saint Cyr e aper
f~içoado ptlo' marecb,!.l Soull. 

Vou ler segundo· o parecer da commis!llO composta doi 
generaes da Franç,, que boje .pertencem ao parlamento 
fraucez, a respeito da IIli de 1872, que copicua· as instilui
~iles ·da Prussia; diz ello.: (Lendo) 

.. O recru lamento da lei de I 8 I 8 e I 832 não é a 
cooscripção ; com ;effeito 11 conscripçilo submelle todos os 
joven~ da classe annual á obrigaçllo de servirem nilo admil· 
lindo o sorteio senllo para determinar a ordem em que 
devem ser cbamados para as 'ba11deiras; mas· o recruta·
meoto das leis de 1818 e 1832, ao contrario, não se 
applica senão ao contin.gPnle .nnou;d,. declarando de.Onili· 
vamente liberados todos os jovens, que. pelos Beus numeros 
oito foram designados. para fazer parte do · exercito.· I.to 
explica· o por. que essas .Jeis entraram tacilmtnte . em os 
aouos c•lstumes e não subldyara·m as reclamações que a · 
conscripçllo provocou.» . 
. Diz ainda o general Cbarenton (Projd motiv4 d11 reor· 
gani1ation d• l'e~lal 111ilitaire de la France).: « Aquelles 
que a sorte isentava do coolingente ficavam para· logo Jibe· 
rados. • . 

Creio que, depois dest& demonstraçilo, o nobre ministro 
presidente do coo~elbo nllo ba de di,zer que o systema é a 
Nabuco, nllo poderá m~ll•l-o á bulha sem ferir essas nulo· 
ridades competentes, que iuvoquei. . 

O projecto, por consequencia, Sr. presidente, contem a 
con•cripção .. Quando digo conscripçllo, digo a .obrigaçlt~ 
do serviço para todos os ali61ados nllo isentos. · . ·. 

Disoe, porém, o nobre re!nto~: .. O nobre senador estA 
. em erro, clle pensa que todos servem. • Sr. presidente, 
rilto estou em erro, o já pre,vini no meu primeiro discordo e> la 
evasiva; sim, todo! nilo sorvtm, m~s todos teem a cootio
gencia de servir. Tambem n11 Pr·u~sia, que é a Prussil\ 1 
todos nllo servem, apezar do grande numero .de mancebos 
de 20 nonos que o alislnmento nnóual mostra· e apezar.dos 
eeus exerdto~ numerosos : ba ruu'ila gente que escapa do' 
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serviço; auim que, repilo, a questno ano '6 o serviço, a' nçllo alguma, e sómente seri chamada is arma& em cir· 
qu,;stllo é a conUneencia do serviço. · cnmstancias extraordl;<arias. . . . 

Ora, sem duvida, os nobres 1enadores aabém que na Quanto i B.espaaba,. pelo decreto dictalorial do general 
Prussia um hoinein, desde que o serviço lbo cabe: elld alio N~uaez de 2l de Janeiro de 1867, que depois foi appro
serve mais de 1 !i annos, Ires no exercito, quatro na re- "ado pelas e_llrtes, as reservaullo duas (úndo).· ~ · 
serva e ,cinco na landw~er; Tambem no Brasil, p~lo ayste_. • t .• Reserva ou reserva activa •. · . · .. 
ma do projecto, quem efrec&ivamenle serve nilo serve mais ·t.• Reserva ou,reserva·sedentaria. ·. · 
de nove -anítos; mas, senhores, aquelle que ;es_pera a vez · A t • composta dos indivíduos, que excedem o numero. 
de dervir, e•pera ·até 30 annos .em relação ao exercito e determinado pela lei para força permaa,nte. . : ..... 
até 60 anoos •m rthçilo á guarda nacional. A 2• composta dos indivíduos, que teem pree.!,lcbido 

JMa Cl)nlingencia é o desanimo das fam1lias, a hicerte t(Ua tro annos no serviÇo activo.•• · 
1a de todas as·· industrias e profi;sGes Quu todos .os alis- Estas .dilas -reservas as~emelbam~se As da.lel.fr:.anceia 
lados ficam pelo· projecto na. conlingencia de servir, é Jltoposta. pelo· general · Ni6l· .em 1867 e .pr._OIJ!Uigada 
evidente á .vista do-art. 3• § ll•. e art. ll• ; á vista do em t 868. . .. _ 
art. 3•, porqu!l neste artigo está o que se. cbam-l na _,.rus- . Ora, em nenhum desses paizes, além elas reser~as; . 
aia reserva ·do recrutamento; faltando os· primeiros sor- llli tem outros recursos quê nao sejam as forçis terri&o- - : 
teados, slo chamados os outros até o iofiuilo, e ainda os riaes, isto é, a França até .1868 tinha a guarda nacionil, 
que restarem'vllo para a grande reserva do a1t. 5•. P11ra Portugal e a~spanha clinham e·teem ai milicias. • 
todol .ha a conlingencia de- servir, embora todos oilu O nobre presidente do conselho uos disse que a reseua 
sirvam. 1o arl. i• era uma reserva insignifioan&e. Elia é· iosigni-

.. O sy;tema da Jiberaçllo, disse o nobre rtl:.lor, o syste• ficante, confesso, mas é insijrni_ftcante- por vossa. :·culpa, 
ma da liberação completa dos nilo sorteados é _.um syotama porque fazeis aquillo que -actualmente em- parle. nenhuma 
que sé se pratica nos paizes, · cujos exer~itos teem em si se faz. Se live.sseis ma_rcado seis annos.na reserva;· como 
mesmos os recurso~ para a guerra. Sr. presidente, dei o cont!llgente anoual, segundo' :disse o Sr. millislro' da 
trato~ ao juizo para saber quaes eram esses recursos, e guerra, é ,,000, ·teríeis i4,000 bO'meus. ·· 
nllo vejõ outros .recursos nesse sentido senão as reservas .Mas o que fizestes'! Edabelecestes seis ao aos de aervi9o-
E o. nobre senador, quando ditse que a liberação completa no exercito e Ires 'la reserva, de modo que tende~ ama. 
era um. syotema que sé se- praticava nos paizes, cujOJ exer- reserva absolutamente aullli, isto li, tt,OOO homens.noa 
.cilos tinbaál em-s1 . mesmos os recursos ·para a guerra, Ires annos. 

· asdgnalou a Franca, Porlugal e Hespaoba ; se·esses re
cursos alludid9,B são as reservas dos exercilos, vejamo• 
quaes eram as reser.ras desses paizes sob esse sy,tema. 

A França pela lei de 1818 tinha o recur11o cliamado 
dos veteranos. E.ta reserva . alio deu bom resultado e em 
1831 d~poia da guerra da H~>paoba foi abolida pelo ge
neral Soull, que propoz um outro systema de reservas, que 
6 o da lei de 1832. Esta reserva consistia em ter contia
gentes com um numero de homens mai~ "elevado do que 
era possível ter-sob as bandeiras conforme os recursos 
financeiros, fi caRdo 01 excedeu tes licenciados em seus 
lares para serem chamados P.i!lo governo em tempo de 
guerra. Eis· ahi o recurso que tinha a França,_ e era tanto 

·maior quanto maior era o cooliogente anou111'e ·a dura~llo 
do tempo de serli~o .ou obrigaçilo do serviço- A~sim que 
20,000 excedentes d.nam em ciuco annos 100,000. 

Aterrado t~om ·esse monstro do art. 6•, · en disse no me a 
'foto em aeparado ' . . . 

« Vul11 mal~ chamar contingentes ma1ores que o nu
mer.t qae póde estar conforme os re~ursos finaoee.iros 
sob as bandeiras . (ficando os que excedem em seus lares) 
do que sacrificar todos _os alistados á anciedade e sorp~eza 
de chamadas imprevistas e arbitrarias. • . · · 

·Nilo ··se quit esse meio, mas quer-se sacrtficar á con
tiogencia do servi~o militar ·toda á_ · classu do. aono ~ a.e
cumular ti classes sujeitas -á mesma contmgencl& do 
serv.ieo militar. · 

Po.rtng•1l nllo . tem outra reserva senito a mesma deste 
projecto (art. 4,o § t•). Diz a lei de '17 de Junho 
de 181Sii : (lendo) : · 

ct Art. i.• Cada contingente servir!!. por e~paço de oile 
annos, cinco e·rr~ctivameote uos corpos e trt>s na reserva. » 
~ reserva ollo fica sujeita A disciplina nem á orgnni-

O Sa. VJScoriDi DB Mun1t1U : - Tres. annos de'lerviço 
niio ra-zem so.ldadoa. 

O Sn. Nuuco : -A Prussia, que· é a Prussir, com Ires 
unos de serviço. faz os seus .soldados J .. E, senhores,· na 
l,russia aióda ha os que se :cbamam _voluntarios de. um 

.a ano, que .servem um anno .e passam para a reeerva. 
Se na Prussia, repito, Ires annos bastam parafuer o-aol
<lado, por que é que se quer o dobro para fazer 08.noaao8 
soldados.? . . . .; . . . . . . , · • 

0 Sa. VISCONDB DE 'HURITIBA :-Trel 
activo e o mais na rese~va. 

O Sa. Nuuco.:-Pois bem. 

an!!os JIO •exercito 

O Sa. VISC·>NOB. os ·-MuaJrJu :-Sujeitos a ~ilh~res .de 
exerciei_oa. · . . _ . . . , · · . ._ ' . 

O S• Njauco :-Isco é outra cousa e aio slo milha· 
res de exercicios, ·,ao doas os exercícios nos quatro annos 
6 duas revistas por anno. Que Ires annos bastam para . 
razer o soldado ·diz o exemplo da Pruísia e 'diaem os·' 
grandes generaes Morand, Lamarque, Soull, Paixbàoe, · 
Troebu. e outros. · · .. · · 

Portanto, a culpa 6 vossa; se quereis -ter uma reserva 
rnaior, faz~ i que o soldado sirva no exerrilo trea ou quatro 
ao nos e na ru•rva cinco ou seiB, on como na. Franca, 
•·ham'e maiores contingentes ficando parte sob· as bandêi
ras e parte ·nos seus lares; nunca, porém, aacriOcar á con-
'tiog~ncia do servico militar 12 classes I · · · 

O nobre presidente do conselho diue : a Este 1'osso 
>yatema é sé para o tempo de paz e deita o .governo 
desarmado para o tempo de guerra. • Ora, ae11hores, ·nilo 
6 crivei esta· pro1 oal~to, porque o systema que quero oi1o 
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40 Discurso ·do Sr. NaLúco 

é um systPma desconhecido, é o syst~miL da França desde sua uncção, e, poi~, não prcviniu a bypotbese de se en-
1818 até 1868, e, pois, está josti6carlo por uma exp~rieo- direm todos os sot·teados. • .:;,. 
cia de r;o ano os.· Foi .este syst6ma, senhorc~, qae, como A lei da Prus~ia, crenndo a reserv11 do recrutamento, 
diue no meu primeiro discurso, deu á França exercitas lambem não teve .cm. vist., e&s6 ca~o de evasão dos pri
oumerosoa. que venceram na . Criméa, que venceram na meiro; nu meros, mas .·a· morte e a iuhabilitaciio. 
Ilalia e compozeram as grandes expedições do ft(exico e Se Dói niio podemos perseguir os refractarias ; se 
da Asia. E!se system11, dizia o grande Thier>, que é auto- todos podem evadir-se, os primeiros sorteados e os sub
ridade na ma teria,· como td reeonheciJa pelos generaes · stilutos e todos, entilo para que legislar, senhores? Fiquemos 
francezes: " Se eu pudesso vencer 11 corrente das idéas, como estamos, recrute.mos o~;~ eng&jemos voluntários ; nilo 
nllo derogaria, mas ampliaria a lei de 1832, pedindo-vos raça mos .uma cousa, que não tem nome; estas disposiÇiiAs 
maiores contingentes. " Es~e systema seria ainda o <ta' cujo resultado será a incerteza e desespero d1:1 po)'ulaçilo, 
França, se a França não tivesse o e~ pi rito· da imitaçilo e_ a combinação da rraude e dil violencia, As vantagens do 
novidade, se não attribuisse sens desastres ao sy;tema' systoma do .sorteio sobre o systerna de conscripçito eco
prussiano. · sistem como já demonstrei, em que- a conscripção imporia 

Ora a França,. Sr. presidente, ·nas circumstancias em; a contiogencia do serviço de todos, isto é, a anci~dade de 
que ae vê tem razões que nós não temos : a. Prussia man-, t<Jtlos, sendo que nesse sy>tema o sorteio tem um. objecto 
tem os seus grandes exerci tos, porque ntlo se esquece do secundario, porque nilo S'·rve SeiJilO para . designar . a 
inimigo hereditario, que ella ainda tell}e; quer, como diz, numeração dos alistados. Eutretanto, segando. o ~ystema 
consolidar suas victorias e dominar. a Europ '; a França do sort~io, flis que elle se realisa, descansam as ramilias, 
diz por seu lado: • P.erdemos Metz e Strasburgo, ficámos, descansam as a~pirações e profissões. ' . 
sem rronteiras naturaes; a Allemanha pó de por essas duas O system!l r! e conscripçlio · t~m, e não pó de deixar de t•Jr, 
portas entrar, quando quizer, na França e, pois, é preciso abusos. O~ nobres senadores nos disseram : " Não podem 
supprir essas fronteiras por exercitas numerosos e promp- haver abusos, porque os alistados estão numerados e hão 

_tos. do ser chamados pelo seu numero. » Assim d~via ser, e se 
O nobre presidente do conselho ainda dis~e: "Vo,sn rosse assim. tolitur questio; . 

systema é der activo, nllo previne a possibilidade de ral-, !lias vamos á realidade dM cousas. 
tarem os primeiros sorteados e lambem os outros tantos Falta o prim~iro sorteado, este primeiro é prot~gido :; 

.que para suppril-os quereis sortear. » falta o segundO, o segundo é perseguido e obrigado a ser-
Mas, senhores, a bypothese do nobre presidente do con- .vir. Está visto que o segundo serve in~evidamellle, porque 

selho me parece uma hypothese gratuita .. Ou é gratuita a ell~ só devia servir, provada !l impossibilidade 'do pri-
bypotbese do nobre presidente do conselho ou o systP.ma meuo. . . · 
do projecto não é applicavel ao nosso paiz, porque a po~- Pois bem; quem é a autoridade encarregada de perse
sibilidad8' que h a de faltarem os primeiros sorteados e gnir o· refractlLrio e de chamar o sob;tituto? E' a antori-

. tambem os segundos sorteados qae 09 devem supprir, dado local. Está-dito tudo: sim, o patronato, o espírito de 
dá-se quanto a todos os alistados. Que remedío applic~es partido hão de razer por meio di rraude o que se faz hoje 
quando faltarem todos os alistados? O remedio que appli~ pela arbitrariedade e violencia. · · 
caes quando raltarem todos os sorctoados será o remedio O Sn. NuNBS G6Nf1UVBS :-Apoiado. 
que . dev~is applicar á fatalidade de faltarem os primeiros 
sortrados, e os que em numero igual silo sorteados para 
suppri1-o~. 

O Sa. MuatTtB!. :_:E em tempo de guerra? 

o Sa. NABUCO : - Já fallei e ainda bei de rallar do 
tempo de guerra. Os nobres senadores querem todo ou 
nada, ou systema prussiano ou levas em massa. Em ui
limo caso, se esperaes que vivamos em guerra, a!lpptemos 
o systema francez ; fixemos coolingeotes como a França 
fazia, e assim como a França obteve exercito& para tudo, 
nós podemos lambem .obter. Em vez de ãccnmularmos 12 
classes, accamulemos contingentes em reserva taes quae~ 
julgarmos necessarios para o tempo de guerra. Assim 
que, não podeis dizer que rui imprevidente : se fui impre-: 
vidente, .dando o' dobro do contingente aunnal para roserva 
do recrutamento, mais imprevidente roi o legislador rrancez, 
nllo marcando es~e numero subsidiaria. O rigor do systema 
era sortear somente o numero . correspondente ao contin
gente, mas quiz fazer-vos e!sa concessão ·e propuz emenda 
para se sortear outro tanto. E ne~sa cmend11 rslá o ger
men da reserva rranceza de 1832, se no futuro conviesse 
adoptai-a. 

A lei franceza, senhores, nllo presqppoz a impoloncia da, 

o· Sa. Nuuco .: -Quem tiver pr~tecção e for da 
parcialidade dominante. ücará livre e impune; os'desprote
gidos, o& adversarias politicos essed hão de ser obrigados 
a servir ou perstgnidos se se evadirem. 

Agora, Sr. presidente, eu vou tratar do que eu chamo· 
a delenda Carthago : é esta maldita reserva do art. r;•. 

A commi:;são ~alculou ~- numero dos jovens de 1.8 
a 30 . a unos em üO,OOO. Tirado dabi o contingente, 4,000 
homens e dedotidus aquelles que não .entram uo S•Jr
t~io conjecturei que podíamos ter annualmente restantes 
40,000, e· por isso orçava eu n grande reserva ou accu
mulaçiio de t 2 cl'asses em üQO,OOO pouco mais ou menos.· 
O nobre relator, razendo .o seu calculo sobre outra base 
reduziu a imp~rt~ncia dessas classes a 240,000. 

Eu não· estive presente, niio sai qual foi a'bas~ de que 
se serviu o nobre relator O nobre .presidente do conselho, 
porém, quando r,Jiou allodindo á base a que recorreu o 
nobre reldor e approvando-n, confessou que ora a esta-
Liilica da França. . 

A essa base eu Bó tonbo que oppor uma consideracito 
o ó que precisamente a França, por uma· granilo fat~li
dado, é o paiz quo menos m11ncebos tem da idade de 20 
a 30 nonos. E' o que diz Blok ua sua importante obra 
(18G9)-.Europapolitica e social. 

L 

I 



)?is~_tirso · do· Sr.· Nabuco 41 

" Temos ~eoos Jovens de 20 a 30. ao nos que. as outras paizes, que ~tlo silo e nem teem a nec-essidade de ~er.miilla~ 
nações comparadas (Hollaoda,· Belgica, .Dinamarca, Sue~ riudos? 
cia,·. Irlanda, Grli.-Bretanha, ·-Noruega, Estados Uuidos, A:, guarda .nacional ó o recurso para o caso-extremo de 
Prussia), mas a partir de.80.annos a. superioridade é iovasilu de inimigos e de rebellião. Mas a.iál«!,o.re•pon~ 
nossa, » . . . . deu~se : ·''A guarda nacional oilo marcha pará fóra do 
. Pa.ra. 'ãjudar,' o seu cal_culo. disse o nobre relator que [ruperio. » Ei~ ahi tudo; quer-se força, Srs. qae marche 

oiio er~ pos;ivelque uma só classe ~roduzisse tllo· grande paTII Córa do Imperío se.m interveoçilo do corpo.legisla&lvo. 
llDmero, qqando· tod~s as class~Js .. reunidas- na guarda Vós estaes hi!,bllilndo.s, poJas .leis-e pela con~tituiçilo do 
nacional tinham apenas 700,00(1 aliotadós. Seuhore~;. vós Impeno,para fazer face ás· guerras d~Cen•ivas-e b .rebel
sabeis .como se fazem as qunlíftcaç!Jes da guarda nacional; l•ões.; quereis, porérn,llcar armado para Íl~ gU6rras aggroa- ._ 
mais de metade da populaçllo' é omittida. E oa verdade sivas, iodepeodentemen te do corpo legislativo,· p~io. é isto 
ou nós não·. temos a população que -julg3mos ter, ou oós · qae eu não quero conceder. . . . . . . , . · ... • ·, 
oã~ devemos . ter 700,000 homens· na guarda ·nacional, Rapito o que já dis;e, servindo-me das palavras do _ge,
comprehendendo ella como comprehende os indivíduos de neral Foy i--eu não concorro com o meu voto para . que .o 
18 a .60 annos. . . poder legislativo abdique o .seu direito de iutervir .. na. for:-

Qua!JtO á conjectura, baseada .no pequeno numero: de DlaÇitO da (orÇa publica. . . . , .. •: 
recrutas que se conseguem, ella é de ludo ponto impro~ Para o ca~o de in.vasão de territorio, para o· caso de"re:. 
cedente. · _ · . · ·belliito; estaes armàdos e tendes a guarda nacional, . -espe-

Se peosaes que o recrutamento dá tudo quanto pó de dar cialmente a das fronteiras do Rio Grande ·~o ·Sul,· que .é 
a nosia. população; comprehendidas ·aliá' as classes d!! o ode se póde .temer umà Íll\'asilo : o . mai6 é úoi ·luxo· .de 
17 .a .31i annos, e_ntilo .esta . reforma é inu!il e vil, porque forcas. - · · - ·. 
por. meio. dei\ a e só pela classe de 18 ano os ainda m11is· Éssa garaolia de que ralb-m .os nobres senadores, a ftsá-· 
dilllcilmeole -do que· na actualidade_ podereis preencher o çilo annual, nã:o.tem _valor, se oilo compreheode o modo de 
contingento annual. Se dizei~ que o ai:tuál systema do preenchei-a. O govorao,-teodo os. meios .deste projecto, 
recrutamento não pMe preencher o contingente annual, pó de tudo. Quem 6 que decl~ra. guerra ? :E: ~·governo. 
e-quereis:outro.eystema, f!Ue só chama a classe de 18 nonos, Pois bem; decl_arada a guerra, abi vem. o q~e _se_ cbama 
conCessaes que _nlio falta pessoal recrulavel, -que. o systen,a o ponto da honra nacional :·não ha quem recose subsídio 
para chamai-o e obrígal'·a é que não tem efficacia. E como, o forcas. A. diCticuldnde maior está em eónslituir ou ·ror.:. 
em ultima analyse, quereis calcularos·ínaocebos recrutaveis mar ã Coréa, e rara isto. o projec'to ·habilita o· goveraô; 
pelo numero de ·recrutas aêtuaes ? . . . . qàe assim pode daclarar as guerras nggredsivàs qou qui~er, 

Qne. stjam- 240,000, quero . concêder..:.Yos, nlto Caco inêiRpendente do poder legislativo, . 
questão djsto. SiLo 240,000 cid11dlios que eu não quero En quero a intervenção ~o corpo legislalivó, ~JI.meno~ 
entregar-á disposiçlto ou de~ignaçiio do. governo. Conjtic- para as gnerras aggr·essivas, · · _ . _ ' · _ . .-.· · · . 
turando. e sem ter estatis.tica em 'UO,OOO as 12 _cla~ses - Eu vos digo com Ioda sinceridade; tenh~'medo da teri-· 
do art. 5°, os nobres seoadores, cowo tendo ruetti~o uma· taçilo dos governos, quand~ tem todos os lilei'ila' e ioàtru:-_ .. 
lan~a e.ru ACrica,. 4i!seram : " Todas as vossas objecçues mantos ntu suas milos. · · .. ·. · · · · '· · · · · · · 
cahiraru,, Nào, senliore.~, as minbas objec!;!les procedem1 Pergunta!!do-se ali grande. Frederico ~~~ Prussia qúal a· 
ou .sejam liOO,OOO_ ou sdaru 240,000. • ràzão por que fnzia guerra a M.&ria Tboresa da 4ustria, 

Respondei á objecção grave que vo.s .oppuz:. ·ó. este respondeu: reTenho á minha disposição.um gr~ode ~xe~c!lo1 
dile~ma :. ou estes. ,UO,OOO homens. perteoc.em·á guarda te!Jho dinheiro.& a vivacidade do meu car~etor I» Eis.ahi; 
nacronal, ou oiio pertencem. Se pertencem, •estas (!ispo- . o que faz a te_ntaçiio, qua~do se tem os me1os •. _ , _ · . · 
siçiles não são: senão-uma duplicai,,,. porque para a ors-a:- · Afóra a Prussia, antes dos armament?s geraes que ella 
nisação dos corpos .. destacad~s achareis na. lei. da .guarda . desenvolveu e provocou em todo o · cootJoenle da Europa, 
n11cional as. mesmas disposições. Se llllo pertencem, .então qual a o~çiio q1;1e auloriseu .,a niobilisaçito deJi 0classe• 
vós desmembraes. da guarda' nacional a parte mais viril e· da .. socibdade para o .. caso de. guer~:a, isto é,. a par.te 
importa-!! te. da populaçilo : de8classillcaes e inutilisaes n viril e energica da -população ''f A França em. 1.868, por. · 
forço· civrca, cbamando- para o exercito e nelle . i o corpo..; causa da batalha de s·adowa, que a fez estremecer, .ereou a; . 
ranrlo a maior part·e. dos cidadãos, contra o espírito da guarda. nacional movei, mas só com Ires classes e. só 
coustituiçilu, que supp!Je a existenccia de .uma forca cívica tendo Jogar ·a mohJiisação por ·meio de uma lei; pois bem, 
independente do. exercito. . . · · ' essa mobllisaçilo C11usou grande agitaçdo no .pab.e contra 

E notae, · senhore~, que essa-incorporação no exercito ella se pronunciou o Sr. Tbiers, dizendo-: qCom .a lei da 
so faz por meio de dosignaçllo.·do governo, porque, outra guarda nacional ~e 1831 conseguiríamos essa Corça mo~· 
cousa nlto quer, dizer a clausula da emcnúa (29):-quanlo bilisnda que querOIB por este projecto I" · .. 
for possível. . . · _ · . · . . Vôde bem, senhores, eram tres classes; vós qnerets 1!. 

E 6is ahi como esses 240,000 cidadãos ficam á disposicito . Sr. presidente, apezar de cansado, tcuhe necoS'Sidade de 
do governl) pela designaçlto, todoR sujeitos ó. contiogoncia tratar ainda do alguns· pontos importantes., · . ., 
do serviço !Jlilitar encorporado ao exercito. · Diz o art. 2• do ~rojecto : • No primeiro ano o de execu-.· 

Quereis desarmar o governo, disse o nobre presidente ção desta lei o referido alistamento comprebend•rrl. todoa 
do conselho, para o t •mpo de guerrn? · - os cidadilos idoneos desdo a i dado de 18 até . 80 anooa • 

. Desarmar como? Senhores, se o governo tom a guarda incompl• tos, que pela legJslaçilo actualmenle em ;vigo.,, 
nncionlll,cujamobilisaçilo ó tiloJncil como a dessa· reserva do. ostrlo sujeitos no recrutamento... . 
art. U•? Se a gnarda nacional é o recurso do todQs 08 . Ora, senho~os, o nobre ~olalor da commissllo, ,seguido. ·1 
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4.2 Discurso do. Sr.' Nabuco 

pelo. nobre presidente do conselho e pelo nobre ministro 
da guerra, diz que o contingente annual é de 4,000. 

mas tambern na idade· ae t 8 annos aprende-se melhor 
outras proOssiJes. A pro6ssi1o militar de_ve ~er temporar\a 
e as outras, tendo de ~ervir ao homem t~m tód,, a vid11, Pois, senhores, são precisos 1 2 classes para se tirar 

dellas esse contin&-anto do anno ? ' dovem. ser aprendidas de prererencia. . ' . 
·A importancia dessas classes por menor que seja o 

calculo na:o póde deixar de exceder a 100,000. 
A Frao~a em 1818 estava com graudes vuios no seo 

exercito ; pois bem, quantas classes chamou para o anóo 
.da transicçilo ? Duas. Nós chamamos 12. chamamos mais 
de 100,000_homens para tirar 4,000. ·ora, senhores, isto 
6 luxo, nilo tem explicaçilo • 

E essas classes são chamadas e accamnladas conru
sanionte, sem distincção, por modo que os cjdadllos das 
classes mais antigas podem ser chamados antes dos das 
classes mais modernas e para essaa classe·s nll.o servem as 
regras de prioridade do ar!. li• em caso de guerra. 

A respeito da emenda SS, ofi'erecida pelas commissiles, 
pela qual pune-se com pranchadas os soldados actuaes e 
1icam isentos dellas os soldados. que vierem depois desta 
lei, a defes .. produzida pelo nobre rel~tor não ó procedente . 

E' que essa diversidade de castigos nós a . lemos ac
tualmente sendo que a classe dos cadetes tem o pri
vilegio de não serem · castigados corporalmente. 

Mas,senhores,se vós abolis a classe dos cadetes e querei~ 
justificar essa disposição por . causa ·do privilegio, como 
argumentaes com esses privilegios que abolis, e contra a 
igu .Idade que preconisais ? 

A contradicçi!o, senhores, é maniresta. 
E esse ab~ordo evidente e clamoroso que já poa~erei ti 

que na:o póde deixar de escaodalisar o exercito ? 0d vo-· 
luntarios do ant1go regímen levam pranchadas, mas não 
os refractarias do novo. regimen. 

Esta diversidade de castigos infiue na disciplina do 
eiercito e ~epugna aos_ .Principios do ·direito criminal. 

O Sn. P.&R.lN.lGUÁ :-Apoiado. 

O Sn. N~ouco :-Quanto a ·idades, Sr. presidente, ett 
ainda insisto. Sobre esta questão ni!o tem havido · um11 
discussão regalar. Cada ul)l discute seu pró, mas não trata 
de combater o coatra,que os ·autros oppoem. 

O princi;>io Candamen,al daquelles que sustentam a 
idade de· 18 anno~, funda-se em que no Brasil o desen
volvimento pbysico é mais precoce do qae nos outros 
paizes, ou que oo Brasil o destlDVolvimento pbysico é com
pleto aos 18 sonos e ni!o assim nos outros paizes. 

Aos 18 annos, di~se o nobre senador, os rapazes gostam 
m.uito mais d11 rarda, 6, porém, repugnante o ser · militar 
aos 21 ánnos. Seja, ma.s a nós legisladores nilo imp"rta 
aquillo do que cada um gosta mais ; a questilo é o que 
mais convém ao_s interesses sociaes. 

Se· na idade de 18 annos os mancebos gostam mais da 
f•rda, na idade de 18 annos ~n-s ioPxpertoa, sabidos 
apenas da ·casa paterna, são mnis ~Udt:eptiveis de ser 
arraPtados pelos vicioa funestos, que lavram nos quarteie. 
' O exercito ·tem escolas. Que. tenba esco.las,' nilo tem 

officinas, e na:ó é compativel a aprendizagem regiilar com. 
o serviço de q 11artel e guarniçiles. · 

A questllo, senhores , é que, desde que nilo queremos 
·soldados vitalicios; mas por certo tempO', devemos .evitar 
recrutamento, que interrompa a educacão, inahabilite · o 

. individuo de no futuro ser util a si e á' sua Camilia, obri-. 
gando-o a reeogajam'entos ou á miseria. E' isto, senhores, 
o que creio que está demonstrado pelas discussões hltVidas -
em todos os parlamentos. O individuo que vae para o 
HXercilo aos t 8 annos ( toroo a repetir o que disse e 
quero resposta disto J, interrompendo sua oduc~çlio, qaaodo 
volta do exercito 6ca em razilo dos habitos dos quarteia 

·incapaz de aprendizagem. • • · 

o Sa. NUNES GON!J!LUS :-Silo pretendentes a empre-
gos publicas. · · · · · 

Sa. Nuuco :-••• 'tornam-se consumidores, .Dilo podem 
~er productores.· · · 

p.,nstii,. quando se preconisua esta· rerorma, que queria
mos rehabililar o exercito, tornai-o compativel com a so
ciedxd .. , nobihtado pelo concurso de todas .as classes so
Ciaes. vejo, porém, que, chamando-se a idade de t 8 ano os, 
ni1o s11 quer Rendo que o cidadão que é soldado o4o possa 
s~r mai• .nada senão soldado; vejo, porem, que, admitlindo
se a exoueruçllo por dinheiro, oi1o se quer seo4o um exer
cito de proletarios, aos quaes possam os communistas d1zer 
coo o diziam os cammonistas de Pariz.: Sois pro)etllrios · 
como nós. O senado ha ·de pRrmittir que eu .me ajude de 
algumas autoridades para confirmar o que tenho dito. 

Diz unia autoridade muito importaute o Sr. Rossi no 
seu Direito publico. {L'endo) : 

·- Antes de tudo, Sr presidente, eu peço a prova dessa 
proposição porque incumbe a prova a. quem allega uma 
excepção ; em todo caso, a questão que tem preoccu pado 
os parlamentos geralmente, não ó tanto o . desenvolvi
mento pbysico, mas a educação, a aprendizagem ; entre nós 
.a aprendizagem c~tá completa aos 18 annos? Nlnguem 
o diJá. 

" Os homens profissionaes hão dizer que nas campa
nhas oi1o são o ruzil e o. canbi1o que destróem mais eol~ 
dados, são as ambulancias .e os hospitaes, é a impossibili
dade que tem um grande numero de soldados de .supportar 
as Cadigas,ás quaes silo expostos. São as doenças ou a morte 
sem gloria. Ora estas molestias augmeotam em P.roporção 
qorrorosa, quando são chamados ás armafhomens, aquPIJes 

~as, diz-se, aos t 8 annos aprende-se melhor a profis- cuja organisação pbysica .ainda ni!o tem adquiridotodo& 8eu 
silo militar do que em outra idiide? Senhores, como fiz desenvolvimento. Vinte annos,diz elle, exige a lei rrancPza. 
observar á primeira vez que fali e i, nós não somos matbe- Ha outra vantagem nesta dispo•içll.o : é qu .. · o joven já 
mathicos, que trat~mos só mente de resolver um problema pó de ter aprendido um officio. Qu ·n~o se colluca s11b aé 
dado; nós tratamos de combinar os diversos· interesssed da bandeiras um joven que nllo. t.m .,ffi,,io, sahindo do ser
sociedade. E a creio, com effeito, que nessa idade, aos viço, elle oito esté. mais em idade de aprender, e ni1o tem 
l 8 annos, pó de-se aprender IJ!Oihor a profisailo militar ; . fatoro, · · 
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E.i" aqui o que diz o general .Lebeau (l:1ndo) : 
«''Se lnterrompPi~ in!t~mpesllvamente a aprendizagem 

daes um golpe terrível no Coluro desses jovens. » 

q~e. era preciso cbamar grarides e. pequen'os, e e a &lo ap
phcou eetes para os diverses servi~oi auxiliares do 
exercito. 

Eis abi o .que diz Paixbaos : « Com etl'eilo, é entre 11i 
e 26 aooos que se forma um artista, e oito é pouivel cor-· 

Jar iD>puoemente· a sua aprendizagem por um io'tervallo de 
cinco á seis . ·aônos exclusivamente dedicados ao servico 
~~- . . 

. 
O Sn. SARAIVA :-Sito ás vezes mais valenlea:.qae ·os 

grandes. · · · 

~ Sn. Nuuéo :-A lei Craoceza erprime•se pnuco · 
ma1s ~o meno.s. nos mesmos termos, que o projecto da nossa· 
cumm_1ssllo m~luar :· « Todo o Crancez,qiJe oito é decla.,.'· 
rado 1mpropr1a para todo e qualquer servico do exercito é 
nlís_tado. » Sim, para todo o servi~o, po'rqde ápezar 'da . 
altura e dd muitos defeitos póde servir em um bespi
tal, nas secretarias, arrecadaclles e como· ordeoanra 
Dizia o general Charenton : ·" Os commandantes todos·. 

.reclamam contra as ordenanças, que silo tirados ·das Jilei,-

O gen?ral ·visconde _de Chareotnn . assim se exprime : 
• Ha, po1s, uma nece~s1darle real m~smo para o exercito 
em que a 11prendizngem se complete e se complete (ór~. 
do mesmo exercita, pnrque custa muito cara nas oJBcina~ 
do E•tatlo, o que Cu diz~r geralment11 que o trabalho mili
tar é maia caro que a . mllo do obra civil. " Assim que,. 
senhores,. a França como a. Allemanha, ·a .Austria .e os 
outros ~alies, que teem exerc1tos h•m _orgaoisadns, respei
tam. a 1d~~~~ da edu•:açAo e aprendizagem : obrig11m, ao 
1ervrço m1htar nio aos 18 senllo aos 20, e ainda ·mais : 
concedem o adiamento do servico, se mesmo aos ·tO ~noos 
a· aprendizagem não está conc!Üida. O q11e é que se res -
pnndeu a esta coosi-der~cão ? 

. Senhores, ponderei uma .outra razilo Di) me~ voto 'em 
Jeparad~ relativamente á i_dade, razilo na qual insisto : 
« Deste inodo, disse eu, est.beleceodo·-se a idade de i1 
annos, evitamos COJJtiictos ioternaciooaes, a respeito. do 
ahslameoto dod .m• ncebos oa•Cidos o o _Brasil de paes es
trang~iros. B1zia o marechal Niel, ministro da guerra em 
Fraoça_por occasiilo da di~cndsllo d11 lei de 1868: cc As 
listas do recrnt~tmeoto ~ó cnmprebendem os jovea~, qoando 
alies teem !O ou iO t;t ·ao nos ; lodus os filhos de 
estrangeiros escapam á inscripçllo. E$ta ioscr•pçil.o qu" 
nilo póde ter nenhum resultado para o aooo da su11 
classe, relere-se ao anuo seguinte, áquellé, durante o quàl 
ell~s attingem á maioridade, e eot.to oito ha difticuldades, 
a Sltuaçilo se torna claf', para os que se declaram Crance
zes ·e para os •ue recusam esta qualidade. » Eis aht ·a 
pru~encia a par da-Corça i para que cooHictos, se podemos 
C?DJUral-os? · 

Sr' presidente, eu devia tratar das iseoclles, mas oito 
tenho tempo; .quizera mostrar quo ci proj~cto é mais ri
goroso do que a lei da Pru1sia, quanto ás familias e pro
fissiJes, que este projecto lere os c.ostumes, e se ba lei que 
deva observar oil costumes é a lei dG recrutamento. Eu 

-c~ria uma emHnda ao arl to, quando trata dus defeitos pby-:
slcos que imped•m de servir, mns hosito. _ · · 
. O projecto diz : « Os que tiverem defeito pbysico ou io• 
fermid~de .que os iohnbtliteo:i para .o serviço. » · 

ras e ficam· Cór& da accilo·dellas. • · · 
Doiro p.onto. Eu oito' me oppo'obo a que sejam íseotos · 

os soldados ·de policia das proviocias,. más ao. que me 
opp~ob~ é que esse servi~o prejudique o exercito.· Eti 
deseJaria que C()ssem isentos os que tivessem como a com
mi_ssão propoz, o. tempo de serviço que ;o · exercito se 
~x•ge, mas _qu~ _todavia, ollo fosse respéítado o engaja
ment.o dos lll~IVIduos da classe do anuo respectivo, seoito 
de~o1s da t1rndos os .. cootiogeótes do exercito, porq,ue · 
as~1m. bem vé o_ senado .que muitos hilo de correr-para os • 
corpos de polici;& para ficarem isentos do recrutamento. 
Seria para desejar, e já o disse oa discussão. dà Jei da 
guarda oaciooal, que o mesmo alistamento. para o exercito 
serVIsse como quahlicaçiio da- guarda naéicioal é doti 
corpo~ . policiaes depGis do sorteio do contingente ·do 
exerCito. · , · · 

Sr. presidente, em que pese ao nobre presidente do con
selho , _eu nlto ch~~o este projectG liberal Um projecto que . 
plle ~~ Jmportaot1ss1mas operaç!ies do sorteio e a aprociaçilo 
das IStnç!los legaes nas mltos da~ autoridades locaes e á 
!DercA dos odios locaes o do espiriio de partido ; nm 'p'ro..;. 
Jecto, que mantem as· exooeraçlles por diDheiro, este . meio 
que tende a comp11r o exercito sómeote de proletarios ·e· de. 
pobres,_ isentando quem te_m dinheiro. Liocolo,presidente da 
Republica dos Estados Uo1dos, na KDOrrll seccessionista pro
poz ao parlamento e conseguiu a soppressA:o da exoneraciio 
po~ dinheiro,, e dizia · elle em seu relatorio : cc Por e'ste · 
me1o se tem visto que é impossíVel orgaoisar o exercito., 
A Allemaoba, a França, a Austria .e to'dos os paiies que 
t~Pm _exercitos regulares, IÍilo admillem. a oroner~~llo por 
d_10be1ro; o que é pua admirar é que as commiss!ies man-. 
tlfessem; a exoneração por diobeiro ainda ~tm tempo do 
guerra. · 

0 Sa. VISCONDE DB MURITIB4 :-Nilo é exacto;. 

A commissao militar, sem du-vida conbeceodo ·melhor a 
ma teria, tinha proposto o artigo oestes termos, que silo os 
mesmos da ·oovissima lei franceza de 1872. "Art. 1o S4o 
ifentos os que tiver~m defeitos pby>icos ou inrermidades, que 
os inhabilitem · para lodo e qrtalqaer servi~o militar. , 
O projocto substitue as palavras todo e tjualquBr lilrviço 
p6lu palavras « que os inbabililo ·para aquelle servico » 
do medo que qualquer def~ito pbysico _que aliás nllo privá de 
~ervir nos nllst~rea auxiliares do ex~rcilo, é soWciente para 

. O 811. N.1nuco :....;; Não sei que outro sentido póde ter a 
emenda o. tt. . . 

1seot11r do ex•rcilo. . . 
Nada mais diro.f sobre o estalão ou falta de altura, senilo 

que Frederico o Grande, da Prassin, tinba muita paixlto 
peloK soldados grnodes e exclui11 todos· quantos eram pe
quenos, mas dopoil viu pela deficiencia do. recrutamento, 

. Em cooclusllo, senhores, DÓS temos dons meios a seguir 
qoaolo ás reservas, ou o adoptado pelos Estados Unidos ou. 
o da Prussia i os Estados Unidos confiam n~ ·sua milicia e 
tem pequeno exercito, porque esse p11iz ró tuor a paz, nilo 
se encarrega do protectorado de outras oacGes e abstem-sa 
da ~~tervonçilG por principio dG equilibrio politico. Entre a 
poht1c~ dos Es_tades Uoidos e da Prussia, eu opto, porque 
o Brasil estli 011 America, pela dos Estados Unidos. (Muito 
b~m, muito bom) • . I 

[. 
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SESSÃO EM 3 DE MAIO 

Recrutamento 

O Sr.;Bende• de A.lmelda:-Sr. presidente, 
nilo vejo na casa nenhum des honrados ministros, a cujas 
repartiç!les interessa immediatamenie a discussiio · deste 
projecto, o . nobre ministro da guerra e o nobre ministro 
da marinha. 

O sn. Dus.ns Cuvuao:-e nobre ministro da guer
ra está presente. 

O Sa. MB!!nB; os ÁLMEIB!:-Bem, felicito-me vendo oo 
recinto da cnsa a S. Ex., e sinto muito que não esteje taro· 
. bem presente o.·hourado mimstro ··da marinha a quem este 
projecto de igual sorte inJeressa, e que até boje não tem 
feito observação alguma em sua defoza. : 

Sr. presid~ote, eu já estava resolvido· a não tomar mais 
a pal.avra sobre o artigo do proje'ctu que ee acha em dis
cussão, lendo já feito uma vez. Mas, como na ses~ilo de 
anle-hontem o honrado . minist_ro da guerra, em resposta 
ao nobre ·senador pela província da Bl'hia, o Sr.· Z ~carias, 
assegurou que tinha re8poodido a uma objerÇão de minha 

.. parte que eu julguei moi to bom . fundada sobre a inconsti · 
tliciooalidade deste projecto, entendi. que era do: meu dever 
reproduzir e deseovõlver · os argumentos que. apresentei 
para mostrar que o nobre ministro da guerra núo respon
deu ajustada e perfeitámeote à esta objecção, e parece-me' 
qu.t não poderá j ~mais a ella responder. · 

A iocoostituciooalid•de deste projecto tem o são funda
mento no art. 150 da constituição.. Eu ainda urna vez 
pedirei licença ao senado para IM-o.· 
.. No cap. 8°; que trata da {Orfa militar, diz o. legislador 

constitucional: ' 
· ;, Um~~o ordenança especial regulará a organisaçíio do 

exercito do Brasil. suas promoções, soldos e disciplina, 
assim como da força naval. • Por este artigo vê-se que o 
lêgislador constitucional queria que se fizesse duas orde~an-. 
ças ,ou, por outra, dons codigos sobre a força militar tanto 
de terra como de mar. O.ra, não é de presumir que elle qui
zesse, pelas pal~vras: ·suas promoções, soldos e disciplina, 
limitar a isto toda a ordenança da ror~a militar, porque 

. aqui falta o recrutamento, a direcção do serviço, a instruc
ção;. a ft!_rmaçilo do corpos, serviço e emprego do arma-
meu to, a penalidad~, , a maneira de poder torllJI.r. facil
mente mov~l a força destinada á guerra, finalmente, todos 
os elementos oecessarios para poder constituir-se uma ver~ 
dadeira organi~ação militar. 

Nessa occasrlo ·eu, para poder aicda mais demonstrár a 
ncooslítueiooalid~de do projecto, previui objecções a qua 
o nobre ministro ao depois soccorreu-se, sem refutar a 
minba argumentação. Eu disse qoe o argumento eoggerido 
pPio § i 0 do ~&rt. 36, em que,se diz que a camar<1 dos 
deputndos tem a iniciativa sobre recrutamento era im
procedente, mostrando assim que este par~grapho, bem 
como o § 1° do a:rt. 3 6 estavam cm mutua depondencia 
com o art. tl) §§ 10 c 11, sobretudo o·11, que é oco-rela
tivo ao § i• do art. 36. Em verdade a lei fundamental diz 
positiYbm•nte: rc a camara dos deputados tem a-irlidativa 
sobre recrutamento. » Nilo pótit. haver nad11 mais claro, 
silo palavras textuaes da lei; mas tnmbem no art. t 5 § 11 ,. 

se diz que compete á :.ssembléa geral fixar a forca· pu 
blica. annualmoote sobreinformu~ito . do go~erno. • 

nra·s o senado sabe que desde que se executou .a. nossa 
constituição, a lixaçiio da força miliiar ou m~rilima co
meça sempre nà.camara dos deputados, entretanto que.o 
art. 15 incumbe iórlistinctamente á assemblée .. geral a at
tribuiçilo de-lixar o quantum da força ·publica de terra e 
mar ; a nenhuma. das camaras dá a iniciativa. ·Qual · a 
razão disto ? E' porque. dizendo o § 2° do art. 36 >que é 
da iniciativa. da camara dos -deputados o recriit11mento 
implicitamente subordinou ·o gua•1tum ··ou a fixa cão·; da 
torça publica a esta prerogátiva da mesma camara. ·Por . 
conse!Juencia, quando so trata de fixar a força publicn, 
tem-se de se estabelecer o seu quantum, e esse quantum 
prendo-se, tem intima rela~lto com o recr.utamento neces- . 
sario para.completar a forca defensiva do p&iz. Eis; poi~, 
a causa poi'qoe quando sé· trata do recrutamento ou da .. 
lixaçiio da força anoualmeote, a camara dos .. deputados, 
como a mais competente, como a qne edtá-em mais imme
diata relação com a popul_ação activa, p~rque a representa; 
tem a opinião. do momento, pois é· renovada de quatro .em 
quatro annos, por isto a esta camara compete a iniciativa 
sobre recrutamento, e ahi se ~em de· estabelecer o :quan-
tum da forca que se precisa. · .. ·. . · . • 

Em verdade, Sr. presidente, a expressil!l recrutamento 
parece ~excluir toda a.·. objecção resultante do :art ... 11i0, 
porquanto a lei diz clara,. positiva e expressamente recru-
tamento. : , ·. · · : : · , .. 

Mas, Sr. presidente, na nossa constituição quantas vezes 
a expressão não está de harmonia com espirito da lei ? O 
nobre ministro da guerra e todos os· membros ·desta casa 
bem conh~cem do ·axioma de direito.: 1cire lege& non.hoc 
est verba ea~um tenere, sed 1•im a c pot61talern Assim ex
prrme-se o legislador romano. lia lei 17. do digeste. . ·· 

Logo que a letra da lei, Sr. presidente, está em desa
cordo com o seu espírito não é possível mais executai-a. 
·da forma porque está concebida. Eu apresentei nesta casa 
o anuo passado um exempJo destes casos na questão das 
·apresentações dos bispos. A palavra nomear du · § '!0 _ do 
a~t. 102 da constituição .não est!i de accordo com o es
pmto. 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO :-Mas é canÕnica. · · 

O Sn. MENDEs DE ALIIIEIDl :-:-N11 realidade .. é a traduc
ção litteral· do nominare latiau, é sóíueate indicar, decli
nar. o nome, mas não nomear no ·sentido que tem. em por

·tuguez essa palavra, como. nós tomamos na accepção 
politica ou civil, equivalente a investir qualquer individuo 
do desempenho de alguma fancção administrativa, judicial, 
militar, etc. · 

Eo poderia,· Sr. presidente, apresentar, ainda na mesma 
constituição, . ma·is outro caso. Geralmenie se diz ·qne ·o 
nosso systema politico basea-se na doutrina da .soberania 
nl\cTórial. Não quero agora averi~uar ·a verdaíle desta 
asserção. Eotr11tanto todos nós. sabemos que ·o governo 
monnrcbico r~presentntivo ó uma' transaccão entre a sobe
rania, fundada no direito divino, 'e a outrâ soberania. 

O Sn. SrtvEtnA Lono: ~Nilo ha essa transacção, 
repillo isto; é fundado tudo no direito do povo, não reco
nb•ço o direito divino. 

O Sn. MEr~nss DE ALMBIDA:- Desculpe o n_obre sena-
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. dor,. estou: fazerido; o historico ·do 6ystema;; assignalo a O· Sn. MENDES Dili ALMEIDA :- E' sem :.duvi.da ·o pri·. 
feição que ·lhe 'deram: os· publicistas que o· cre~ram; e .meiro representante da naçito, e na gerencia dos poderes 
demais quando eu abro _·o art. 98 da constituição njo á se o cargo aceita as soas d~legações em segando lu-· 
que o poder moderador é conllaqo · ao Imperador como gar, delegações necessarias na economia do systema de 
cliefll supremo da nDtJiZO. · governo adoptad11, mas isto· é difl'erente .:da .;;,oherania 

· · · · · · ·· · · . ·. . • ·. . . eminente, que assim fie& resalvada, até )rOriJÍie: aíiianhlt'. t. 
0 .. Sn. SILVEIRA LODO : :- S1m' por acclama~ito dos orgunisação adoptada,~. _sem mesmo alterar-se o .. systema, · 

pov~s • pode desn pparecer e. vir a ser substituid& por outra.' Chéfe7 
o Sn. MÉNDes DE ALMEIDA : _Perdoe-ma 0 ~obre se- >íipremo vem de- superrimus, ·sobre todo e sobre todos;. 

na dor 'que conclua· 11 _exposigão do argumertto. Ern seguida ter o m11odo sopremo e oito reco·u~ecer na terra neuhu-' 
diz o artigo :-e seu primeirO representante. Eis aqui ma suborilinaçito. · :, .. 
as duas denominações 9ue representum'. duas 'idéas dif- O Sn. SrtVEJRA LoDO :-Nilo ·apoiàdo~ . 
r~rerites e assigoalam .effectiv,mente as. duas soberanias. o Sa. ZAcoi\US :..;...Pelo contrario, é, 111a11dáta~ió da 
Mas. ,a deõomi~ação da primeira sob~rauia e que bem. a. nação, .. , 
des~rim,ina, prec~d~, é anterior •••• 

O Sn. SILY.IIfRA LoDo :-Nilo apoiado. O Sn. MEN_DBs Do AL~~nA ·:-Âbra-se. a coóst~toiçit.Ô-
no artigo Am qollstlio e confronte-sé com ontr.cis, e a .eitp'rés::-

0. Sn, MENDES ·DB AurErDA :-; • • .porquanto diz .o le- sito, a que t•nho alludido, já mais poderá ser enteódida'ile 
gisladol" constitucional no artigo citado : chefe supremo outra sort~no sentido JitteraJ. Portanto, Sr; presidént_!l, a· 
da nafãO. ' ' denominacão de chefe supremo da nacito está em desac-

. O Sa. si~vErnÁ LoDo -~Nomeado pelo povo. cordu.coai o peusamento geral de que ã monarcbià répré-:-
• o Sn. 11&imzs DB ALMEIDA :-Mas, Sr. presidente, se· sentativa do Bra~il depende da soberania naciona)'sóinente, 

e o monarchP. é con~iderado. como delegado da nacliii;· · · 
o que tem .o manto supremo Dito conb~ce superior a do~- . Pois, 'se·nqu.;IJ/1 expressão .não é justa, _s_e do. sta~ cóm._o 
trina da soberania. popular discor.da com·aquelle ·titulo. ' 
Che_ re · ~opremo. da .. nação é 0 ·antigo titulo de todos ,.os espírito presumido do legislador constiiUinte, 'não póde ser 

IOffi!Lda . ao pé di.. letra . pelo que sô'a ao ouvido ·a:. ria chefes de. nação· que cingem uma Coróa, ·reproduzido na · · ·· · · · 
constituiÇão', que nos rege~ seguindo-se Jogo' o titulo· de patentôa aos olbos.. . . . .• · ... · .. 
primeiro representantp em referencia a outra soberania e Eis aqui,· p~rtanto, .mais um. caso em que a expre~sll:o, 
q!le bem a. assignalti• Não se encontrará talvez em ne. o texto, es!á el)'l desaccórdo com o esplrito· ·do legislàdor, 
nhuma constituição de paiz regido pelo systema mona r~ e .a ser executad6 o que se diz aqui u conslituiÇil.o, o .. 
chico representativo esta expressão, chefe &upremtJ da o chef~ sopremo da nação é o prod!fcto .·ou a e~ibiçllode 
·nação ; e. ainda· menos nas . republicanas. Abra-se a ·uma outra soberania que. n!lo a popular ou da naçito, que 

. tem mandabrios ou r~presentantes. ' .. constituição franceza de 1814 e a de 1830, .ou .a do ultimo 
I · 11 é lê h f d E O qne teoho dito está mostrando que ha na consli,tuiçll:o . 
mporiO, e ne as, certo, · -se c e 8 supre ·:o 0 · s- pala nas ques estilo em desaccórdo com 11 vei-dã.deiro -sen-

tado, e nunca da nação,· porque a ~xpres•ilo Estado abi ti do dà lei. · · · 
rapresenta o complexo de toda administraçito do paiz, e· a 

· entidade que está acima, no pinaculo dessa organisação; 
he, e póde-se cbamar o chefe sopremo do Estad.o ; chef6 
da ·nação, n'ão, porque se ~naçiio é soberana, não tem 
chefQ, ella ·é que é o cbefe (apoiados). 

Portanto essas duas denominações lançadas n!l art. 98 
da constituição parecem exprimir, se de (eito não exprimem, 
doas· factos, duas inslituições beru distinctas; _que o ac
cordo do systema reconhece e concilia. No texto do artigo 
dá-se a Juxta-posição das doas s_oberanias, porque, como 
já disse, o gonrno monarchico. ·representativo· é. uma 
traosaccito entre llS duas doutriDiiS reputadas antngonicas. 
Mas se~prevalece 11 doutrina da soberania· popular, e foi 
esse o pensãmento do legislador, o texto do art.' 98 é dis
cordante, porque a .naglio quando· ó soberana, oito conbece 
superior, chefe supremo, sobretüdo: aquelles que a ser-

. vem são .seus mandatarias, ou se denominam ·seus re• 
presentantes, ainda o funccionnrio de mais lll&vada c:ttbe-· 
goria, o nunca poderá sor quAlificado de clisfe supremo, 
porquanto.... · · 

O Sn; ZAÓMuAs : -O Imperador é apenas um manda
taria da unção. 

O Sn, 1\hNDES DE ALMEIDA :- Esta expressão -che
fe supremo-colloca o Imperador acima do tudo. 

O Sn. SttVEIRA LoDo :-Não apoiado, ó delegado. 

O Sn~ ZAc&nrAs ::._Mas o primeiro · arligo é que·' pre
domina: todo~. os· poderes silo delega·çõu da uaçito.'_ . · 

o' Sn. llfENDES DR· Áu111:roA :-Isto refere-se àos·:pÓde· 
res con6ado.s aquelles que os desempenham. 1Segundo a 
organisaçilo. politica aceita e adoptada, mas oito é. a· alta 
soberania, expressa, AXhlbida· pela palavra 1upremo, lU· 
perrimus,. isto ó·, ·que Dilo· reconhece superior, está. acima 
de todo. e de todos. ·· ·. ·· .. :: ... · . 

Eu poderia,· Sr. presidente,· apresentar outros · exemplos 
e mesmo tledudndo-os da combinação de artigos de nossa 
constituicão, conrrontados.· com outros da· carta constitu
cional pÕrtuguAza, que aliás é quasi teJtualmeotó. a: nossa 
e uma foi por ~erto copiada da outra, ' ·. ·· · · · 

Mas. Sr .. presideot~, eu não dllllejo alongar eslé .deb~le, 
quero sómente moHtrar que ha expressões na constituiçito 
que, tomarias no sentido Ht~ral; es.tão em ·desaccardo: com 
o verdadeiro espírito da disposição, .com ·o pen~amento . 
intimo do legislador, e que o axioma latino : Scire·leg61 non
hoc est verba oarumtensre, sed vim ac potelfatsm, póde ·-ser 
invocado na questao sujeita, tem todo, o· CHbimento ·na 
interpretação da palavra recrutamento do art. 86 do § 2•. · 

E, 8enbore~, admittnmo~fmesmo qne esse paragrapho· da 
constituig;io devo ser rigorosamente interpretado, que é 
as~im como quer o nobro ministro, istó· o, que tratando~se 
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r 
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do .recrutamento a !niciattva sempre será da eamara dos 
deputadóe e ueete caso, digo .eu: a parta obriga ao tod·•· 

applicavPI á armada .onde a ·disciplina é muito ·mais rigo .. 
rosa. e deve a doutrina do paragrapho estai" de harmonia 
<:orn o regime o de qu•.lquer . das duas Corças, por .qua11to 
todas para vi verem· tem . .necessidade de rigorosa. e cous, 
t~ote disciplina. 

Se a palavra recrutamento des·e paragrapho do art, 86 
fez estabelecer a iniciativa quanto á flxnçao de forças na 
camara. dos deputados sem que a propria constituiçlto o 
determinasse, eutllo a pal11vra recrutamento lambem obriga 
a proceder-se do mesmo modo ~m relaçllo á orde
nança especial determinada no art. tliO ; e então não se 
pôde legi•lar nem sobre recrutamento, nem sobre o• nu7 
tr"S elemllntos da mesma ordenança, ~eparlidameote por
que todo. depende da orgaohaçãu militar· que deve Corm11r 
um sv•tema .bem combinado. 

Eis aqui, Sr. presidente, o proprio legislador coustitu~ 
cinoal reconhecendo no art. 179 § 1 O, o Vl•rd~deiro .seu
lido do diripo,to oo art. UO, em que se. determina qae 
uma ordenança especial rPg'ulará a · organisação do exer
cito, suas promoçlles, soldos e disciplina e, portanto, 

.llimb-m o recrutamento, as~im como se deve praticar.com. 
a força naval. · 

Ainda neste . caso, · Sr. presidente, a parte obriga 
ao todo, e a organisação milrtar ten1o por b11He o 
recrutamento, o seu primeiro elemento não póde come
çar a discutir-se senão na camara. dos deputados. Ainda 
assim o argumento do nobr.e ministro não prévalece, b11 
sempre inconstitucionalidade na apreseutaçit() do projécto 
tal qual como este se acha. · _ 

Desde, Sr. presidente, · que a lei do recrutamento não 
está ligada com a org-auisação militar, com quem e deve 
ter a mais intima amuidade, torna-se peça deslocada de 
um grande artefacto, e, pois, não se póde fazer só uma 
cousa· sem a outra ; tudo devia ser organisado debaixo de 
ponto de vista da ordenança ou do codigo militar, decre
tado pela noua lei fundamental. O que se 'fizer em con
trario será púramente -desorgailisagão. 
· .Mas vós exigis um argumento em que a palavra esteja 

de accórdo com. o espírito, bem ; eu . vou apresentar-vos 
este ar«um~nto, e mos.trar-vos que, ainda mesmo acei
tando a vossa declaração, de que, oeste ponto, oito podemos 
afastar-nos da letra da ·constituição, aio da assim não 
tendes· razão, e o pr!ljecto de lei cootiuúa a ser in· 
constilucioualo . 
· Eu leio, Sr: presidente, no § 1 O do art. 179 da.oo~~a 
con~lituição o seguinte: « A' excep~ão dn a.grante de 
licto, a prisão não púde ser executada senão por ordHm 
escripta da autoridade legitima. Se esta Cor arbitrnri .• , o 
juiz que a deu, e quem a tiver requerido, serão punido> 
com as peuae que a lei determinar; " . 

'' O que llr.a dispoAto ácerca da. prisão, antes de cnh•h 
formada, não compreb'eude as ortl~nanças milita•es, A~la 
belecidas como 11eces~arias á. disciplina e recrutamento du 
exercito, ueo1 os casos que não são puramente cr1mioae~. 
e em que a l~i. determina, todavia, a pri~!Io de algum·• 
pessoa, P"r desobedecer aos mandados da justiça, ou nao 
cumprir al,uma obrigação dentro de determinado praso. » 
Não comprllbeudn a letra deste paragrapbo as lirdeoanças 
militares ·do art, HiO a disciplina e o recrutamflo to do 
exercito? Se a letra da lei vos impedia de reconbeçer a 
ioconstiluciooalidade, as pala'i'ras desCe paragrapho dilo a 
verdadeira interpr~taçito do art. 11SO. 

Portanto, Sr. presidente, qnnndo se trata da ordenança 
especial para a organisaçao m1lita·r, lambem comprebeode
se o recrutamento e as outra~ parte~ componentes o su· 
bordinadas á tal in>tituição ; não deve haver Hegregaçilo. 
Cumpre notar uma :alta on descuido de red11cç1to, porq.ue, 
mandando o legislador no art. 11i0 que se P!Omulgass~ 
duas ordenancas espec1aes, uma para o exercito e outra 
para a armada, a palavra armada, que em vista da ora• 
ção devéra lêr-se, escapou, foi um d~s•:uido visivelmente. 
A excepção em pró do exercito com dobrada rasito ora 

Se a diSCiplina, se o recrutame_nlo é iodispensavel pará 
a organisaçi\o militar do nosso paiz e de qualquer liação, 
é claro que este projecto de lei é 'iuconstituciouàl, desde . 
que. não foi apresentado, conforme a constituição exige 
oeste art. 1l>O. Aqui já se não póde contestar a minha iu
terpretaçllo, ba. disposição expressa: legem habemus. 

Nilo se pó,Je m11is appellar para a disposição· do § 2° 
do art. 36, porquanto, como acabei de mostrar, a objecção 
que apresentei · não é somente fundada em razilo do 88pi~ 
rito dil lei claramente transparente no art. 150 apoia-se 
na letra da mesma lei que, declara que, em o mi\ ordenança· 
.militar das f~rças de torra, é oecessario qae se trate da 
<fisciplina e recrutamento do exercito. Logo, o projecto 
apre~eotado pela fórma que temos á vista, se afasta pollit~ 
vameote da constituição. 

E tanto se afasta da constituiçiio, Sr. ·presidente, que 
no projecto -se acba redigido e prompto que para ser dis
IH!tido não se trata pura e simplesmejltu do recrutamento 
como fazem as iostroccl!es de 1 O de Julho de 1822. Nesse 
projecto se trat~ da dÜr?cão do servico militar, da reserva, 
e de muita~ outras ... cotisns uecessaria·s . e coacernentes á 
uma perfeita orgaoisaçllo militar ••.• 

O Sn. SltVJURA. Louo :--:E da penalidade. 
O SR. DIBNDES DE ALMEIDA :- Sim, lembra bem o no~ 

bre deoador; tudo isto está accumulado, envolvido· oo 
actual project.o do recrutamento. 

O Sn. LEITÃO DA. CuNHA.: -Na ordenança da mariuha, 
já impressa, não se trata do recrutamento. 

O SR. MENDEii DE ALMEIDA. :-Já vi esse trabalho que 
~e acha assill'nado por varl!es que muito reHpuito, mas, 
pelo que p•rfuucloriamente li, nltn é essa. a ordenança da 
11rmada om que traia o arl 150 da constitoiçlto ; é r.ousa 
mai~ limitada, embor11 com o titulo consagrado n•quelle 
11ri1go. Nesse trabalho que presumo ser obra de mer~ci
m~oto, occupa-se muito o autÓç ou autores com os com
mnu•los dos navios, honras militares. e outros diff"renles 
serviços peculiares ao trnb11lbo da bordo, etc. ~m summa 
nllo duvido que seJa tmbalho bom, 'bom elabor4do, mas 
incompleto .. 
· NAo é pois, Sr. presidente, uma ordenança como a c~ns

lituiçito exige no art. 1 tiO, como exigiriit. o interesse da 
nossa arm11da, é mister portanto completar o trabalho no
tado. Sua ex. o ·mioistro da guerra, ainda apresentou .uma 
defeza da constitucionalidade deste projecto; con~islindo 
em dize,r que ollo se tom ntó hoje executado o art 150 da 
constituição. Ja. se promulgou ·uma lei sobre as promoçl!es 
do exercito ; outro sobro sôldos etc; por conRequencia o 
que ne~se nrt. displ!8 a constituição ó letra morta, mlo é 
nem se, tem executado. Essa coarctada, desculpe o nobre 
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ministro, é mais deficiente. Eu· coinprehenderia a defeza de será ·um direito individual ou um direito politico?. seri 
sua ex; se, justificando a proced11ncia do que se t~m pra ti- um dever inaividual ou um dever politico 'l -
eado,- d&monstrasse, que o ar!. tiS O era inutil, ou absurdo. Estou c•rto que oPnbum dos membroa desta ~a1a deno~ 

A. pratica.abusifll DilO pode projUdJCar O preceitO da lllÍDKrá este dever OU este direitO CÍVÍ) OU iiJdi,idua), m&9 
con~tituiçllo, sempre que fór invoca'do. politico, porque elle tem por fim a defeza do Estado. 

MMs,. Sr. pre.!ideote; porque se nilo tem cion'feccionado E se ' politico, Sr. presidente,. esse direito ou dever,· 
até agora legislaçilo de accordo com o pacto fundamental quando é quo elle deve ser confiado ao cidadilo_ 'l será ua 
como o lugislador constitucional exigio, deveremo~, depois época da menoridlde ou depois que elle é maior 'l Creio, e 
de:fi2 annns de pratica do regímen representntlvu, ·abun- o bom senso está dizendo, que elle nilo está obrieado. a 
donar o que preceilúa o mesmo' legüla~nr ? Ao contra- •le~empenhal-o senilo quando é maior 1ui jurit. Sendo 
rio, •eria mai9· uma razll.o para tratar-mos de executar aMsim, ·Sr. presidente, toda lei que tiver por IIm destruir .. 
bem a constituição. . este principio é uma, lei inconstitucional, independente de 
· Até agora, Sr. presidente, temos errado; tJilo era isto o ~er uma lei dPsbumana, porquanto, como já notei 801 

~ue o, legislador cooslitueJOoal qúerin; a nossa €briga- nutra. sessão, considero este projecto da forma p~rque 
' çilo boje 6 organisarmos nm corpo de ]Agislação com o está organisado como· uma lei de minotauro, como uma 
titulo e predicados que a con.tituiçito. dotermin<'. ·A~sim ·t,.i que tem por fim estragar grande parte da mocidade 
procedendo tudo se acharia comprebendido na ordenanç11 do no~so paiz, que se destina ás armas. 
decretada pela constituição, n~o se. segrfgando as ,,~- A cilm•tituiçito, Sr presidente, fixou aos !IS annos a 
pectivos eleme.ntos, porquanto uns depe11dem de outros. maioridade política;· as nossas lois ore-a nicas ou secunda• 
Viria o alistamento "1111ra o exercito, á-obrigacilo do s•r rias e•tabeleceram em penos prazo, a 21 anoos, a loaior.i· 
viço·· em tempo liabil, a entrada e sabida' delle. em rlade civil. A maloridade pdilica .está ea~ripta na c,onsti
summa, alem· de outros assumptos, tudo que diz re~peito .. o luição no art 92 § 1•, porque só dá direilo de votar aos 
recrutamento, a obrigaçito do. cidadão brazileiro do su- maiores de 25 annos :. e;t~beleceu ainda uma maioridade 
reitar-se· ao s.erviço militar, que é a pedra fundameo!al d• politica peculiar aos militares, por isso que estilo na classe 
todas as organisações militares. H6 um elemento que não dos funcciúnarios que tem direito de votar nas assembléàs 
se· deve, e me!mo nilo se pó de, com vantagem separar dos parocbiaes, sendo m~nóres de 25 anoos ou maiores de.lt. 
outros, todos concorrem. para o meomo fim, e muto&- Eis aqui para 011 militares a maioridade poliliêa; na 111esma· 
mente se prendem uns aos 11ulros. época da maioridade civil : e oeste ponto de viBta o om-

A.inda por outrõ lado, Sr. presidente, eu julgo este pro- cial e o soldado eHiilo nas mesmas condiçlles, porque alio 
empr~ados do Eetadu e deseu penbam esse dever· politico ; 

jecto inconstitucional, é aa parto que se ret'are a id.de como offiâal vota, porque nelle se suppile maior somma 
que se exige para o recrutado 00 designa®. A iiossa de independencia, que se oilo póde presumir ·ila praçi. da 
conslituiçilo, como que prevendo os armamtintos oacionaes pret excluída de Yotnr, nito porque lhe falte a idade, por 
de nossa época, a extensão e rigor que tem•se hoje dado ao isso que a maioridade militar é aos 2 t ao nos, conforme o 
recrutamento do exercito ou da força militar, diz no constituição, mas porque Jh falta a iodependencia preciaa. 
art. t US qoe todos os cidaditos bra•ileiros 1/lo obrigados· . Por coosequencia 

1 
Sr. presidente, se a maioridade 

ao seni2o militar para deCesa do pniz. de sóus Uiimigo& miillar é aos 21 -annos, e assim acr.edito; .como · é que 
interno~ ou externus. Ora, oito se póde considerar simples este projecto conlióúa a rotina do antigó'regimeo, IIJ:ando 
maxima e~sa obrigação do cidadão; seria · escwado con- a idade do alistamento do cidadão para o serviço das armas 
signal-a n'uma constituição, porque essti dever é qoasi in- aos 18 annos? Nilo pódo fazei-o ; nilo se· póde obrigar 
tuitivo para todos. Entretanto boja é que nas coosutuições nenhum cidadão ao ddsempeobo .do dever politico senllo 
~os paizes daE_uropaseeousigna nm t~l dever.e com. rigor,_ quando elle e!tá na idade maior;- antes, niDguem .. póde 
tsto é, que. o .ct~adito deve ao seu patz 11 servl~o militar ; impór ao filho-ramilias a obrieaçilo maia onerosa doa de-
ano~s~ coostltUIÇil? declarou logo no arl. Uli. «Todos os l'eres polillcos, 0 serviço militar. . 
brastleJros silo obr1gados a pegar em armas, etc.» , . · Se a co011tiluiçilo, ~ortanto, estabelece, que o militar ê 

· Ora, Sr. presidente, obrigado aquelle serviço nilo pó de maior aos i t ao nos, nilo h11. razllo para se continuar essa 
ser· oaquelle momento em que o paiz reei o ma o desem- rotina do antigo rerimen. em que o soberano era outro, 
peobo, no momento da invasão, nilo; porque a força pu- ~m qu~, pó de· se dizer,· nito havia obrigação .. tao rigo
blica , para d~fender o paiz se· prep•ra de ante-mão, nil" ros~me11te formulada, porque tamb~m os governos cba• 

·é na imminAocia do ·perigo que se h•bilita para o sarv1ço, m••dus. livres, ~ito boje o~ governos mais ob·rigatorios e 
é com autecedencia. Por consequeocia, á este respeito a 1r.ais exigentes. ·. · 
nossa constituição foi com etl'oilo mais p1evidente que·as Se nós, Sr. IJresidente, somos obrigados a servir,a pa• 
de outros paizes; ella declara que todos os brasileiros sito Iria para defendei-a de inimigos interno' B externos, Dilo 
obrigados á defeza do t:1rritorio ·nacional, e as in~lilul- o podemos fazer .senito qu~ndo estamos no uso compltito 
çiJes juradas, e a dereza oito se póde ~uppOr somente a •la nnsHa razão, quando a J~i reconhece que somos maio
do mom~nto do perigo. mas a que s• prfp11r11 com ante- res, A maiorid~de politica militar é aos 21 annos;. a 
cef!enck O contrario seri11 pr~•uppor uma inepcin. maioridade, portanto, do d~signado para cumprir a obri• 

D••rn; se, ,o cidadão br11sileiro c! obrig .• du a ~ervir sua gKçllo d .. lei, is lo é, como cida~llo, nilo se _póde impOr ou' 
p11tria, 111ist•do nn força publica, nem so pó•le r~pu111r ·li•pensar anl~s dessa Idade. .. 
esse ·servico voluntario f•cullntivo, po• qunnlo é este 1', nobre mini~tro da ~;uerra nos oppoz, póde-se dizer, 
o deYer dê todos. Mas, Sr. presidente, O"ste dever ou o longo uso deste paiz, o oppoz-nos ainda a precocidade 
oste direito· de serTir a ~atria como devemos classificar?, do desenol'vimenlo pbysico do brasileiro. Jj:u nllo quizera1 
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Sr.• presidente, yoltar ·á· esta questão, de que já tratei em. que ·seria. mui agro abandoitnl~a. A' razão' é a n1eu vér 
outras scs~ões,· in·~istir nclla; todavia observarei que o improcedente. 
longo uso no Bra~il rilto ó •·motivo para continuarmos á Dá-se a mesma cousa_no·outro systema, a menos que 
mantê-lo sendo 'prejudicial, seria 'cahir no absurdo ; pelo se não pretenda seguir· os estudos superiora,,: Quem quer 
contrario ·haveria mais uma razão para nos afastar da ~11guir uma profissão util e pacifica na sociedade,·cedo 
continuação da pratica de ·semelh:•nte ~ystema. começa a aprondiz<,g~m, nos 19 nonos já está encarreirado. 

As nações onde vamos lleber boas 11rhiÍcns do rfgimen Por outro lado, estabelecido na lei que o ser'vico militar 
militar abandonaram desde nouito o uso de t•bamar p11riL o começa .aos 21 aonos, todos os,qúe estiverem sujeitos· á 
serviço ·os moços de 18 annos i todos reconheceram que a prova do sorteio, estão peiiL lei provinillos para·toínarem 
idade da entrada no 8ervico .militar é aos 21 nnnos i a qualquer cautela, · .1!óm do costume qum esse preceito·in- -
época alli da sua maioridade civil c politica, e é por isso traduzirá em nossil população i por coosequeocia, 'so qual-: 
que· ella~ fazem o ali~tamento· dos mancebos ponco ao tos quer desses indivíduos adopta com ante.cedencia nm'l p·ro;. 
dessa idade; é, como bem observou o nobre ministro, ao·s fissão, ó por culpa sua, à cujos riscos fica sujei:ore·.não 
20 annos, mas a . obrigação do serviço, cumpre notar, é porque a lei não tenha providenciado e previnido. · 
posterior. :- · 1\las, Sr. presidente, seria isto um mal.? Creio que· nlto. 

A lei, Sr. presidente, em sua providencia, como que Quem tiver adoptado. urna profissão pacifica, ap'rendido 
quer avisar o individuo tJtoximo a attingir a ·maiorid11de,': um officio, por exemplo, ainda que seja chamado 110 ser
" Vós ·tende~ de .prestar est• serviço Jogo que entrardes viço do exercito, terá antes ganho que perdido, já. por 
no gozo dos vossos direitos ciYis e políticos, isto é, logo que terá uma distracção util nas horas vagas, já. por 
que fórdes maior; preparae-vos desde agora para o des- que contar:i com um proveitoso recurso para viver na so-' 
empenho de tão .arduo dever. , ciedade, logo que deixe o serviço milita_r. Ficará no 

Mas no Brasil, Sr.· prPsirlente, a. maioridade civil mesmo caso o .que eo.trar para o exercito ·.despido desse· 
ó aos 21 anoos; a maioridade politico-militar é nos 21 auxilio ? . . · 

· ann.os, como já notei i e a muioridade politica é ~os 25, Disso ;dn•ia o nobre ministro da guerra que se acaso se .fi~ 
e com tudo o menor de 18 ao nus, conforme o projecto, é zer o ;.Jistamento depoi~ dos 21 nnnos, os designados não 
chamado: ao servico ·das armas. E, o que é mais para apreoentariam para a guerra a mesma disposição. De. 

·deplorar, as illustrc·s conimissiies que o revimm 11inda ag- modo, que conforme S. Ex. e os defeilsore; do projecto, o 
gravaram mais esta situaçllo por que querem que o ali~- que se dosPj 11 é que entrem para o serviço militar os in
tamento se, faça aos 17 annos e nove meze~ para que dividuos qú~ ainda não dispoem de sua razão, homens I ou
o mancebo entre logo ·para o servico aos 18 ·ao no" J cos, que não conheçam os azares da guerra, e, tamanha 
Qaauta· differença da legislação europ'éa, mais cordata e vocação tenham para glod.1 militar, que temerariamente 
mais humana I · atrrontem os perigos da guerra. E como um tal p~ssoal só· 

O honrado senador pelo Piauby, que se Sf.nta nas fileiras se poderá Encontrar na extr':ma juvenilidade, é por 
liberaes,·e causou-me especie, pronuncia-se pela .idndo d11 isso que os defensores' do projecto preferem a idade de 18 
18 annos completos i mas neste caso porque nll.o acoitar a nonos á fie .2 t, accrescendo que os jovens facilmente se 
doutrina do proj~cto. máior de 18 annos? O effoilo é o sujeitam á obedieocia passiva. · · · 
mesmo, e m~s exequível o pensamento do projecto. · Pelo que respeita á coragem, que. o nobre ministro 

!tias as illnstres commissões, Sr. presidtmte, qne.deviam receia não enco!Ítrar fóra ~a idade de 18 annos. ·parece'-' 
moderar todo esse chauvinismo militar que tran.luz n11 pro- me baver·dn parte de S. Ex. t~mor infundado. O que ·por 
jecto, se assim podemos chamar esse eothusia~ruo f"bri!,.,sse toda a parte· so observa depõe contra o· recurso do nobre 
excesso do amor da gloria que tudo Sllcrifica ao seu ideal, ministr•J. As paixõ••s gufirreiras do· homimi, ·q-ue tanto se 
pele contrario subreC11rregarão, encarecerão ainda mais desenvolvem DIL juventude, uão se alteram no espnco de 
a obrigação desse· serviço, querendo, contra o que disse o dous annos, pelo· contrario augmontnni em forca ~e em 
nobre ministro, que aliás acceituu as emen ias das honra •o li dez, e Sti houvesse e. te enfraquecimento, as na~õ~s da 
das oommis;ões, que .se faça o alistamento tre;i mezes Ettr<ipa, onde o espírito militar ó tilo pronunciado, não 
antes dos 18 annos, p1lra depois entrarem os sorteados teriam transferido de 18 para 20 annos o. tirocínio do -
logo no serviço aos 18 ano os. . serviço militar. Esta expcrieocia nos deve tranquillisar. 

Por consr.quencia, Sr. presidente, não ó como acabou Accresce, Sr. presidente, que a joventulie do homem, o 
de diz~r o nobre mJnistro no. seu nparte quanto ao factu sou maior desenvolvimento pllysico, alcança á id~de de 
da entra lia :do serviço n11 Eurupa, qne o mesmo succe- 35 annos. O fogo das paixões pelo menos. uttinge a i dado 
dia o o Bra8il i não, pois S. Ex. acceit>L a emond11 das 30. nnn 1s, quando o ardor guerreiro começa a· ser tempe
illustres commi~sões, isto é, qu~ se faç11 o albtamento aos rado com a prudencia, dando origem á. outra ord~m de 
17 annos e·9 mezes, portanto, quando o alistado fór obri- idéas. Na verdade de 20 a ·ao anno.~ o homem conserv11o 
gado ao serviço não está o a época ·da m1doridade, mas e ardor, a energia, o. frescor, a ingenuidade das paixões da 
:.os 18 nonos. -S. Ex. contradiz-se palpavblm~n.t~ i applau- juventude. E' e;sa, Sr. presidente, a idade da acçilo, da 
dia, acccitou as emendas das illustres commis•õ~s i por· ohediencia. facil, dos grandes ontbusiasmos, e das· impro
hnto, o que quer ó que o cidadão brasileiro se aliste uos vidoncias sublimes, cvmo se exprime um escriptor. E' a 
17 annos e 9 mezM para entrar logo no scrvico aos i.Jade. cm que o homem tem ma i~ nec~ssidade do movi
dezoito. • · monto, e em que livre ainda d•1s prioões de uma familia, 

O uobre minis~ro allegou ainda, para defender esta ~óde inteiramente ontr.Pgar-so á paixão da gloria.· 
idéa. que o designado, entrando no servi~o depois dos 20 E' o que dizom, Sr. prcside·nte. notabilidt\des militares que 
annos, -pódc já ter tomado um estado, uma profissão, e tom meditado e escripto sobre eata materia. Se o nobre mi-
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nistro permitte, eu lhe apontarei a autoridade de Pai&ham, 
que nesta maleri., tem· grande merecimento, nllo só o antigo 
g~neral na sua obra constituiçcto militar da.França, md 
outro illu!trado e~criptllr d11 l.llesmo nome, que supponhu 
~eu lllh_~, e ,que. tambem é militar.: .Elle su~tenta que um 
h(!mem de iO a SO aonos ainda conserva toda a Corça, 
todo o vigor, tod.L u energia e ~istinr.çilo da mocidadP. 
sem os desfallecimentos da idade juvenil; ainda se pó•le 
esperar toda a impetuosidade d~s paixiies da mocidade. 

Portanto se o nobre miniotro quer soldados moços, de 
ardor cavalheiroso, e impetuosa coragem, tel-oM-ha niio 
receie, desde a idade de i t a SO annos. Dentro de~1e 
espaço vae S. Ex. encontrar o que a mocirlade presta, -a 
ácçlto en~rgica, as benevolas disposiçiies, o amor do gloria, 
os grandes enthosiasmos, . e as celebradas i.mprevidrocias 
sublimes, que Eó a mocidade apreser1ta; 

Tudo isto vae encontrar, eu o repito, dentro deste e~ paço 
de i t a 30 ou 35 annos, e por conseguinte· nilo é preciso 
ir forçar os adolescentes quo nilo· estlto Dll idade- propria 
para o des<mpenho do serviço militar. . . 

Estes, Sr. presidente, comquanto lenham e ostentem 
muita coragem,nilo tem a s~lidez precisa senão para o ímpeto, 
e Dilo para n resistencia, porisso que lhes Calta a indis
pensanl robustez : ha só ar>imo e não corpo. 

E a Prussia, Sr. presidente, que a este respPito dá_ 
Hçiies na ipoca prtsente ás outras naçiie~, ainda que alide 
os jovens maiores de i O ao nos que o serviço das armas, 
se \'é que eUes não apr~5entam to~o o desenvolvimento 
physico nAcessario, os dispen~a ('Or alglim tempo, e só silo 
ch~mados para o serviço militar, quJLndo se julga que a 
robustez é chtgada, e podem ~er verdMieiramAute soldados 

Não ha duvida, Sr. presidente, que o txercilo devo se 
compor de moços, formando-se o bom ~oldado dentro da
quelle espaço de tempo, maxime ~uaudo pratica a guerra, 
pois, como bem diz o mesmo Paixhans, o soldado vetl!runo 
em que um habil e hercdco !feneral pódo confiar, uão é 
aquelle que reside por muito tempo nos quarHs, mas si111 
os que militam, ~m boa escola entre 20 .•. e 30 annos e 
fizeram algumas campaohas.- Com soldados nestas condi
ções, Sr. presidente, é que se p6de tentar grandes cousas, 
arrojadas emprtzas, porque, em verdade, .os mocos no 
esplendor do seu viço é que silo os heróus. o~ ·heró~s 
velhos, isto 6, os que comecaram a carreira militar fóra 
da "época da juventude, tão~ raros na h ido ria. Neste mo• 
mento apenas, p~e 10 indicar o cheCe dos ostrogodos, Her· 
manrico, que, diz~se, aos .80. annos. • • , 

U:u Sn. SBNADon~-0 marqaez de Douro, agora. 

O Sn. MsNDIII~ DB AursrDl :-Já era antes, assignalan
do•se de8de.muitojoven, não heróe d'agora; trata-se dJs que 
começarão a vida como tne~. Um heróe é, por ••xomplo, 
Alexandre da llhc.ldonia,joven do 22 nonos, que comman
·dando um pequeno exorcito do 31) mil homens bem ades
trados nas evoluções da .celebre pbalango, (lU Sou' medlr-eo 
com o poderoso.imperio Persa, o conquista-lo, levando 
·muito alem o seu arrojo; beróe ó Scipiiio o Africano, que 
aos 2 i annos com manda v a as nguias Romnna8, e salvou 
seu paiz do maior perigo vencendo Annabnl; ó finalmente 
Napoleiio. • 

O Sn. PrnAP.uu.:- Frederico o Grande.,. 

O Sn. MENDES ox. ALMEIDA : -Ainda que haja o ardor 
API'IlNDICiil . 

~ara o combate nos bomans a.cJian&adoum· auóoa, • bertll" 
mo, u ~ubllmea imprevidenoiu, os arrojos &emerarjos, niO• 
.se encontr~m Hoão no• mancebo•. Bonaparte, 11 ala 
lifl!s~e a idade que tllbdmel, quando ~lllll~oa a 111 e~r· 
teira militar, a6sígnabtldo-se por Ceilos emietu&es1 1Jl11 
tanto o distinguiram, nilo ousaria, ollo arriacaria • tedJé .. 
taria acção de Arcole. Era um mancebe de 17 aaoos e 
já. commandava o exercito da ltalia; · , 

s~m do vida, Sr •. presidente, tem o nobre-. ministre razio 
l!m querer soldados moços. Mas a mocidade olo se_ acaba 
entre os 18 e 20 annos, ne ans 30 e. BIS. O que nlo 
convém é que. vllo para o exercito soldados fraoos, sem. 
!lufficiPnte robu1tez, para serem, com serviço superior á 
sua~ Corças, pa~tu da morte nos hospitaes, nas ·marchas 
forçadas e nos climas insalubres. Um tal 1ervi~o e Ulll 
tal sacrilicio só se pó de obter do soldado qu talá htmem 
~~~ -

· 011 romanos, Sr. pre&idente, que na antiguidade lambem 
davam lições sobre esta materia, chamaram,-6 verdade, a 
IUocidadd de seu. paiz aos 17 annos, . par-a servir nas 
legiiies. Mas o tempo anterior á época da. maioridade era 
empr~gado no ensino um pouco· demorado, e em f!ercidoa. 
militares, outr'ora maia difficeia que hoje e peculiRrei ao 
homem, quo tinha depois do senir ate aos 'O e ISO anoos. 
Era o ensino preparatorio, como se Cosse para uma pro
!issão ou oficio mecbanico, feito com antecedencill, para 
um povo que tinha um grande empenho, -a conqoiala do 
do muodo ; e · ueceuila va para torna~-so aaperior aos 
seus rivaes, excede-los na scieocia militar. · 

Mas bojo, Sr. prraidente, a queotiio muda de Ogura. O 
soldado romano é impgssivel actualmente. E quando se 
lê. os escriptores militares dessa época, observa-se, que, 
conforme a nova organi;açito militar, os soldados moder
nos, . não silo til J sobrecarregados de peso nas SUR.S mar
chas e exercícios como os soldados 1omaoos. pnis qae car· 
regavam 60 libr11S cada um, o que boje não é pos~ivel, e 
seria sem v~ntagens. ·carregavam este peso·e. Caziam exer
cícios. que os g•rmanos .roais corpulentos, com sua .ber
culea constituição oito podiam fazer, nllo porqu11 fossem 
menos r~ bustos, mas poroJUe lhes Caltava a escola ·do povo 
rei, e o longo preparo;· eetavam, em ~umma, menos hab:.
litados-do que os romaoos. . _ . · 

H"je o sol·iado europeu não traz sobre si esta grande . 
c&rga, porque ludo isto ae Jaz por ontra forma e mais 
commoLJameote, e a prova está na organização e mobili
Raçilo do exercito 'pru~sil~no na guerra ultima contra .a 
Fr••nça. O toldado prussiano ; apezu de ser mais cofpa
lento do que o Fraocez, não carregava tanto pezo como 
elle, Os propdos francezes a ~eu pezar hoje o reconha,.. 
cem. Mas ·nói, Sr. presidente, . nio necessitamos· fazer. 
um grande trabnlho do ensino pHa o soldado brasileiro, 
porqu" não temos a~ .aspira~ões guerreiras da Europa e 
mesmo, porque bojo isto não é preciso, em vista dos. me
lhoramentos militares modernos. 

O nobre ministro da gúerra sabe perCeitamen&e qae o 
soldado prussi&no, especialmente o de infantaria, fica ba
bilitade para o serviço em seis mezes, só tem' tns aDDOI 
de estada no exercito o muitas vezes nlo os completa, . 
porque, segando a refor"la Ceita em 186 t pelo celebre 
orgMnisad1r voo Roon, 8Ó De concedeu lre-s annoa para o 
serviço militar, bem que ell•• exigisse maia annos; maa,neste 
tempo vão" envolvidos os ultimes eois·mezea, qae st ctl-
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toma dispensar, e por i~so slto chamados da escusa do 'i1io I Nós estudamos a guerra unicamente com o interesse 
rel. · Nl!o completam, portanto, os. soldados prussianos os de nossa defeza, nada pretendemos de nossos · visinhoa, e 
tres annos de serviço militar, porquanto 'cpm seis mezes dd menos de outros povos,pois temos tanto que fazer d~ntro do 
instrucção os soldados de infantaria ficam promptos para nosso paiz, antes que nútramos destas illusorias ·ambiçll'es. 
o desempenho do serviço, tudo o mais é para melhor se Este projecto, Sr. presidente, ainda o repilo, do módo por
aperfeiçoarem na pratica e adquirirem espirito militar. que está concebido, hade causar grandes males ao paiz. 
Para que, pois, este numero de annos com que querem no 'o Sn. SILVBIRA. LoBo :-Apoiado: 
projecto em discussão ·sobrecarregar o soldado brasileiro? 1 -

Pois nl!o será suficiente que elle esteja senindo no exer· . O Sa. MBNnBs DE ALMEIDA : - Eu considero-o, e com 
cito tres annos I VArdndeira couvi,cão, um projecto de mitiotanro .. o se-. 

Por outro lado, Sr. presidente, porque sobrecarregar-se nalio sabe qual era o tributo .que pagavam os athenienses 
com o servico uma só classe de alista doM? Nilo h<L abl outra~ a Mi nos, rei de C_reta. Como eote mo~archa queria enfra- . 
classes parâ irem supprindo estes claros que a morte e as quRcer o poder dos atllenieoses, mandava buscar, como 
escusas abrem, e sempre tendo mocidade robusta no tributo, uma porcão de mancebos para serem devorados 
exercito ? para que esta longa aprendizagem de cinco o por um monstro, Ó miootauro. A Cabula assim phantasiava 
seis annos que estraga uma existencia! Não ha Ílecessi- a barbara imposição do vencedor que privava Atheuas de 
da.de desta medida que cou~idero mui prejudicial aos iote- tantos filhos seus. E' 1~to o que se pretende · fder. sem 
iesses do pai'z, tanto mais que hoje, conforme a tàctiea p•nsar•se, sem calcular-se os males a qu~ o piiiZ ficarã 
moderna, os combates já não são como eraru antigam•ut• •xposto com a adopçllo deste projecto de !.i. · 
dependendo somente de força e valor pessoal e nem como A instrucca:~ do !ervico militar, Sr. presidente, como 
eram ha pouco tempo antes da descoberta. das armas de dizem hoje todos que escrevem sobre ,assumptos mílitues, 
precisii.o. Todo o valor francez expirou diante das novas a aprondizagern para um soldado de infantaria, ainda o mais 
manobras prussianas. As Corças desta nliçãoi nllo se apre- obtu•o, nllo excede de sois mezes; para a cavaltaria, e ao
sentaram como out'rora combatendo a peito descoberto, br~tudo para a artilharia exige-se um pouco;.mais, admit
porque ahi as metralhadoras e os ehassepots fariam o mal' tamo~ para estes um anuo.' Mas o soldado;'' Sr. presidente, 
damnoso etrdito, e era o que cumpria evitar. no fim de· tr~s aonos, estã prompto, tem aprel'dido e pra-

. O combate foi empenhado por outra maneira. A ar ti· ticado bem o senico : outros podem vir sub>tituil-o por 
· lheria de maior alcance e forte calibre impedia ou dissi· isso que alto 'queremos estabelecer, crear uma profissão 
pa.va a agglomeração de grandes forças no campo adver- neste serviço. . 
ao, desorganisava o exercito inimil:'o, e depois quasi ã ma- Pelo pruj~cto queremos outra cousa : uma aprendiz&• 
o eira dos nossos ma lutos, em nossas lutas civis, o combate gem' e pratica de seis anuos, qaAr para a infantaria, quer 
se travava atirando por dttraz das arvores, das casas, de para a éavalleria e artilharia. Serã isto conveniente, pro
elevaeões o11 dobras de torre nos etc., nunca se expondo âs veitoso ao Brasil? Para · que, Sr. presidente, este longo 
claras. A cavallai'ia francesa com uma galhardia digna de captiveiro do cidadão brasileiro? Se vós tendes de orga-. 
melhor sorte, succumbiu em Sedan, por atrrontar as forças nizar .as reservas do exercito, nlto ó melhor que todos os 
prussianas assim prõparadas. Os prussianos quasi nunca annos os claros, que deixain os soldados de tres annos, 
bateram-se a peito descoberto, o armamento moderno sejam suppridos por novos moços que aprendam em pouco 
de precislto ioutilisna todo o esforço do simples valor t~mpo o mesmo:·serviço, e haj~ sempre mocidade robusta 
pessoal. A luta torna-se demasiado desigual, e em pura ·e eMcolbida no exercito? Para que, pois, este longo tempo 
perda par& os temerarios que ousam atrrontal-a. ddmorado no serviç?? Puro, apparatoso sacrificio de exis-

Os franceses na ultima guerra· pagaram bem caro o t"ncia8 que· seriam mflhor aproveitadas na vitla civil. , 
seu cavalheiroso arrojo. A sciencia da guerra tomou E, Sr. presidente, nlio é só este ·longo serviço que 
outra direcçlto. muito ó, o inconveniente de tão barbara medida, é a in-

, As nobres commissi!e~, Sr. presidente, que .examinaram cert~za da chamàda para o serviço. Aqui neste projecto 
e emendaram o ?rojecto, na questão do tempo de serviço falia-se em 12 classes aparelhadas para o sacr1ficio da 
foram ainda mais duras mais exi'l(ellt•s fio que o propr1o m1lici '• o que parece inrlir.ar que o soldado brasileiro já 
projecto. Elias nlio quiseram mrti~ rs anno~ a .. har11m l1m1 •Stá prede.tinart!) a servir 12 anoos, seis no serviço activo 
ta do o sacrificio, e por isso augmentamm por ma1s 1 d·sigoado e outros seis na reserva;. entretanto, quo o ho-

. anuo a duraçlio desse onus tllo gravo>so e exigiram 6 mem que estivesse alistado, não está escapo de ser cha
annos. E'. esta a obrigaçilo de captiveiro militar do sol· ma<to a todo o momento ao servico m1H•tar até aos 36 · an
dado brasileiro, quando a reforma prussiana de 186 t oos. D~ maneira que ainda slto mâis seis aunos· de espera I 
exige apenas S annos menos 6 mez~s, _porquanto Iugo E aquell~ qne entra aos 25 annos ou antes ainda vae 
que se coosid6ra prompto e in~truido o soldado com com es;a depeudencia aos 35 annos, e sómeote aos 36 é 
a pratica de serviço de dous ao nos é Jllanrlado p:•ra a ~ua qae ficará de todo salvo das obrig~çlles do alistamento. 
casa, com a excusa do r~ i os ultimas seis mezes. Nós Pois se vó~ estab"leceis t! classes para fazer o sarviço 
porém, queremos 6 annos de serviço activo nos aquar· m1litar dentro de 12 annos a·prutir dos 18, ·para que não 
talamentos. E nlio somoi uma nacllo militar I Tanto desobrigar o cidadão aos 30 annos? Não tem funda
tempo inutilmentA despendido é para o homem es· mento algum a pretençlio ·opposta. Se fixaes aliÍm disto· 
tra·g·r-se,. para t•1do e qualquer outro serviçll, é o sacri- o seniçu activo em se1s aonos e a reserva em quatro, 
fiel o de toda uma nxistencia arrastada a ~rematura velhir·e. para que 12 classes? que necessidade ha desta medida ? 

E entretanto, DÓS oito estamos nas condlçlles dos povos I -to é UID luxo desnecessari~, e a insisteucia em m .. ntel-a 
europeus quo o~\11dam a G'lierra com o interesse de domi- inspira suspeitas~ 
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O prazo de 1 O alinos, Sr. presidentB, 20 a SO annoa· de me a lei. Mas o nosso povo, que nlo está preparado para. 
idade. para esia éspera Beru& sumcienle, porque o cid•d4o esta rapida lransCormaçao mililar, como quer o projeCto; 
hraaileiro teria somente de.ser chamado ao alistamento aos lanlo imporia para o designado que a-lei diga. que elle é 
20 11Dnos completos, unicamente como unia lembrança on proprio para servir no exercito, como que venha a senten-. 
adverlencia da lei de que elle linha ~de prestar este ser- ça da parle do encarregado do recrutamento. E neste seu-
viço depois da sua maioridade legal •. Tinha -al•m disto de lido tomará suas cautelas: : . . 
se esleu~er em Jogar de 80 a S 1, mas podia· ficar em SO, O nobre ministro d11clarou-uos aqui que a escolha · ou . 
porque eram os cioco aonos para o s~rvi_ço activo e quatro. sorteio do contiogente se fará sobre a. base da 80:000 
para a reserva ou, como parece ma1s J alio, Ires para o mancebos habilitados, e que desse cumulo todós os 
primeiro, e seis para o segundo ao todo nove annos. · .annos deverão sabir (,000 para satisfazer as necaasidades 

Accresce, S•. presidente, .Jfue essa innumeravel quanti-' do ex~rcito. Não sabemos porém, se amanha: . esta cirra 
da de de isençGes tao complicad'IS e talvez inex•quiveis tlu ae "levará e ·qod s~rá então a necessidade do sortea
projecto, ficada· as•im anoullad11 com um le•e traÇo d meato : subira á 6, 8 ou tO mil homens 'i Nioguem· sabe, · 

_penna. O cidadão brasileiro nãe deve entrar no serviço do porque por ora, cnlcula-'se sobre a bli.SB das necessidades 
exercito, aen.lo quando completar a sua maiorid.de mili- presentes,' e cumpre d1ze-lo .no interesse da pass11gem do 
tar; que, coll'o já disse, i, segando a consl•toição, aos 21 projecto, ignorando quaes sera:o as ,conveniencias lotaras, 
annua: coincide com a maioridade civil de 1832. que na:o podemos prever. . · . -

8r. presidente, diz um celebre autor Craocez, _lambem Pois bem, os d~signados a quem a sorte. nlo Cavo· 
um des grandes organisadores do.exercito daqoella.naçilu, recer, abandonaram as suas cazas e. interesses para ea
o gene!al Gouvion . de Saint"Cyr, IJJle as constiloiçõe~ caparem aos oous do servico militar, e se iicarem no dis
mihlares de. um paiz, devem 8er babeadas sobre os seu. tricto teram em seu Cavor ·a cumplicidade. das po_võações 
·costumes e soa orgaoisaçao social. · ' em que viverem. A. lei oa:o será executada como uma 

Ora, eu pergunto .ao nobre ministro da roerra : é pos- medida benefica, mas odiosa, o que por certo será um 
aiyeJ ·no estado em que nos achamos, tendo ainda por li- grande mal. • · ·.. . 
berlar um milba:o e 2,000 escravos, a nossa sociedade Portanto, Sr. presidente, á c&çada homan~ se hade Ca
cheia, saturada de certos prejuízos por ora iovenciveis, zer contra os designados pelo sorteio da mesma fórma 
pois necessitamos de uma boa e austera educáçiio ; é pos- ·que hoje se faz contra os designados pelo prudente arbi
sivel como S ,"- Ex. pretende, realiaar ·õs· fins de~ la lei? trio do caçador. 
O nosso paiz, Sr. presidente, direi ainda, não &Atá lodo 

·habitado, todo cadastrado cumo a Prossia, a_FfJtDÇa e 
onlraa · oaçilos, cumo pois se ha de com .facilidade realizar. 
essas obrigaçGe· impostas no projecto ? N4o é possível, o 
empenho é iosop~rci.Yel. . . 

Vód nos dizeis · taolas vezes que esta l•i vem trazer a 
obrigaçito legal do serviço militar; obrig .. ção que tem 
exi~lido até hojê, por mero arbítrio. Isto é uma maneira 
de argumentar in xacta. Nooca ó cidadão brasileiro Coi 
chamado ao seniço militar pelo arbítrio. Nó" temos leis 
que se niio executam convenientemente, 8 dabi é que 
resulta o arbilrio. Ora, este arbítrio que prom8tleis acabar 

, r.~om o projActo, como· bem diz o honrado teJJador ·por 
G .. ynz, ba de continuar. 

O nobre ministro da guerra Sr. preside·nte, falloo-nos 
ainda boatem em caçada bumaua,. e promelteo, levado por 
suas boas ioteoc!Jes; que este horror dos tempos actuaes 
irá desappàrecer. Como S. Es. eugaoa7se. Eu vos digo 
e vos asaegoro, tomai oola; que a caç.'lda humana hll..:de 
recrodescer,- porlfÚB hoje o caça~or designa, aponta a 
caça, mas a des•goa de conrormidade com a lei, que lhe 
deu regras para apoiar o seu prudente arbítrio; e quando 
o caçador sabe cumprir os aeu' deveres, ningoem é cha
mado para o serviço do exercito sem que esteja nas con
diçiles previstas. Estas vingançaa, de que o nobre mi
nistro nos· dflU noticia, apparecem nos tempos da exallaçio 
politica, mas desapparecem depois de terminada a efl'er
vescencia. Com o actual projecto 90rém, a caçada humana 
recrudescerá, e vou dizer _porque. · 

A inftdelidade dos sorteios. Sr. presidente, ha de trazer 
em resultado grandes inju~tiças, e DdOB permitia que me 
eng11oe, bem o duejo. 

Mas eu tomo por pri11cipio que o 'orleio ha de ser bem 
feito, honestamente, em samma, alia sa exocul&.rli. coofor-

O Sa. SJLVEIR! LoJo :-A.i daquelles que derem as:rlo I 
E' mais um motivo· de perseguição; 

O Sa .. MsNoBs os ALliiEJDk :-:Nós na:o ·.temos todo o 
nosso p~iz bnbito~do, cadastrado, temos desertos em aboo
iiaocia, quaolida.te de bosques para onde se podem retirar 
e ~tcolb~r os "d•signados a &eu salvo; ,será necessario ·ir 
n_té lá para captura.~ os refractarias,· 8 se re!).etirão as ses
nas do Espírito Santo, a qoo se referiu honlem o honrado 
minis.tro da guerra. Outros reCractarios, sobretudo os pro..: 
ximos das fronteiras, não tendo recursos para se' poupa
rem á tão aspero s•rVIço, abandouarão ·o nosso· paiz 'para · 
ir~m povoar ós limilropbes, e contra esses refraclario·s não 
se éstabelocen ainda, creio eu, o recurso da extradiçllo. : 
. Eis, Sr. presidente, em resumo, os males·' que·.hao rae· 
resultar posta em execoçao a medi~a, não deixando de 
existir a caçada, que estou· persuadido·· ha de recrudescer. 

.. Ainda outra coosequencta :, se nao se poder completar a' 
(orça do. contingente aooual com esses designados, ha de 
b~ver novo sorteio; portanto, novos fugitivos; oons reCra-
clarioa e nova caçada. · 

O paiz, sen~ores, ainda· não est& preparido para isto. 
E' mui cedo. · 

O Sa. S1LVBJU Loao :-Apoiado. 

O Sa. MB!!DBS DR ALMEID! :-Aqui se disse, Sr. presi-· 
dente, que o exerci lo Vl\e se tor01.r uma· escola de inoral,. 
uma n~bre a atJI aprendizagem do trabalho e que o cidada:o 
brasileiro terá. interesse em ir. para as fileiras para re·ceber 
~•Ma instrucção, que até boje não se deu, neoi se dará, 
afim de desumpftobar bem o seniço a que Cor obrigado. 

Sr. presidente; ainda nos paizea maia bellicosos, o scr
vi~o militar 6 repugnante ás populaçlies. (Apoiados.) Nós 
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:t:amos ,na historia da revuluçlto Jraoc.,za foliar-se muito lf.llagioe-se o que o coraçllo de um pae nllo sentirá 
~o açod.ameoto, no enihosiasmo com qoe os Craoc~zos cor- assistindo. a scenas tlto cruciantes como ~ qoe se ·passou 
~;er11m ás armas nesse t~mpo para deCcmder a patrlll contra oa província do Amazonas l Entretanto vem-se dizu· ao 
o. l!stranreiro, causa oobra e geradora do maior entbu- paiz: Pela reforma do projecto oxtiugue-se o castigo cor
aiasmo. Entretanto, lambem s~b•mos que Pariz nessa poral; pelo art. 8o fi_ca de todo abolido esse castigo na 
época, com uma popolaça:o de 4.00,000 ~Almas, nllo poudH Corça publica l Mas, Sr. presidente, nito se falia alli na 
apresentar mais. de U,OOO volunlarios, e se nllo f,>ssem o;; arm~da. Calcule-se o que oito soll'rerá um homem de 
regimentos. antigos com algumas Jev11s que· se fizeram, nllG regulu educ~Çiio com a idéa· de entrar como grumete para 
poderiam os Cran~·ezes repellil a in.vasão estrangeira. o agro serviço da armada, quando e,lle pelo .projecto ficar· 

E é preciso notar, Sr. preddente, que muitas outras exposto à de~igna~a:o do ministro da guerra l "Aquellea 
cansas, lambem concorreram para que os prossinnos se que por sua ordem, forem pa]a a marinha, coitados vno 
retirassem da fronteira, e facilitassem o triumpho da oxpór-se ao maior sacrlflcio,ba.ixam ao inferno; vllo sujei
Franç4; não foi s.ó a batalha de Valmy, desastre reparavel, tar-se ao regímen do calabrole,de ordinario empregado a 
que determin1_1o esse importante acontecimento. arbítrio. . . 

. Eu ,,enso, senhor presidente, que nos tempos ordinarios : E dizem, Sr. presidente, que esta lei é de .igualdade I 
nllo ha chamariz algum que anime um individuõ intelligen- ~Pois querei~ proteger somente o exercito e n!Jo a armada? 
te e morali~ado a abraçar a vida militar: nllo acredito qual a razllo que jo11tifique esta· distincç~o? E se de feito 
nem no voluntario nem no sub~tituto, porque n'um paiz :'RIJa existe, porque não havsis de ser francos? fica aba
onde .ha tanta facilidade de achar-se honesta occupaçllo, ! lido no exercito o castigo corporal em. vista da nova 
com emprPgos. de vida mais Cacil, é preciso realmente que : f••rma de organisal-o. Mas é indi~pensavel ctnreccionar 
se tenha uma extrema vócação para seguir-se a carreira : llutro systema de recrutamento especial para a armada, 
das armas. Isto é moi raro, e, .portanto, aquelle quo Cór ·onde julgaes que esses castigos, que a constituição re
servir hade ser um homem iucap!!.Z de bem dirigir-se em pugna, devem continuar a ser empregados. Por minha 
sua vid<l, de dedicar-se a uma indo>tria seria, bade ser parte não parece-me imprescir1divel o expediente. 
um hom~>m que na:o quer ou não comprehende o valor do · Não deveis, a meu ver, envolver ons recrut11.dos com 
trabalho e seus beneficos resultados. outros, de manAira que se separem mil para o sacrificio ·do 

O substituto está nas mesmas condicões ; vai a traz d~ hedionda açoute. Desgraça.Jo dnquelle que tiver má ostrella, 
um insignificnote lucro e não é o proprio para dar mo- daquelle que não fOr para o exercito por ·designa~ão do_ 
ralidade ás fileiras· onde deve servir; p.e.l~ contrario, irá novo e potente caçador, do mmistro da guerra l com que 
e• tragar 08 boos que lá estiverem. · predomínio e influenCia ficará revestido o nobre ministro 

da {;l'Uerra? que empenhos, quo solicitacões não cercaram 
Direi mais: Pda maneira porque está constituído o 'o ministro para não designa~ taes e t;es indivi1fuos para 

proj•cto, Sr. presidente, ha um amalgama dos novos desig- , a armada J Por consequencia, Sr. presidente, ~ão de. re
nados com os antigos soldados, os do actual exercito, que petir so as scenas barriveis de ~e já tivemos ·noticia, 0 
nós sabemos de que fórma infelizmente é composto. Ora, castigo cruel que se applicou a om desgro~çado menino de 
querer se f•~er uma reforma ·misturando os novos designa- 16 nonos. 
dos c .. m a semente antira, é estragar, desmor~isar a 
propria rerorma. · 

lllas diz-se, existem agora muito melhores eo.ndiçlles 
em favor do novo soldado, inclusive a falta de castigo 
corporal. Seobores, i8to é, uma illuslto oo antes é ver
dadeira borl",está se illudindo a naçllo c.•m esta declara
ção, A coastituiçlo ao art. 179 § t 9, mandou ncabar 
com toda a pena cruel, sobretudo o açoite;· e o que se 

. fez?. Modou.•se a corda oo as vliras para a pranchada, 
• di~·s& com ~qlllciencia e arrogaocia, está substituído 
esse. castigo iofamante por outro meuos degradante, como 
se isso fosse honroso, e nllo fosse a prancha4a mais cruel 
do que a chib•ta, cumprindo notar que todo o castigo 
corporal é infamante. , · 

E out~-se; pede-se 4,000 homens para encher os claros 
rlu •x~rdto, e creio qne 1,000 pua a m•rinha ; mas é 
nll•t"r qu" todos saibam só para o exercito é que se 
acnb11 com o cutigo .corpoml, De~gracado daquelle que 
for rOJ116Uido para a 11111rinba, porque· fica· sujeito ao c~la
:brote e ao arbítrio. de quem ordo11ar o. castigo. '.ferem.ns 
de ver rep~tir~s~ s.cena8 horrorosas, como a qQe in(eliz~ 
meqte ~e ~1!11 com o men()r Ilibo do jui~ de d.ireito Cirne 
L!cpa~ q\1~ eoccqmhia viçtima ele t~o barbaro. castigo. Eis 
as. c:one~qo.~n.çias do cba111ar- SI! adolescenles para o ser 
vi~q. ro~e. ~ p~~ado ~~ (~~~ 4e terl'\1- e. 4~ J:~~arit(JRII• 

O Sa. SiLVBIR.\ LoBo:- A ar~ada nllo está isenta do 
castigo corporal? Entendi que estava. 

O Sa. JUENDBS DB ALIIEID.l:- Portanto, Sr. president~, 
Ca.Jiemos claro á nação. Não digamos que o servico é de . 
nove annos, mas sim de 18, porque ~ó aos 36 é que o 
cidada:o quo não tiver entrado nesses alistamentos poderá 
dizer: « estou livre do tremendo sorteio, vou par~ o ser• 
viço da guarda nacional "; sómente n~ssa occasia:o é que 
elle sae da cruel incerteza em que estevq por tanto tempo 
e pó de. procurar com algum descanso nm maio honesto de 
v11la sem tremer ante a i dó~ de novo! caçadores; só aos . 
36 annos, quando começa a Idade, póde-se dizer, 1enior, 
quando já o corpo IJOde algum doscan~o, quando o homem 
AliO póde mais ter_ c_sses arrojos sublimes, que tanto en
levam ~ nobre ministro da guerra, a ponto de não dis
penllar do arduo serviço !Dilitar, os adolescentes de 18 annos, 
que parecem ser os omcos capazes de produzil-os. 

Direi l11mbcm alguma couza sobre as isencões. 
Eu admir?, Sr. presidcn_te, que n'um paiz ·que sento 

t~_p,ta necessidade _de colomsnçlto estrangeira, cuja popu
laçno he tão deficiente nll.o se encontre entre os §5 . das 
isenções de sua nova lei militar, a do homem casado 1 
0~ ~utoros d'e~te projecto O 08 !BUS reforma,dores foram 
m.qjlq -lllttll lllllii~D . !'igorie~q ~ilitar, pa,,-a ellos •ó me, 

.. 
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rec~.conlemplaç!lo o casado que tem fiihos; o que nllo 
·tem filhos. deve ser chamado ao servico activo, quando for 
necessario; a mulher que .fique nb:lodÔoada. 

O Sn. Jo!'ltURJRA (ministro da· guerra) : ....... Creio que 
estarei no llbtald'o. 

O Sn. MRNDEs Dll A.LMRJDA:-Todos devflrllo desejar 
possuir o estnlilo do nobre marquaz de S. Vicente,. e sa:
lutar; ainda que est•jam revestidos do todas IIS condiçoes 
p:mt o 'Stlrviço da . milici11, aind~ qlle ~stejam DO. caeo de 
f,,zer grandes arrojos, uinda que . possam vir a ser gene
raes, nilo servirão. o~ mesmos volaotarios serllo. despe.• 
didos. Na Prussia nâo acootece as1im, porque o primeiro 

O Sn .. SJLV.BIRA DA MorrA:- E o marido vá gaubar 
quatro vioteus. 

O Sn. MaNDES DE ALMEIDA :- Nilo se comprebende a 
falta desta izeução oo projecto qu6 discutimos. Para que 
ta.nto rigor ? · 

O SR. SILVBIRA. Looo :- Apoia.do. 

O SR. MENDES DF ÂLMEJDA:-Quan'do se trata· da re
serva diz·se, que r.ioda está obrigado no serviço o casado 
um filhos. Ora, que se cbame ao serviço o mar ido que 
abandona sua esposa,. bem ••• 

O Sn. JuNQUEIRA (minillro da guerra) :-I.to para ca
sos extraordinarios. 

O Sn. MFNDES DR ÂLMEIDA :-Não importa; mesmo para 
reserva nllo devia chmar-se o' casado. Nem· V. Ex. nem 
as illustres commis.fões Jembr!lram-se desta isAncão. 

Q Sn.· JuNQUEIRA (!ninirtro dá guerra) :-Para o servi
ço ordioario é mist~r que olle so case aos 18 nonos. 

O SR. 1\fENDEs DE Atn!EJDA :-Pois então a infdlicidade 
de nao ter filhos, do 'não reproduzir-se importa a obrigação 
do serviço .militar ? A esposa niio terá necessidade da de .. 
feza, do concurso do marido? 

O Sn. V!SCONDR DB SouzA FRANCO:- Tem razão. 

O Sa. MKNDRS DE ALUI!IDA : -Portanto, isto é uma lei 
cruel: 

O Sn .. S!LVIURA Lono. - Apoiado; lei traiçoeira. 

O Sn. MENDES DR ·AI.AIIlJDA: -E' notavsl, Sr. presi
dente, que quando a lei civil _protege o: tutor, este pro-

. jecto seja inimigo delle. Aquellc que tiver a seu cuidado 
orphãos de 18 annos (S forcado ao servico militar; só 
fiçará iseuto se elleo forem menores de. 18 annos. o orphão 
fi~ue abandonado, esteja em que circum;tancia estiver; 
o tutor van vestir a farda, e talvez sujeitu-se a.o cala
brote da marinha~ 

UM Sa. sENADOR : .....:... Se .o· orpbão vae, quanto mais 
o tutor. 

O Sa. 1\IsNDEs ns·A.LIIRIDA :-Entllo vae um e outro, 
.vão ambo~ : o orphão para o exercito, o tutor para a ar
mada. Niio ~oi como se arranjará o nllbre. ministr<J da 
gunrra ; S. Ex. quor os nrrojos sublimes da mocidade de 
18 annos ; entrntanto qu6r lambem o tutor com a farda ás 
costa~, se o orpblto tem. idade superior á 18 annos, pouco 
importando as circltmstancias dos tutelado•. 

tacHco moderno, Mollke, é do estalão do nobre · marquez. 
de S. Vice11te ; ao envez Bismark, que é polllico, não fez 
carreira militar, ó, não obstante, da altura do nobre vis
conde do Rio Branco. 

·E) Sn. vrscoNoE DR Soou FnANilo:-Q barilo de$. Borja-
é muito baixinho. · 

O Sn. ~hNoss v11: AuiEJnA : - Napole!to nllo· poderia 
assentar praça no nosso exerrito, trancavam-lhe decidi
damente a porta, porqae nem o voluntario se admitte se 
nllo eôtiver na altura do estulllo que se vae decretar. Que 
vantagem póde-se encontrar em tal medida em paiz, em 
que os. homena altos não são mui abuodant's? 

1\las, dizia eu, Sr. presidente, no § ll• do art. 1•, se 
c~tabelece uma singular isenção : ecO filho ·unico que viver 
cm companhia de soa mãe VJuva ou solteira, decrepita ou 
valetudinaria, cu da pne. decrepito on valetudinario ••• » 
Mas se a mãe não fllr decrepita, isto é, se não exceder a 
idade de 75 annos, se mesm~ não f6r valetudinaria, o!o. 
fllr continnamente atilcuda por diffllrentes moleatias, ficará 
uLandonada, porque quando se tiver de applicar a lei, -
naturalmente ha de se vêr qual é a idade decrepita e ba 
de se fixar essa ida de, de mn neira que a pobre 11eDbora de 
50 ou 60 annos perde sQu amparo,· s~u filho uoico I - · 

Eu n<lo compreh~odo,. como hoinens de indole brasileira 
tão branda, tllo humana, possam prescrever taes coo-
diç!!es. · 

. O SR. LHtTÃO DA CuNnA :-Sempre arbitrarias. 

O Sn. !fGNnss DE Ar.!IISIDA : - O filho- de um cidadilo 
'qne já foi guerreiro e .perdeu um braço ou uma perna, 
ha de 11bandonar seu pae, que se nil.o C6r decrepito nem 
valetodioario. 

Eu tinha, Sr. presidente, outras reffexões criticas p~ra 
o~ demais artigos, ma~ riã~ quero ir além por hoje, temos 
'ainda tempo para 11 diacoss.ão. · 

Creio que nó.1 podíamos fazer uma bóa lei de recruta
mento, 'do combinação com o art. 150 da constituição; · 
podiam os, de certo, Jazer uma lei aproximando-nos do que 
aconte.ce na Europa e em relação com as nossas circum
stancias. 

O nobre mini~tro aqui nos disse que Unhamos 80,000 
de!ignn~oq em cada claue, de onde póde-ee tir11r facilmente 
4 e 5,000 por· ano o ; pois· bem, porque razito estendeis 
tanto a duraçlto do serviço, quandú as nações propriamente 
militares da Europa não exigem mais de Ires annos, e 
algumas nem tanto ? 

No § 5 do art. 1.• se rtiz ..•. Mas antes, Sr. presi
dente tenho de rruer uqui uma obs~rvação sobre a nova 
oxigenei.\ do estrlllio ; e ó qae nquelles que tiverem o es
talilo do nobre presidente do . ooos.!!lho não escapam 1•or 
r.~rto do serviço milrtar, mas est110do na altura do nobre 
m11rque1. de S. Vicente (rito) ficam livros. 

O Sn; ZACDAIIJAS :-Ou do Sr. ministro da guerra. 
O Sn. · JnNQt'EJR.I. (ministro da guerra) : -E' por ieso 

moemo; é por que não somos uma nação militar •. 

.·~· 
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O Sa. MslfDSI ns ÁLJIBID!: - Se quereis somente os 
mocos, de tres em Ires. annos, se póde fuer esse reveaa
m-eôto, ou melhor essa subslituiç4o. Para que acabru
nhaes o brasileiro com tantos annos de serviço militar, se 
quereis somente soldados moços, capazes do impr_!!videncias 
sublimes ? .Oiiando o paiz precisa de serviços ·de industria, 
de agricultora, de commercio, de tantas outras. cousas 
uteis,para que estragar om mau cebo em um serviço longo e 
mui ardoo, sujeitando-o á uma singular formatura de 
seis aones e em uma pratica ainda de quatro? (Apoiadas.) 

Quereis tornar o designado promptu e habilitado para 
o serviço militar? Vós . o tereis com facilidade durante 
um lrienoio. Se fôr em tempo de paz bastar4o para esse 
proposilo os contingentes das tres classes, quo julgn ser 
suiJicieotes sempre preheochidas satisfeito o contingente 
do anuo, e sem que 11eja preciso que os desiguados enca
neçam no serviço do· quar1el ou nas guaruiçlies. Mas, se 
o servico a prestar for em tempo de guerra, podeis cha
mar p~ra o se'J · desempenho todos· os contiogentea das 
tres classes ao mesmo tempo e ainda as re~orvas sem 
ser preci&o, como determina o projecto, sobrecarregar mai~ 
umas. classes que outras, por causa do afao com que se 
procura a juventude para o exercito. Todas as classes 
serão modernas e todas equitativamente prestarão os seu• 
contingentes com homens moços, mas oão adolesc~nte». 
Para que pois seis annos, se o soldado está prompto em 
menos praso? Só se é para manter o espírito do qu•rlel, 
mais prejudicial á propria disciplina, o que se não podf 
suppór. . · 

Se notabilidades militares da Europa, Sr. presidentP, 
entendem que para o soldado, sobr··tudo o infante, o qu• 
se diz a fortaleza do exercito, robur in pedite, como s" 
exprimiam os Romanos, não ha necessidade senão de tres 
annos de serviço; ·si os allemães nem sempre concedem 
tanto espaço, si assim o entende o celebre organisador Von 
Roon pergunto eu, que iotetesse haverá que nos obriguB 
á. dispensar essa tão autorisada experiencia? por ventura 
estamos nos em: circum~tancias de dar liçlies a esses gran-

Ilibo do hrasil8iro"será logo alistado aos 17 aorios e nove 
m~zes 1 se , cómo deve presumir-se, Cór approvada a 
emenda das illu~tres commiselles. 

Vejam que-chamariz, qae incentivo para attrahir á 
nossa nacionalidade os que nascem no Brasil de pais 
estrangeiros I 

Sr. presidente, o quo não pude ainda conciliar foi a 
opinião do nobre senador. pelo Piauhy, que é um dos 
ornamentos do par~ido liberal, em exigir. a idade de 18 
annos para o serviço do exercito. 

O Sn. PARAN.1GUÁ :-Más diminui o tempo de serviço. 

O So. MBIIDSS DB ALMEIDA : - O que toda a Europa 
militar, o qae a mediciaa e a pbysiologia tem reconhecido, 
os grandes organisadores estabelecido, é qoe a idade de 
18 aooos não é a adaptada para o alistamento da Corça 
publica, por se tratàr de um adolescente, isto é, de nm 
homem incompleto e pouco robusto ; e quando esta idade 
tem sido abandonada por toda a parte, aqui se quer 
manter disposição tão desbumana. · 

O Sn. PARA.N.lGUÁ:-Mas· olhe q11e reduzo o tompe de 
serviço á metade. 

O Sn. MsNnsa DE ALMEIDA : -·Qualquer que sPja n 
lempo d~ serviç~ ainda que seja de 3 annos como oa 
l'ru~sia, outra é a que·tll.o a resolver. Convirá que o 
ãdole8cftnle encete o servico militar em idade tilo inconve
niente? Tratamos aqüi do prlucipio, do tiror.ioio e nãa 
·.:!o 6m. O menino, Sr. pra~idente, não póde, o11.o defe· ir 
p.ra as fileiras do exercito, o homem feito, no vigor da 
sua mocidade, maior, em samma, sim, quando ll•:ar de 
poMse dos seus direitos civis e mesmo politfcos, e&ll é que 
está obrigado a prestar esse penoso serviço. 

O Sn. JuNQUE IR! (minittro da guerra) :-Dos direitos 
politicos lambem? · 

des orgaoisadores, mestres na velha Europa? De· certo qus O Sn. MBNDBS DB ALUII:IDl ·-Sim, porque o servir·oo ' 
não; e entretanto queremos o alistamento aos t 7 ao nos e ~xercito é um dire1to poiÍli<:o e é lambem 'um ·d•yer da 
9 mezos e um serviço em demasia prolongado, s~ndo o mesma ordtl_m, porque não é direito individu11l, é obriga-: 
ell'ectivo durante seis annos e em expectativa quatro; •lUa- ção concernente ao E~tado, que o homem por si p:•d~ria 
tro diz-se ahi oô projectei, por quanto outra he a real i la- dispensar, ae podasse viver sem estar dentro da sociedade. 
de, visto que nioguem irá alistar-se na /!'Uarda nacional 
seol!o depois de 86 aonos. O Sn. JoNQUBIR! (ministro da §Uerra) :-Qu11l seril' a 

Por outro lado, senhores, sacrificar a mocidade é en- idade? 
torpecer a. marcha da população em grande escala e tanto 0 Sa. MINDSS DB AL!IISI-DA :-A maioridade politi~a, 
mais aggravaote é 'Jsse _proposito quanto te~os desse ele-

0 1 b 1 un~tituic11.o é~~~ ~li • 0008 mas quando 
meato extrema necesstdade ; e e8lla moCidade que fOr cllm~ 88 

a e ece a c ód v~ta; 
0 

official mili;ar maior d·e 
povoar os quarteia está sujeita a grandes molestias ~ · ~ta atarmlua qu~ P 11 

mesmo a inut11isar-se por outras causas; o que já · expuz annos • • • 
em outra sossl!o e não rJuero repetir de novo o que a o Sn. JUNQUEIRA (mini•tro da guerra) :-Isto é quanto 
semelhante respeito dizem os militare~, os medicos e 08 ao official. A logica lt~vava S. Ex. a eHt11belecer a idade de 
physiologistaa de merit{>. 2 5 anno8. · 

Tambem, Sr. presidente. em outra sessão já demonstrei 
a necessidade de estabclecer.,se a data do alistamento o· Sn. ·MENDIIS DB ALHBIDA:-Porque o militar aos U 
aos 21 annos completos, época . da maiorid.de civil ; ~ annos vot•? E' porque, como já not~i, exerce um emprego, 
uma das razões em que me fundei foi a dM~iGuald•d~ ~m om11 runcçll.o publwa; ora o sold11do n!lo ó lambem fone
que ficaria o filho de brasileiro ~m relaçllo ao filho do cionario publico? DH certo qu• é por todos os motivos, por• 
estrangeiro, que pretanda adoptar &ossa nacionalid•d.,, O ,,uanto seu ""rvrco é todo puhtico, e porque o e~tado, to
filho de. estrangeiro só aos ! t nonos poderá ser ahotado, mando-o sob a sÜa immudi~tà. protecçllo, emprega-o em 
se quizer adoptar-a nossa nacionalidade, ao pasao quo o seu serviço. 
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, O Sa. SrLVBJR.\ DA MonA:- Quanto aos officiaes ãup-. 
pre-se,.a id"de cumo a do bacbar~l formado. 

rid~de civil e politic• se· confundem;· aos I t anuos. Outro 
t•nto nao 1u:óntt~ce aqui á de»peito da precocidade do 
nn••o dt~senvolvlmento pbyslco, conforme , á theoria do 
nobre mini•tro da. ~uerra. ··O SR. MsNDBs DI ALIIBIDA : - Eu di roi mais, na époch 

em que !IO~sa couslitai~Ao foi jurada, o offidal mililar nilo 
era como o oiBcial que hoje se emprfga ·•nos corpos. doa 
exercilos dA Europa ; e ainda DOS nossc s. Hoje o omcial 
tem obrigaçao de um prPparo, de ttlgum estudo,.e ~ntiga
mentt~ nllo, baHtaVII. eómHnte exbibir valor, qu•lidade ·im
portante ou a protecçáo de urn ministro, quA multas v~ze, 
dava um" p~ttBute a qualljaer sujt!ito ta.o habilitado com•• 
o propno sold11do. 

Em vr~ta portanto de todas estas razões, Sr. presidente, 
eu levo comrgo o sentimento de não poder acompanhar, 
nllo só o ministerio que tomou a J!éito este projecto e as 

. emenda~, m11s ain:ta e mui particularmeot11, o nobre minis
tre da guerr11 ~ue se diz ultramontano. (Riso.) 

O Sa. SrLv~~:ru LoBo :-Ao menos foi sempre, 

O Sa. MBNDBS DB ALllfKJD4 :-Eu fico mui sensibili
sado quando vejo um uhramontano •.•• 

O Sa. S1LVBIRA DA MoTTA :-Um collega. (Riso). 

. O SB. MENDBI DI ALMEIDA :-Um collega dissentindo 
de mim. Eu desejava dar a S. Ex. o mais decidido '!POio, 
mas fico pasmo quando considero que S. E:~:.,·. seguindo 
doutrinas_tilo hurnanitarias, upprova o codigo ·mais des
h.umano que se tem reito oo Bra.zil para os mancebo, 
destiiuu!os ao seni!io. militar, e lambem prejudicial para a 
propria classe que se enfraqueceria com ta.es substitutos 
Este.sentimento é tilo profundo que ·me obrig~& a deixar 
por boje o debatê e a sentar-me neste momento.,. _ 

. Nao sei, Sr. presideot~, se ainda será tem110 de mandar 
uma emenda á mesa sobre o art. t 0 deste projecto. 

O Sa. PRBitBBNTE :-Póde mandar. 

O Sa. MBNDBS DB AtllfBIDA :-Eu estava d.isposto a 
votar pelo artigo sub;!ituttvo do nobre senador pela Dabia, 
e Sr. N~buco; era isto a meu dr o verdadeiro; mas, que" 
rendo, como o nobre ministro da guerra e as honradaa 
commissões, imitar um pouco a Europa de onde estamo& 
costumndos·á receber lições e OS paizes guerreiros, Dilo 
lixarei a idade de 2 t aonos completos para o começo do 
ali•tamerito, mas pedirei que para e88e alistamento entrem 
como lá .os maiores de tO aonos, porque eotilo o serviço 
se fará depois dos 2 t; quando já. o brasileiro estâ no gozo 
dos seus direitos Ci;via e políticos, .e entra Da sociedade 
já sabendo ao que é obrigado. · 

O Sa. JuNQUEIRA (ministrq da rusrra) :-Gozo dos di
reitos politicos aos 21 annos 'l 

o Sa. MENDEI DE ALIIBIDA :-A maioridade politica 
ó aos !li aooos, bem o sei, ma~, como eujádi88ebasean•fo
mtl na. constituição, o direito politico do mrlitnr é ao! 21; 
o official v.ota aos !I, porque é~empr~g••'" pubhco e o 
sold~&do nllo vota por Dilo teriudepend. n•~•n M .• H, quaudo 
se trata de alistam•nto, pode-se aceitar a pratica da Europ~, · 
on~e o maior d~ .20 annos. e convor.~&olo pn•u lloMt! fim, 
bem qun a chamada para o servi~o s•ja mui posterior, a. 1 
~2 ou 23 annus. Em Fran2a e em outros p~izes a maio-, 

.. A maio~d~4• civil é aos i I &~nos, e a PC!litica aoa tiS, 
:mas par..:o':râllstamento nllo ha toconnnienle que o man
cebo brasileiro se aliste depois de . 20 annos, para entrar 
no serviÇo aos 22 ou 23 a unos, aproveitando-me ela ex-
periencia e ub6doria Européas. · · · . · 

N•ste sentido é que o11't~reço uraa emenda, caso nllo seja 
approvada · a da~ i Ilustres comraissões.· Se passar essa 
emt·nda, como se deve presumi~, a minha emenda deverá 
ser. transferida para o art. 2. Remetto para a meza a minha 
emenda afim de ser lida. · 

SESSÃO EM 5 DE JUNHO 

Recrulamento 

O Sr. wisconde de Uuritiha : - Sr. 
presidente, a consideração que. devo ao n~bre senador 
~·la província do Piauhy re@o)veu-me··a tomar a palavra 
para satisfazei-o, dando a minha opiniAo, que creio ser 
tambem a da maioria. das commiseões.... ~ 

O Sa. DUQEB DB CurAs : - Apoiado. 
:~ 

O Sa. vlsccNPII:. na MuarTrBA: -. • • • a respeito das· 
emendas que S. Ex. oll'oreceu, não propriamente como 
taes, mas. sAgundo jjlle mesino se exprimiu, como davi-
da~ que quer vér esclarecidas. · -

Não. t_eoho a neceesaria capacidade para .esclarecer as 
duvrdas de S. Ex ••• 

O Sa. DUQUE DB C~xus :-Não apoiado. 

O SR. vr>CilNDE DB MuarTIBA :-••• o que-'9au dizer .6 
quanto me occorre acerca das soas emendas, sem todnia· 
pretender dissipar as duvidas que S. Ex. possa nutrir. 

De passagem, tocarei em algumas outras que foram apre
sentadas, e já lucidamente impugnadas pelo nobre ministro
da guerra e por outros nobres senadores que se·segoiram 
n 1 tribuna. ' ·~ 

O nobres ena dor pela província do Piauhy estranhou que 
as commisEões aherusem o primeiro artigo do projecto, . 
DilO. declarando a obrigaçllo que &e em todos os"brasiJeitOS de' 
tomar armas para defenderem o Estado . e servirem ·no 
exercito. Esta censura do honrado membro, peço licença 
para dizer-lhe, nllo é merecida. S .. Ex. arguiu da pouco
logica a maneira por que o projecto emendado se exprime 
no seu primeiro artigo. Nilo pude descobrir o rigor da logica 
~ que as commi.~>ões deve~sem estar sujeitas para abra
çar a redacção do artigo correspondente. 

O certo, seBhores, é qu~>, se as commis~iles peccam neste 
caso, seguem uma' grande autoridade. A lei franceza de 
1832, acerca do serviço obrigatorio dos francezes, prio
cipra quMi pelas mesmas palavras, pelas quaes a maioria . 
du commtssoes comeÇ"OU o projecto. 

V. Ex. durá lir.~nç,. que eu leia as palavras desta lei. 
D1z a lei do 2 t de M11r~o de 1832 (lendo) : 
cc O exorcilo recrala-se por engaJa11111nto volaatario e 



,. ,. 

56 Discurso do -sr. visconde de Mu:ritiba . 

pelo chamamento, (par de~ appe/1) . na conformidade da 
presente M. • 

Poderia citar oulras que comecam pfla mesma forma 
e com razão, porque niio se trata da organisa.~ilo das 
forças naoionaes para defender o paiz, mas .JIOmonte go 
recrutamento do exercito. Peco a attenciio dos nc,bres 
stnadores. para o objecto do prÓjecto e a réstricçiio em que 
elle foi collocado. Nito se trata de todas as forcas def<n
sivas do paiz, mas de uma parte, que tambem •. póde ser 
aggreseiva, iAto é, da maneira porque Íl recrutado o exer
cito fm tempo de paz ou de guerra. . 

Respondido, segundo me parece, a obs~rvação do meu 
honrado coiiPga pelo Piauby, creio que S. Ex. não lerá 
levado a mal que me occupasse deste objecto, entrarei na 
apreciação das outras emendas do meu digno collega. !rle 
permiltirá, porém, S. Ex.· que antés disso eu volva á uma 
emenda do nobre senador que rompeu esta discussão, o Sr. 
Nabuco. · 

A emenda do honrado senador refere-se ao § 1 do art. i o 

quo trata da isenção dos corpos policiaes. Quer S. Ex. 
que a izenção aproveite somente depois que se fizer o sor. 
teamento, áquellas praças que não tiverem sido sort~n das 
para o exercito e armada. Esta emenda do honrado se
nador póde respeitar ao systema que elle adopta, como 
lambam· ao systema do projecto. No ~ystema do honrado 
senador a emenda não poderá ter procedencia; no systema 
do projecto, ella é inntil. 

faculdades, academias e seminarios episcopaes. Eu concbr
darin facilmente com S.· Ex. se as nossas circum>b.ncias 
permiUissrm ~ue Ulllll semHlhante ·obrigação· fosso ,geral, 
comó qu~r o nobre s~nador; ma~. notando que lnzemos- .aq!li: 
trnnsJcçiío para um >ystema de outro, em que o intaresse da. 
instrucção pulilica predomina de maneira a exêluir com
plet<.mente do exercito todos aquel!Js que se njlplicam aos 
Cólurlos com aprcwilal)'lento, n!IO podemos deixar de fa:ier 
1dguma concessão a ~sse costume tão antigo, tão arrai
gado, á esse favor ba tanto tempo concedido. 

A emenda do honrado'mombro sem duvida nenhuma ó 
muito r11cional o conforme aos principio9 da igualdade, 
mas adoptada com tanta ar.•plitude, nada cederíamos, ás 
opiniões que vogam, fs)lerando q~e por uma trnnsic~ão 
lenta possamos ir restringindo esse privilegio o o fuçamos. 
cessar. Jlfesmo nos paizes em que a ollrigação é geral em 
um ou outro caso, se ·concede algum favor á instrucção 
publ:ca. 

Eu nllo duvidaria aceitar a emcod.1 do honrado senadór · 
pela B;,hia, o Sr. Zacaria~, a respeito dos estabelecim~ntos 
de mstrorção proli>sional, se não fosso a largueza que lho 
deu o nobre senador. Parece-me que só desfalcando consi
derav~lmente ~s classes e fazendo recabir o set'vico sobra 
outras que teem tanta imporlancia oa P.ociedade como a~ de 
que f,,z menção o nobre senador, pode'r-se-hia admillir a · 
proposta de S. Ex. Adoptaria que fossem isentos os. pre
miados nesses estabelecimentos, porque dão fundada espe
rança de .coneorrer com suas habilitações para maior des
envolvimento da iodu:tria. A emenda do honrado senador 
parece compr~hender já esta especie, quando diz que fica
rãD- lambem isentos os ínatriculados ·em escolas de instruc
ção secundarJa. Ora, essa instrucção profissionill -.parece 
ató certo ponto secundaria. -

O Sn. ZACARIAS : - Não se considera assim •. 

O Sn. VHCONDE DE MuniTJBA : - Não vale então a 
minha argun;eotação ; acreditavà q·ue esse estudo podia 
iler lambem secundado. • • . . . 

O ~orteamento para a formação dos contingentes faz
se posteriormente ao <•listamer.to e opuraçilo dos indivi
viduos capazes par<í formar o contingente. 0.> i~seolados 
nilo entram em sorteamento, porque ficam Dil apuraçào 
compreheodidos com a isencão de que se trata e, pois, se
gue-se evidentemente tfUe a ·emenda o ii o tem objecto, e se
ria antioomica com o § a• do art. 3.• O mesmo pode dizer
se no systema do nobre senhdor no que eUa oão prevale
ceria, porque os não sorteados, quae;quer que s~jam, são li
berados decisivamente: não nece~sihm da isenção para 
serem engajados nos . corpos policiaes. A- emenda suppõB 
que o projecto auiorisa o sorteado para o contingo nte a 
isentar-se da obrigação; eng<•jando-•e nos ditos corpos : 
não é esla a disp"sicão dQ pr11jedo : e lia ref~re-se ao coso 
de pertencer o alistádo a esses corpos antes de verificnr-se 
o sorteio, não quer que este prejudiqu·e aos engajamentos 
anteriores no serviço dos .. encioundos corpos. 

. O Sn. Z.1CÁRJAS : - Secundario é preparatorio para .o . 
ensino superior ; profissional ó pari\ uma indostr'ia. 

Esta emenda, por consequeucin, é inadmissível. 
Vou agora ás emendas do nobre senador pelo Pinuby. 

Já fallei da primeira como sençura geral feita ao melhodo 
Mguido pelo projecto. O nobre senador concorda flll qu~ 
o~ individuos que devem compor o; contingentes ~Pj•m 
alistados aos 18 nonos, contra a opiniil.o de alguns de 
seus coll~ga~, que querem uma idade mais nv•nçadn. A 
~sle respeito ~ó acerescentarei que é ~recbo ficar b•m as
sentado que ·os indivíduos ulistados aos t 8 annos nilo en
trarão para o llxorcito no~<sa. idade, mas sim, pelo menos, 
18 mezes dPpois, por consequencia nos 1 !l.~<unos e meio 
ou qunsi 20, que é justamente aquelln idade em que muitos 
dos nobres. senadores entendem. que se deve prestar o ser
viço obrigatorio. 

A 2• emenda do nobre ecoador traia da suppressllo ele 
orna parte do artigo que isenta as classes eHludiosas do 
serviço do exercito.' 

O honrado seniNoradmille e1sn isenção somente para as 

o Sn. vr;CONDE DE MunJTJDA : - ••• não no sentido 
das sciencias, mas a respeito dos officios, poriJUe lá -se es
tnda mnthematicas, cbimicn, etc., ·. · 

o Sn. ZACARIAS : -'- Com applicação ás artes e não 
para o eo~ioo superior. , · · 

O Sn. VI~CONDR DR IifuniTJDA : - Pois então, não est.i 
compreheodida e não a a~ceito, pela razão que já expuz: 

Quanto ils ~Scolas aUIOrisadr!S pelo. gov~rno, lambem O 

pliocipio ó Ião amplo que Irará o que su quer evitar, isto -
ó, os alteslados graciosos. 'l'od~s as escolas, póde-se 
dizer, entre nó~ sito autorisndas e consentidas pelo go
verno ; os que querem abrir escolas teem necessidade do · 
o partic!par e o director da instrucçllo publica, que é o 
agente do governo nest!l mnteria e tem dilf~reotes attribui~ 
cões de fisculisacão. · 
•. A emenda do' nobre senador. Mmprehenderia, por con
seguinte, todas as escolas particularei e abriria orna porta 
por o ndo se escoariam todos os mancebos proprios para o 

_servi<;o militar •. 
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A 3A eml!nda do nobre seoad~r pelo Piauby é quanto á r essa exooera_çito.por eotendimm que po~e· eiia varia~, que 
exonéraeito pecuoiaria. Depois do que disse o nobre sena·· podem as con~equeocias exigir que seja ora' mais a1ta, ora 
dor pelá Bllhia, qof! boje falloo, eu creio que não necessito mais baixa; conformo os tempos ; não . fizera~ mai~· do 
justificar a adopcão dessa exoneracão por dinheiro. que conformar-se com aquillo que já estava determwado oaa 

• • .leis de lixaçilo de forças, sem decidir qual era a quantia 
O Sft, J'ASIJJ.RIBE :-Apoiado. da exoneração. Segundo este systeína, em cada lei aooua 
O Sa. VISCONDE DE MuaJTJIIA. :-Accrescentarei somente de fixação de forças ·rar~se-ba a mesma declaráção. 

· Neete ponto, Sr. presidente, apartamo-nos do projecto 
uma rellexilo • • • da commisEão militar creada para estudar esta materia. 

O Sa. ZAC!RIJ.S :-A. commissiio não pedia acoitar essa Ali i estabeleceu- se. uma quantia certa. para que a fxooc
raziio, que é desbonrosa ao paiz ; baséa-se 00 patronato. ra~ão tivesse Jogar. As commissiíes não acharão oste sys· 

tema tão equitativo como o que e~tá sendo praticado •. 
O Sn. VISCONDE DB MuRJTJDA : -"'A sub>tituicão de bo~ 

mem por homem não pó de ·ser em geral senão por dinheiro; 
e como niio se admitte que o governo o aceite de um in
dividuo para dar-lbe um substituto? Ambos si'lo mercena
rioe ; o substituto dado pelo particular o é tanto como o 
engajado pelo governo com o dinheiro qoe deu aquelle que 
tinha obrigação de servir. 

o SR. LBITÃO.DA cu~liA :-Pôde haver muita di!Yerença. 

O Sa. ZACARI.\s : - V. Ex. aceitando a ra~i'lo do nobre 
s'énador pela Bahia, desbonra o projecto, desmoralisa~o. 

O SR. ·viSCONDE PE MuniTJDl : -Onde está a desmora
, lisaçiio '! Se o nobre senador pó de ~ostrar •••• 

Além da npínião do illustrado Sr. barão de Uroguayanna, 
appellarei pura a pratica dos Estados-Unidos; onde no 
tempo de guerra se concedia exoneração por diuheíro, · 
posto que depois se visse o governo americano obrigado a. 
supp:imil~a por falta . de pessoal para recrutam•nto dos 
grandes exerci1os qae foi preciso manter em' campanha. 

Senhotes, ó preciso comprebenrter bem que o mo· 
tivo pelo qual se concedia cm França e em outros Es· 
tados a exoneração por dinheiro, é somente ao que nos 
leva a fazer o mesmo. Lá se concedia a exoneração como 
cousa de que não se podia prescindir naquelle tempo para 
não desfalcar em grande escala os quadros da vida civil 
tão necassariorl a sociedade como os quadros do exe~cito.· 
Foi esta tambem' a razão que tiveram as commisii116s para 
adoptar a 6Xoneração por dinheiro. 

O SR Z&c&aus:-Admitte-se a contribuição péconiaria E, senhores, os voluntarios do exercito não- são~por-
porque sem ella o sorteio seria falsificado' 

O SR. VISCONDE DE MuRJTIBA: _;_Desde que se admitte a 
substitui~ão particular que é quasi sempre comprada por 
dinheiro •••• 

ventura tão mercenarios · como aqnelles que pelo engaja-
mento com o governo são chamados a faz•r parte do 
exercito f Todos os nobres senadores. que teem fnlbdo 
ãcerca da necessidade de. eogajo.r voluutarios teem d.to. 
sempro que é preciso crear incentivos, e esses ioéenlivos 

O Sa .. LEITÃO DA CwNnA:-E' muito difl'erenle da outra, consistem em jjlvorec,r com dioh.eiro e outros metos a 
pó de ser por motivos muito honrosos. acquisiça:o de volontarios; o que .vem, pois, a ser o vo

0 Sn. VISCONDE DE 1\fURITIBA :-., , não se pó de deixar 
de aceitar a oxooeracão por dinheiro. · Em um caso 
é o governo quem contrâta aqoelle que deve servir; · no 
outro caso .é. o proprio individuo quem pag& a outro para 
que se .apre~ente em seu Jogar. Que difl'eren·ça, portanto, 
existe? Nenhuma absolntamente. 

Na Franca não acontecia isto. A substituicão dava-se 
quando .um' individuo sorteado trocava seu 'numero por 
outro da mesma classe, e lá era isso restricto a curtos casos, 
e não geral para todos, mesmo entre aquelles que eram 
sorteados. Comprebende-sa que houvesse ao mesmo tempo a 
sobstitúição e a exoneração, que ni!o, se confundiam, eram 
cousas diversas, sob a deoomina~ão de substit-ution e rem
placement ; era como disse, em um caso a sulistituiçllo d~ 
numero. e em outro caso o engajamento de um individuo 
em Jogar daquelle que dera. a quantia neceslaria para sa 
contratar um homem para o exercito em seu Jogar. 

Accrescentarei ás reflexões que.· deixo feitas a este res
peito a opinião valiosa· do fallocido ·sr. barão de Ura
guayana. No relatorio que apresentou em 18G6, elle 'pro
nunciou-se cm favor do sy,tema de .. f 81Hl cstbbelecido em 
França, dizendo que elle podia,ser adoptado no Brasil com 
algumas restric~õ~s, s~gando·>âs circumstancio.s. Não fallo 
já da opinião enunciada por muitas vezes pela a assem
blóa geral, consignando em lei ess&. exoneração. 

As commissões não trataram da sarantia necessaria para 
AI>l'ENDIC" 

luntario na opiuifio dos nobres senadores 'l Nao siio mais 
do que verdadeiros merceoarios. 

O Sa. NuNES G:-N~ALVEg :~N;io apoiado. 

O SR. VJscoNoE DG 11Ívn1TÍR! : -Como querem. então 
obstar a um meio como a exoneração, pela qual se.póde 
fazer efectiva essa viuda de voluntarios, como desejam os 
nobres senadores? 

Po>r ultimo, scnlJores, as commisaões em uma lei de 
transicçiio como é esta, não podiam deinr de -aceitar a 
opinião que se tem pronunciado por muito tempo em favor 
desta isenção.: quizeram ir 'de vagar e com cautela, e não 
pudiam, ainda que não estivessem convencidas da nece~
sidade da exoneração por oulros motivos, deixarde fazer 
passar essa isen~ão, não obstante reconbecer-ge que tudas 
ellas terão algumas inconveniencias, c.ontra~alançadas, 
todavia, por,outras coilveni6ncias. 

Não IJa lei nenhuma, não ba instituição humana que· 
não tenha seu lado vulneravel, quo nilo tenba algum· 
iocovrniente ; nada exio!o per foi to neste lllundo, ·e ó qu11si 
•:erto que todas iosl1tuições dependem esseucialmente das 
circumstancias em que qualquer. paiz se acbÍI. 

A emenda do uubro senador pelo Piauby, relativa ao 
n. 1 f, diz : « O quo assim Cor exonerado (por dinheiro) 
fica lambem _livre do serviço de guerra »;_o nobre senador 
quer suppril"lir estas palavras, e eu creio, Sr. presidente, 

s 
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que isto póde importar, e importa com effeito, uma iojos 
liça, porque desde que nquelle, que é substituído, que 
entrega um substituto por si para o e;xercito fica livre do 
serviço do exereit_o, porque o substitulo foi pago por cert11 
quantia, assim lambem o que dâ a importaocia da exone
ração para havor um substituto deve ficar livre do serviç.o 

'adopção coofe~so que me acho um pouco em duvida : é a ' 
respeito da base que deve servir pam os contingeoteP; se 
deve ser a população ou o numero dos apurados . para o 
serv.ico militar. A commissilo propõe que seja adoptada 
eota segunda base, que é a mais eqllitativ.a, a que divida 
com mais igualdade o serviço por todos aquelles que estilo 
nas mesmas circumstancias. Mas em verdade pódo da.r 
isto occaoião a certos abusos; e é o que o nobre senador 

de guerra ; as razões silo as mesmas. 

quer evitar. · 
Da emenda do honrado senador seguir-se-hia que o 

individuo exonerado dava dous homens·: dava a si pro
prio e mais um outro, de maneira que o sacrificio ~ra 
duplo, aacriflcio pecuniario e pes.oal ; e emquanto que o O Sn. PARANAOUÁ: - Apoiado, e ·pelo Jaao pratico 
subslil1,1ido por outro modo apenas fazia um >ó sacri6cio, lia ditliculdade .de lazer-se a distribuição em tempo ... 
isto é, o da quantia que desembo)Aava para que outro 
viesse servir em seu Jogar. Acho, portanto, que a emenda 

O Sn. VISCoNDE DÇ MuniTIBA: - Eu não duvido que 
haja esse lado pratico ; mas o certo é que a base da popa- . 
lação não dâ o resultado da poss1vel igualdade entre os 
apurados. Segundo as circumstancias, póde acontec~r que . 
uma população maior tenha um numero de- iodJviduos 
muito menor para o servi~o militar, do que uma popu
lação mais pequena. E' um pouco eventual a emenda do· 
nobre senador; necessariamente faltam a eqoidarle e a jus
tiça, o que não .se dá com as emfndas das "••mmi>•O· s, 
embora haja possibilidade de um ou outro ab.u~o. E 1 por 
ora aioda não mo convenci de que se possa tomar outra. 
base, senão aquella, pois é mais equitativa ; . nilo me 
assustam tanto os abusos que poderão ter Jogar~ e creio 
que com o systPma adoptado pelo projecto oão_eerá muito 
facil a pratica- desses abusos. 

do nobre senador não póde ser admittida. 
Agora note -se que as commissões não propoem que 

prevaleça esta exoneração em tempo de guerra, em quo o 
exercito deve ser inteirado, ou elevado com as classes 
que na occasião tiverem de ser chamadas. 
· Outra emenda do nobre senador é a seguinte : « Em 
vez de delegado de policia, diga-se: Do eleitor mais vota-

. do. " S. Ex. tem por fim fazer compor a junta de revisão. 
de modo que nella não haja a menor. interferencia do 
poder administrativo; entretanto que este poder ó respoo
savel pelo recrutamen'o do exercito. Este podAr não deve 
ser posto de lado, uma vez que a junta compõe-se de 
dons membros que não teem a menor d~pendencia do 
governo, como são o juiz de direito e o prrsideote da 
camara monicipal, os quaes constituem maioria ; se ha 
receio de bavor alguns desvios da parte do delegado, elles 
serão obstados pelo magistrado e pele presidente da ca-

. mara municipal, que são representantes um do poder 
judiciario, o outro do município. 

Outro inconveniente da em~oda dG nobre senador é que 
viria em duvida muitas vezes qual o eleitor mais votado. 
Compondo-se o município de mais deumafreguezia,haveria 
tres, quatro, dez eleitores mais votados, e qual devia ser 
chamado? Seria o da freguezia onde funccionar a junta? 
Póde ser, mas isto não estâ declarado. O eleitor mai~ 
votado devia ser, se isto fosse possível, de todo o muni
eipio, e não, da fr~guezia, porque é esse que representa 
maior numero de adbesões populares, e por consequeocia 

o sa': PAIUNAOUA' :- Dir-se-ha que .Minas não tem 
materia recrutavel ; entretanto que dá 20 deputados. 

O Sn~ VISCONDE DE ftfuRITIR.I. :- Como .disse, hesito 
em aceitar a base proposta pelo nobre senador, com 
quauto reconheça que teem muito peso as razões apresen;. 
tadas por S. Ex.; mas na balança do meu criterio pezam 
mais aque!Jas outras a respeito da repartição igual do 
onus por todos aquelles que podem prestar esse serviço~ 

O PAnANAGUÁ :-Essa base é· muito sujeita a ahusns e 
não é muito praticava! sem grande detrimento para o ser
viço publico ; os contingentes não serão distribuídos a 
tempo; o· processo é moroso. 

devia ser preferido ao da fregue~ia em que a junta fuoc- 0 S 
cionasse. Essa freguezia póde ser tilo ·pequena que seu n. VISCONDE DE ftJuniTIDA :-Sei qu~ até hoje a 
eleitor mais votado não reuna senão 80 ou 1·.•0 votos, população tem sido tomada para báse do recrutamento ... 
entretanto que qualquer . outra de fóra póde reunir 301), 
400 votos. 

Lembro-me que no projecto. apresentado quando o hon
rado senador pelo Piauhy era ministro, e ·devia prova
velmente ter ·sido ouvido a semelhante respeito,· e as~istir 
ás co11ferencias da comtnissão, se est1•beleceu que um dos 
membros da junta fosse o eleitur mais votado ; mas alli 
lambem. interferia um official da guarda nacional, e n 
junta revisora era composta de cinco membros, em vez de 
Ires, como determina o projecto; veja, pois, ·o nobre senador 
que os dignos autores do projecto, de 1868 Dilo excluíam 
da junta revisora a influencia administrativa; iam buscai-a 
no official da guarda nacional indicado pelo presidente da 
província ou pelo gcverno; ó esta mesma i dó~ que abraç·a 
a commissão quando indica o delegado de policia. 

Chego â 6• emenda do nobre senador, que na verdade 
conlélll 111111eria de alta importancia, o a respeito de cuja 

O Sn. PAnANAauA' :-E hoje ha uma ~statistica recente.· 

o s~. VISCONDE DE MURITIBA :..,.-' •• mas porque é quB 
P~s., base se. tem adoptado? Será por ser mai• equitativa? 
N1lo o creio ; é porque os iodivi<Juos sujPitos ao recr.ota
mento não se acham qualiticndo,. e portanto não se · póde 
conhecer qual o numero ex~cto daquelles que podPm ser 
chamados ae exercito para desse numero ser d.:dusido o 
contingente. · 

O Sn. PAnANAGUÁ :-A representação nacional tem por. 
base a população e não a qualificação ; é a base mais 
racionnl. '·, 

O Sn. VISCONDE DE MuniTID~ :-Se essa doutrina rosse 
sómente das commisões eu poderi11 hesitar um pouco mais; 
viram, porém, ellas que a doutrina do proj\lcto Astuvn lam
bem consignada no estudo feito pela commissilo militar 



-

Discurso do St·. visconde de Muritiba 59' 

cre11da J!elo governo, a qual adoptou .essa me~mll ba·~e. 
repróduzida no projecto. As dJMcus~ila~ poderiam lá ter 
esclarH~i~ • melhor is~o Eu não v~jo provad11 a probahili· 
dade dos abu~o~ qu" fazem o pr10cipal fuuda'meuto dn• 
emendas :.lo bónrado s~nador. 

O Sn. VJSCONDB DB MuntTIBA. :-E depoís a despeza 
com esses novos voluntarios· de tros · aunos ? E' precieo re
petil-a an'oualmente ; se os volontarbs forem mil, outros 
t~ntns contos serão cle~pendidos em um anuo, para DO 
seguinte dar:-lbes lambem mil contos e assim por ·diante, 
~6 maneira que é uma despeza incessante, com que o 
tbesouro niio pode, e despeza inutil, porque na:o se 4ará, 

. Qner S. Ex. om outra emenda qu~ .os voluotarios que 
tiver~m · t.ras aonos de serviço sejamdicAnciados com a 
obrigaçllo de servirem mais seis annos na reserva .. Esta 
emenda tem por fim attrahir volontarios ao exercito dH 
maneira que este SI! componha do maior numero possível 
de soldhdos d~ssa especi~<; mas o nobre· senador creio 
que não está lembrado do que se .pi1Hsou entre nós a res
peito de voluotarios de tres annos Nossa historia militar 
contém a. este respeito uma lição, que não deve escapar· 
nos. Tambem ,antigamente se adopbram voluntarios de 
Ires annos, mas foram brm depressa abolidos, por não 
darem resultado favoravel á boa composição .do exerdto , 

, apenàs começavam a ser instruidos .nos deveres militare~, 
. era chegado o tempo de deixarem o serviço ; e. portanto, 
inutil a de@peza qge se havia feito, figuravam nos corpos 
sem prestar serviço. real. Como, pois, admittirmo&. hojé esse 
sytema reprovado ptlil experiencil!- I . 

verdadeiros soldados. · 
Não ba, por consequencia, motivo par.a nos arredarmos 

do que as emendas das commis5õos estabelecem. O projecto 
da camara dos deputados tinh11 limitado o serviço a cinco 
annos, mas outra pond"raçllo actuou sobre as commissiles · 
para elevar o serviço a seis anóos, porque, além de dar 
este prazo melhores .soldados, tambem a economia. da 
admtnistraeão militar mais se compadece com esse numero 
par O nobre senador, que foi ministro da guerra, conhece 
perfeitamente as raziles, sabe como se fazem· a~ distribui· 
•;ões de fardamento e equipamento, e póde vêr que o sol
dado que sorve durante esse tempo impar, recebe de mais 
certos artigos de equipamento e mesmo certos artigos de 

0d militares. de r.nnior conceito no lmperio e ao unani. 
mes na opinião de que. o servico militar no Brasil não 
po~e ser· menos de seis annos. ' · '· 

O Sa. DUQUE DE Cuu.s.-Apoiado, se que1·em sol-
dado&. · 

O Sn. vrscoNDE DE MuRITtBA :-Citarei a autoridade 
do nobre d_uque de Caxias. de oito ou d~z geueraes que in
tervieram na organi•açào do projecto· mandado estudar 
pelo governo : todo~ elles propuzeram como indispensav•l 
que o ~er~iço fosse de seis annos, quer feito por volunh-
rios quer por obrigados. . 

Pode-se com e[~ito compor um batalhão de indivíduos 
com d·~os eo Ires anoos do serviço; mas esse batalhão 
DãQ tMâ pro6~'iencia mihtar ; e no tempo de guerra o que 
Dão • uccfld~rá com um exercito muito limitado, que ~e 
cornpouba de· recrutas com excepção de· uma ou duas 
classes ? · -

'A este re~peito fecord.o-mo da comparacão feita pelo 
general ~larmont acerca dos. engajamentos de' pouco tempo 
!l do servir-o limitado a poucos a_uoos ; dizia elle, cen
surando taes disposições : «E' o mesmo que o· tonel das· 
Danaide~.: apenas se lançam O i soldados· por um lado, 
elles sabem por outro, de maneira que nunca existe forca 
sufficientemente disciplinada· e r opu de se apresentar Õo 
campo de batalha. » 

Agora concedei. o serviço limitado, como quer o hon
rado senador, ou sPja em relaçil!l nos vuluntarios ou seja· 
em relação aos obrigados; dar-se-ba o seguinte : tereis 
necessidade de maior contingent.e em cada nnoo, de maior 
numero de voluntn rios, o que parece ob_vio, porquanto .. m 
um exercito do 16,000 homens, por exemplo, se os indi
vidues servem ~eiri unnos, os que t~em de sahir formam a 6• 
parto ou 2.666; ~e ess" tempo fOr sómento do quatro an 
nos on tr~s, serão precisos contingentes de 4 ou li,OOO ho
mens, o por conseqoencia vexar a populacão todos .os 
annos em muito maior escala. • 

O Sn. DUQUE DE Cume :- E não se fazem soldados. 

veitoario. · 
Quanto ao prazo de quatro annoP, havia o inconveniente 

já notado de não se-fazerem soldados proficientes, e de 
em tempo de guerra principalmente compor-se o exercito 
de recrutas; a 2• classe _seria de dous ano os e a 3• quando 
começava a ser de soldados era logo no 4• anno exclui do •o 
exército. ' · 

Creio que outra razão teve o nobre senador para ··limi
tar o quatro annos o serviço dos sorteados e a tres ··o dos 
vuluntarios: o nobre sé na dot: admitte a creaça:o de uma 
reserva daquelles que saem do exercito, por cinco annos 
em um caso e por seis em outro. Queria S. Ex que desse 
modo a rese1;va fosse mais numerosa, para que pudesse 
acudir ás precisiles do exercito, quando tivesse de. ser 
elevado no t~mpo de guerra. Os .desejos do nobre senador 
sa:o de corto os mais louv.aveis ; mas as commissiles não 
pódem adop.tar a opinião do S. Ex., porque, comquaato 
c~eassem a reserva, acreditam pooço •ella.. !.creditam 
pouco, porque o indiViduo que sae do exercito e ~stá tres 
ou quatro ou mais aouos fóra deli~ tem perdido quasi 
todas os habitos militares. Era preciso ontra providencia 
que ·o sujeitasse a um regimen tanto quanto militar, 
para que deJIOis eJie podesse Voltar com sufficiencia á esse 
serviço, quando fosse chamado; mas isto não é compatí-
vel com os nossos recursos pecuoiarios. · · 

Demais, a maior parte da.qúelles que saem do exer
cito, depoi~ de Ires ou mesmo de quatro anoos . de ser
viço~ va:o tomar uma profissão, casam-se, teem filhos; e en
tão com todos estes não se póde contar em .tempo de 
guerra. ·· - . . · 

Na reserva prussiana e em outras nllo se importam com 
isso, porque essas indivíduos são soldados, não pelo tempo 
limitado da actividade, mas pelo tempo em que estão no 
exercito a·ctivo e nll reserva, sempre sujeitos á llscalisa
ção ; e, quando o exercit~ tem do elevar-se a seu estado 
~ompleto, ellos são chamados e devem comparecer, sem 
embargo de qualquer consideração, a não ser a de mo
lestia. 

Já vê o nobre senado.r que pouco conseguiria com a . 
elevação · da reserva a 20,000 homens; essa reserva 
apenas poderia servir para se elevar o exercito a mais 
de 11,000 homens, em consequencill. das isençiles. Se o 
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Eu disse ainda ·agora que nossos generaes eram todos 
de .opinião que o servico não podia durar menos de seis 
anno~; citei o nobre • du JUO de Caxias, que é digno. 
membro da commissão o crja proficifrncia ninguem pó de· 
desconhecer. · · 

no.b.re senudor tivesse acompanhado a sua emend11 de. al
gumas cautelas extinguindo nesse caso algumas das 
isençõd~ do projecto, então bem ; .mas note-se que a re
serva do projecto, n,~ occasião de ser chamada, gosa de 
qu,sl todas as iseoçoes que o mesmo projecto estabelece 
p~ra o 8orteio ; atleode-se a essas iseii!Jõos na occasião 
em quA e~~~~ re~erva é chamada a servico militar. Ora, é O Sn. P!nANAOUÁ:-Apoiado. 
sabido lambem que mesmô uru exercito 'bem organi~ado, 0 SR. vrsco~DE DE MURITIB!:-Ag~ra indicarei o~ 
quando sáA do Jogar em quo existe, deiu ahi cerca d11 uomes dos outros Srs. generaes que intervieram no 
terceira phrte de sua forca; ó pouco m;ds ou menos o pr~jecto: são os Srs. Manoel Felizardo de Souza e Mello, 
calculo quA se f11z relativ~meuta a caila exercito que se barões de Suruby e da Gavea, Bittencourt, visconde de 
pll~ eni pé rle ,::uerra : veja o nobre senador se, com todas Camamú, Ruhan, barão de Itapagipe, Alencastro .. é 
essas i~en~õ"s CJue o projcdo faculta, a reserva, com to~a Raposo. Todos estes geueraes não admittiam menos de 
essa perda de espírito militar por tanto tempo, póde seis annos, porque todos os prazos menores são incapazes 
ter esperança de que essa reserva do nobre senador tenha de produzir soldados qu~ lJossam prestar bons serviços. 
irande tfficacia • 1'6nho .:gora, Sr presidente, chegado â emenda .do no-

Muito menos tem a do projecto, que é menor.... bre senador pelo Piauby, que é a reproducçito por outr.as 
palavras de um pensamento do nobre senador pela Bab1a, 

O Sa. PAnANA!lUA': - Ahi está a resposta. que fallou em primeiro Jogar sobre o projecto; .é a emenda., 
que eu classifico como decima e diz o seguinte: 

O Sn. VIscoNDE DE l\luRITIBA: - ..• mas eu já. declarei 
0 1

. t d ,. fi t -d · 
1
· ge te• 

« s a IS a os que n .. o zerem par e os con m n • que não tenho ~rrande coufi:~nça nella, considero-a somente .d m se des b. • do e ssam a S"rv
1
·r na · annuaes coas1 era - o nga s p3 ,. . como um aux•ho diminuto para o exercido, contanto já com d S 

ossa falta; dA maneira que dil reserva que 0 projecto cróa guarda nacional n;r forma da lei o. 2395.de 10 e e-
apAnns de 9,000 a 10,000 homens nós nao podemos tembro de 1873." 
contar c~m mais de 2,000 ou 3,000 para reforgar 0 O nobre ~enador !Jela · Bahia os denomina liberadas do 
exNcito, a~sim como 0 nobre senador não podia contar coru servico. O bonratlo membro n~ sua emenda me pa!'llce 

Lransccder um pouco do objecto do projecto, porque aqui mais de 4,000 ou U,OOO. • • . · d d · 1 
não se trata da orga01saçiio a guar a nac10na e o no-

O Sn. PAtUNAauÁ: -E' .sempre mais alguma cousa. bre sen~<dor manda que a guarda nacional seja composta 
desses individ~<os desobrigados do servi~o militar. E' ma-

0 Sa. VISCONDE n& llluniTIBA:-.... a, ainda meMs porque teria estranha e desneces~ario se torna fallar do posterior 
o !Pmpo durante o qual sua reserva está Cora do s~rviço é destino desses indivíduos, porque a lei da gu:~rda nacional 
muito maior e por con8cquenci" a perda dos babitos rui! i é que determina quaes são 11s pessoas que nella _devem ser 
teres e outras circu•nstancias ~ão em maior e~cala; muito alistadas e, desde que ficam livres do serviço do exercito 
mais oumeros:.s serão as falias Dtl~Sil rserva do que na do os alistados não comprehendidos nos contingentes anouaes,. 
projecto, Pm que só est;lo fóra do exercito Ires aunos. já se entendia que deviam Sllrvir na guarda naciolfal. 

1\las, ser1hores, fallei na reserva de pasagem, porque o 1\!as, independente desta consideração, o faudo da 
essencial é ter btldados que possam compor um exercito emenda não é adoptavel, isto é, os individuos , que não 
com a solidez possível, o os ~oldados de tres aunos, d~ Corem sort~ados para o contingente não· podem ficar 
quatro annos, não são propios. para isso, r•ão são soldados. isenptos de servir no exllrcit~, quando as circumstancias 

Descende li.i diversas arma~ que compoem o exercito, o exi.girem ; é isto o quo determina o art. 5• do projecto, 
sabemos que um soldâdo artilheiro n<io se póde formar em e que está. actualmente em pratica na guarda nacional, 
quatro ao nos. onda ee vão buscar os indivíduos que estão oas'circumstau-

O Sa. DUQUE DE CAXIAS :-Nem em seis. c ias de servir no exercito. Esses iudividuos, por 'conse-' 
rJuencia, que não- saiJirão do. contingente, indo para a 

O Sn. vrscoNo& DE DIURITIDA :..:...Um soldado de cnval- guarda oacion11J, não podem deixar de ficar igualmente 
laria mesmo não se fórma tim dous annos, é .a opinião de suj~itos ao recrutamento pelo novo systema. Actualmente 
IQdos os gAoeraes ; fallo de nosso pniz. estilo el!es sujeitos ao· recrutamento,. e, preenchido o coo-

Sei que o tempo de servico na Pro~sia e na l1ranca é !ingente para o exercito, os outros recrutaveis ficam na 
de tres annos; mas a re;ervâ o que ó lá ? E porventura guarda nacional, e della, se ba necessidade, passam para 
só desses homens sabidos do servico ? E eescs homens a P linba. P<~rque nllo se liberam actualmente esses 
ficam iut~iramfnte entrettues a si? Nlln, senhores, esses indivíduos de 18 a 31i annos excedentes ao contingente 
hom~ns ficam cleb•ixo do regimen militar por sete annos, anoual? E' para que possa haver mataria em qoe o re
pelo menos, tres de serviço activo e quatro na roservn, crutamonto se· faça em circumstancias extraordinarias, 
onde •inda continuam ~uje1tos ·aos exercícios militares e á embora as classes de 18 a 31i annos tenham jâ pres
quasi todos os incommodus que essa carreiru traz com- tado o contingente annual estabelecido pelo mioisterio da 
sigo ; silo • por consequencia homens perfeitamente sol- guerra. . 
dadM; os nossos não silo dessa naturoza. Eu não faria quantão da emenda do honraado senador, 

E, ~enhores, se contra oste projecto se tem argumen- adoptal-a-bia, porque desejo estar sempre em harmonia · 
tado com a militarisação do paiz, o que nilo sg dizia se · coru o honrado membro, cuja rectas ioten!:ões sou o pri
adoptassemos a emenda do nobre senador? me iro a reconhecer, o .. cujo auxilio tem sido muito etllcaz 

I 
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na discussão deste projecto; porém .não me é possivel 
prestar meu asseuçn á essa emenda sem que S. Ex. me 
demonstre o meio pelo qual,' se ella paesasse, poder-se-h ia 
recrutar o exercito em ·tempo de guerra. Todos os que 
sahissem das classes ficariam liberados, nlío pod~riam mnis 
entrar como recrutas para·o exercito, e'stariam completa
mente liv,es, só se poderia lanÇar miio dar. classes que 
nlio existem. Assim, por exemplo : dado que o novo 
~ystema seja levado A execuçiio em 1876, as classes desse 
anuo, depois .de dedusido o cootigeote, seriam totalmente li
hera~as pela emenda. No anoo seguinte, su~ponha-se a 
superveniencia de uma guerra, o exercito não poderia ser 
elevado com os apurados de 1876, porqae, como disse, es
tariam desobrigados : com. que outros se inteirariam as 
forças extraordinarias ? 

O exercito é de t 6,000 homens; precisaria ser elevado a 
4.0 ou 50,000; onde estariam os homens necesEarios para 
entrar no . exercito? .. , 

Se S. Ex. os considera desobrigados somente 'em tempo 
de paz, eu concordaria com isto. Já expuz aqui mioba 
idéa a este ·respeito em resposta ao nobre senador pela 
Bnhia; e ora niio faço mais do que recordai-as, porque as 
renexoes que fiz teem cabimento ou se chamem desobrigados 
ou liberadosa quelles que niio pertencerem ao contingente 
annual. Eti pergunto e· insisterei niBio muitas vezes : quem 
ha de compor o exercito, se passar esta emenda, sem a 
restricção no tempo de. paz ? 

Dir-se-ha: «Corpos de guarda nacional destacada.• 
Mas estes corpos siio porventura recrutamento do exer
cito? Não, estes corpos, segundo a lei, niio podem sahir 
do te~ritorio brasileiro, não se incorporam no exercito, 
podem apenas marchar conjonclamente com o exercito 
dentro do territorio. Entiio o exercit6 ficará reduzido ao 
que era em tempo de paz com um augmento diminuto 
relativo. á. classe do anno, se estiver apurada. 

dividuos ? . E' tacilimo compol-a, n!!o se teria se niio do. 
considerar o llXercito em um certo pé necessario em tempo 
de guerra, 50,000 homens, por exerrplo. Pois o exercito. 
activo seria de 16.000 o a re.sern do resto até 50,000.;; 
teríamos um coutingnnte em relação a 50,000. E' assi!Jl · 
que na Prussia e na França se fórma o exercito ; .o exer
cito se elava quasi em um instante, quando a guerra. 
apparece e isso· é ·que sr1ria com cffeito milita~isa~iio ; 
mas, declarar sómente qualificados os indivíduos, .é uma 
questiio de palavras, torno a dizer, porque agora se qua
lificam elles por sorem recrutados depois que siio apanh~
dos para entrarem no exercito ; e o que queremos nós ? 
Que sejam qualificados antes de serem presos. Qual é o 
syotema mais racional, qual é o melhor: qaah6car. antes' 
~>U depois 'l 

. . 
Queria o honrado senador pela provincia da Babia que 

a commissão adoptasse o que foi proposto pela que apre
sentou o projecto de 1868 na camara dos deputados I 
Ora, aqui está o que determinava esse projecto: « Feito 
que seja o 1° sorteio depois desta lei, todos, os cidadiios 
que_ uelle tiverem entrado e que· niio Corem iucor.porados 
ao exercito ou substituídos, Sdriio considerados licenciados 
durante 4 ano os e poderão ser chamados na ·ordem do sea 
numero do sorteio ao servico militar nos m~smos casos 
e cóodições p~d.vistas nos casgs dos §§ 2, 3 e 4 do 
art. 17. » 

Ora, o que di sem estes pimgraph~s é muito sefue- · 
lhlinte ao que está disposto no projecto; mas em tempo de 
paz o art. t 3 § to autorisava o seguinte (lendo) : 

i Quando, porém, até mais· de 30 dias depois de findo 
o prazo para o comparecimento nas .capitaes niio estiver 
ahi. completo o contingecte total, lil'l mandará ·proceder por 
um mez nos municípios onde se derem as· faltas á captura. 
de todos os iodi\-iduos e de mais um terco, quantos Jorem 
uecessarios para ·preenchei-os, e seriio os' mesmos remei
tidos para as capitaes par& serem apurados. Aqaella ca
ptura recabirá : 1 • sobre os maiores de 18 anoos e íne· · 
nores de 2 t que não estiverem alistados : sobre os sor
t~ados nilo comparecidos, os qaaes em todo tempo se pro
curará appreheoder : illlbre os maiores de 21 aano1 até 
25 que, tnndo-a completado depois do 1 o alistamento, tive
ram deixado· de ser alistado11 em alguns ano os. • 

O art. ti relativo 'ao · tempo.,de guerra manda applicar 
estas disposições. Compare-sa·!:!filto com o diepoHto no 
art. li do projecto, e ver-se-ha 'que elle niio autorisa as 
violenciu do projecto de 1868. 

E depois, senhores, suppondo mesmo que esses indivi~ 
daos orgaoisados em corpos destacados na guarda nacional 
fazem parte do exercito, esses indivíduos por isso melho~ 
rari!.o de sorte.? mais do que se liiio conpuzessem corpos 
destacados e fossem recrutados para o exercito ? A disci
plina é a mesma, os trabalhos são' os me~mos, os officiaes 
slto de tropa de Jin'ha; em que melhoram eeses indivíduos ? 
Na conlingencia de servirem ? Mas na cootingencia de 
servir estão lambem todos os que nessa idade se acham 
na guarda. nacional; é só meu te a denominação que se 
muda 1 agora corpos. destacados da guarda nacional, e, 
segundo o projecto, indivíduos encorporados no ·exercito 
para preencherem a força decretada; a differença é portan
to nenhuma, pode-se dizer que é de palavras unicamente. 

. Ainda ha pouco o nobre senador pela Babia, que hoje 
fallou, arguiu a commissão de não tor creado a reserva 
para o tempo de guerra, e até me fez o favor de dizer que, 
sendo eu tiio corajoso (o que oiio é ex~cto; agradeço 
muito a S. Ex., mas oilo tenho nada do corajoso), devia 
ter proposto e~sa composição de reserva; mas, se porque 
a commissiio declarou qualificados para serem recrutados 
em tempo de guerra os iodividoo.s que nilo fossem tirados 
para o contingente se está dizendo que el111 militarisa o 
paiz, quanto mais se crcasse uma reserva org~nisada de
vidamente e que seria composta então desaes mesmos in~ 

Bem longe disso, o dito art. fio que manda que esses in2 
dividuus, ao caso de nito estar a assembléa legislativa 
funccionando,·qoando apparecer a guerra ou se derem cir
cumstancias extraordinarias, possam ser por. decreto cba:. 
mados pelo governo para preencherem as forcas decreta
das na lei ; sómente para isto e pela ordem da ionumeraclio 
das classes e nas classes pela ordem do sorttlameoto 'de 
maneira que os ulttmos numeros biio da ser chamados 'de
pois dos primeiros, as ultimas clasees antes das· primeiras 

e estas quando se forem esgotando aquellas. Eu creio que 
·este system~, se póde ser mais habilmente combinado, nllo 
póde ser ma1s razoavelmente concebido. 

.. 
Admlltirei c'omtudo a emenda do honrado senador se 

olle declarar que essa desobri,ação 8 sómente relativa ao 

,'• 
I 

.. 
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tempo de paz. E é o que determina o projecto, nem este 
diz para onde irlto os alistados de que se trah; irão para 
onde a lei tiver determinado, para· a guarda nacional, pois 
que o projecto os nilo isenta. Ddhi podem ser tirados, se o 
exercito tiver neressidade de elevar-se ; se nll.o, sujeitos 
estarilo á lazer parte de corpos destacados da guarda na
cional como os outros cidadaos, nas coodiçlies que as leis 
exigirem. . - · ' ·· 

Assim reilpo_odo eu ao meu nobre amigo senador pela 
proviocià do Amazonas quando me perguntou um dia 
destes para onde mandava o projecto aquelles que não 
eram sorteados para o contingente. Já vé o nobre seoador 
para ondti devem ser mandados, e é destino que a "lei já 
lhes dá. O projecto marca apenas um caso extraordioario 
do de~tioo que devem ter, a maneira por -que devem ter, 
não obstante acharem•se nas fileiras do gaarda nacional. 

Sei que me hão de responder: " O exercito não tem 
necessidade de individues assim qualificados, porque na 
occasiilo da guerra, o eothusiasmo rar • apparecer. volun
tarios, e nós teremos um exercito numeroso, como_ na 
occasill.o da guerra do Paraguay Em primeiro Jogar, n•~'· 
que sempre apparsc:a esse enthusiasmo. Mas, suppondo 
isto, embora eu já aqui tenha dito que a verdadeira razíl, 
do. apparecimento dos voluntarios em grande numero (()ra._ 
o meio coercitivo do recrutamento {orçado •• , • 

O Sà. DUOUE DE CAxus :-Apoiado. 

· 0 Sr. VISCONDB DB MURITIBA : - ••.• e O .outro dil desig• 
nac:ão da guarda nacional, designação que (, i levada a 
um- ponto· extraordiuario e descommunal, em conseqnencia 
o decreto n. 3/J06 de 4 de Agosto de 1861'S, que aliás eu 
uilo censuro •••• 

com cffeilo apparecerem~ n:to haverá necessidade' do re
, currio ·ao àrt. rs• que os pref~re aos sorteados. 

Recordo-me de ter lido que o projecto Polk na guerra 
do Mexico, vangloriava~se de ter uma tal quantidade de 
vuluntario~, que o que o embàra~ava era a escolha (!'em:· 
barras de choiz) mas na guerra da sepapaçil:o o ·que acon- · 
teceu ? Teve o presidente necessidade de recorrer aos 
escravos, que declarou libertos por pertencerem aos pro
prietnrio~ do Sul considerados em rebellillo, de gastos 
enormes que d••spendia com engajados irlandezes e. outros 
estrangeiros. Eram estes os voluntarios que apparêciam em 
um di1a, e no outro desamparavam o exercito . 

Afiaal reccorreu á conscripçllor primeiro-com alguma 
moderação, e depois· com toda o efficacia de· que foi ca-
paz. Portanto oilo nos fiemos em voluutarios. · 

Além disto, peço a attenção ·do. senado para o que 
ainda ullimamente disse_ o general. Moltke, a respeito dos 
tilo ~prPgoados voluotario8, em uma sessão das camaras 
prussianas : " Nilo denmos, disse -elle, · deixar enfra
quecer o nosso exercito por o ma reducçil:o do tempo de 
H~rviço (vem isto muito a proposito para.'o que eu tenho 
•tito), nem por uma dimiuuição das forças .effsctivas ell! 
t•mpr• dll paz A primeira destas me•lida•louva-se, quando 
se quer colher dellas um r;~ultndo fiqanceiro na orgaoi:.. 
sacão das milicilis ou dos vol untarios. » · 

·Não encoutru agora o tr~cho, em que rec~rda que· o.s 
voluntarios, do tem~o da revolução fraôceza, nilo causa
ram senilo desarranjos· 110 exl'rcito. T1veram na verdade 
lriumphos, ·mas foi depoi• que ~e flzernm soldados, depois 
de alguns aouos de campanh•. Purt1anto, aínda que tivesse'-· 
mos vol•10larios, st>riam olles capuzes de coadjuyar o exer
cito, ou de compor a sua. muior parte? E' o que eu 
du,ido. Senhores, adopto o senado, se quiz•r, 11 emenda 
do honrado senador, não obstante o que eu tenho tido a 

O Sa. SARAIVo\ : -Nessa orcasião, o nosso exercito es- honra de ponderar. Não duvitlo que seja melhor syst•ma; 
tava dentro· do lmperio, na U ruguayana. mas eu e a cnmmissão nos escusamos, pedimos lic"nça · 

O Sa. v1scoNos DB Mun 1 rmo~.: _ Era entll.e mj.nistro para nil:o tomar a responsabilidade da approvação de sewe-
dà guerra interino o nobre senador pel" B·bia. Esse de- lbaote emPndu. · . · 
creto suspendeu o·modo regular da qualificação da gúarda Poucos mozes notes de appn.recer a guerra_do Paragu•y, 
nacional para os corpos destacados. Havia ~ai ailluencia dizia-se 011 caq~ara dos deputa.dos : · • 
de voluntarios que foi preciso aooullar as regras Jegaes, " Não. temos necessidade de exercito; para que cuidar
estabelecendo novas, por determiriaçil:o do governo,· para mos. di~to ? O nosso paiz é a~ricola, tem. precisão de que 
se apurarem os guardas nacion&es designados. Dispensa- a industria seja protegida por toda a parte etc. . 
r~m-se os co~selbos de,_.r~visll.o, cada cooimandaote supe- 0 Sii. zo~.caniAS :-Isto é official. 
rtor er~ o arb1tro da deaigoaçn:o, havendo apenas recursu 
para o presidente da prcivincia. De maneira que o com
mandante superior designava quem queria, e o presidente 

. Dilo rejeitava os designados q~e lhe eram enviados. A ne~ 
eessidade de gente era muito grande naquelle tempo para 
poder fazer escolha e então todos os enviados eram acei
tos. l;to ' o que produziu um numeroso contingente de 
voluntarios, os quaes quando ·cbegavam ao exercito (ap
pello para o nobre duque de Caxias). iam lá declarar qn~ 
elle! não eram voluntarios, que para lá llnh~>m s1do mao
dados como taes, por favor dos commandaotes dos corpos 
que os tmham designado. 

O Sa. LEITÃO DA CuNnl : -E levavam cartas de ~m
penho para serem soltos. 

O Sn. VISCONDB DE Mun1TIDA: -PortantÔ essa espera oca 
do organisarem-se corpos de volantarios e onganosa, o, se 

0 Sa. VISCONDE DB MURITIDA :-Mas dahi ba pOUCOS 
dias;- o mesmo que assim ~e exprimira, •• 

O Sa. ZACARIAS :-Er11 engaiolado. 

O Sn. VISCONDR o e MuR!TID.I. :-... era declarado pri
sioneiro pAio dict~dor Lopez, e tiv•m .. s uma guerra sem 
·•~e tive~semos um •xer.:ito, para fnz•r frente á invasão 
que huuvu em S. Borja; e n~m 110 menus o tinhamos de 
,,,J murlo ~um•:·~nte que, quando se der11m os fâctos no 
Estarlu Orient.l. pod~ssemos d•sde logo fnzor elfectivo o 
í,ltimat"m. Fui preciso eHp~rar mezes, para que o exer
•·ilo ~e or~anizasse, e Isto foi o quH talve:r: D08 trouxe as 
acenas de P•y·nndú ~ outras i~;ua•s. O que t.,Jvez 'lloa 
Lruuxe a gut~rra do P .. ragu-y foi a falta de um exercito 
preparado e prompto, mob1hsa vel, para immediatameote 
correr em defesa do territorio •. 
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As emendas prindpaes tio nobre senador s4o as qu• eu 
teohÕ tido a honra de ~xamioar. Nll.o poderei Ler sálitif•iLu 
devidamente ao emp~nbo 4u~ tum•i, póde su'r me"mo qu" 
SB 'achem ainda em pé aS doutrinas desias HmllndaS1 e IJUH 

ellas devam.de ser adoptados; mas eo ·e nem a commiosll.o 
.concordamos com 111las. .. 

mnnorAs da -idade marcada para o serviço do exercito. O 
oobte senador confere uma aotorisaçllo illimilali~~o ao go
v~rno para cr~al-as independentemente .de outra lei;, • Se 
nito é assim, .adopto a emenda; mas parece-me que. a au
loriRação, como diue, 6 tlio ~xtensa que nilo. 6 prudente 
concedei· a. . - . · 

Pó de apparecer um· ministro que creio eúesiivo· numero 
de compa,nbias desta ordem, ainda que fiquem'' Íó. em 

Ha outras emendas. do nobre senador, a_ ama das quaea 
tenho de ofl'~rec~<r duvida, que, se for resolvid~~o, olio me 
trecosarei a • pproval~a. ~~~ . . . 

Muito ateis sito as companhias de ·aprendizas mariobe_j
ros ; mas nem por isso o eoverno está aotorisadq para 
cr~ar quantas qnizer. Porque oito havemos .. de fazei' o 
mesmo com 11 exercito· 'l - · ~· 

E' a emenda 12, que diz: cc O lmperio se dividirá em 
quatro ou .seis d1strictos milit~~ores, cunCorme o governo 
julgar mais c~onVIlnlente. Nt~S81lS di~trictos; em circum
stancias ordioarias, s!lrvirãu os sorteados dos mesmos, qoe 
comparecerem nos prazu, marcados, e os que, isentos ou 
não do alistamfnt•J e sorteio, se offero.-erem voluntaria-

A emen1af3 do nobre senadilr é a respeito de premiciá 
que se biio de dar aos volúntarios. Tem muito cabhÍieiito ; 
é grande_ o incentivo para que appareçam ·vohirítarios ; 
mas eu nilo sei se as no~sas finanças permittirllo dàr.'alilm 
dA OUtros premios, que" Se dito aOS V,Oion'tario,, ' mais 
um conto de réis, quando elles acabarem o senicci. · E' 
·verdade que o nobre senador moi to caotelosamentti 'disse 
que isto ollo tinha Jogar senito d~pois de tO anôos: de 
serviço. Mas DitO haverá um só; S. Ex. inicia uma. dispo:.. 

mente para o exercito. » · 
· A duvida que eu tenho é se porvenl ora o nosso exer

cito póde ser dividido em quatro ou 'seis exercitosinhos, 
porque é elle mesmo uma divisão ; tem sempre estado 
dividido e subdividido no extenso territorio que vae do 
Lbuy até o Amnzunas _ · . 

Nilo s•i qual é a tropiL ·qoe podemes ter para formar 
districtos militares em que devi> permanecer. siçilo que itlio ba de ter realidade... . _ · · -

O S11. PAnANAGUA. :-Sempre ba de ser isto melhor do 
que o que sA dá aetualmente, com om batalhão no Ceará, O Sa PARiNAGUÁ. ;-Póde ter, assim como temos· as 

reformu· com vantagens que se obteem no fim ·de tO, 30 · outro no Piabay, outro em Goyaz_ e outro no 1\laraubilo. 
- O Sá. VISCoNDR DR .MDRITtB! :-A outra dÚvida 6 se 

porveot11ra t"m _cabimento neste projecto de recrutamento 
a divi•A.o de disírictos militares. E~sa divislio não é so
ment•.; para, s~gunflo •lia, prnced•r-se ao recrutamento, e 
s_ltrVIf•m oK. que s•ntarem praça; deve comprebender o esta· 
ciooatJientu do .,x.,rctto d1Vi•lid11 em parcellas, que formem 
pelo . meuo~ brigadas compl"t"s, f~~ocilmente mobilisaveis 
em certas·. circum•t"ncias, e demais tenham ordinariament• 
meios _da .se exerc•tarem nas re•pectivas manobras de cam-
panha. ' . • · . . · 

Bem se v6 que isto niio pertence a U!lla lei de r~rruta
msnto. Ainda mais : esse •Y•tema de serv~rem os snlda•l• s 

-nos logares o-nde eram domiciliados foi lambem precon1 
- sado .na Franca, e oilo deu bons·re~nltados. 

Esta e.iperlencia deve ser aproveitada .tanto mais por
que entre nós. is observa que os corpos fixos, os soldadoK 
e oJUCiaes adberentes aos Jogares teem e contra bem relaçi!"• 
menos compatíveis com a disciplina militar, são envolvidos 
nas intrigas Jocaes, e diJUcilmeote se prestam á-mobllisa
cito propria do exercito. E' o que ha de acontecer.~·, · . ' 

O Sa. a~UQUI DR Co~.:i:üs :-E' verdade. 
O. Sn. VISCONDR DR MuRITJDA.·:-Já acontece; os sol-:-· 

dados de. localidades sllo os -qoe meoos se accommodam á 
.disciplina, e, por via de regra, os peiores soldado; vamos, 
por consequencia,. sujmtarmo-nos á es~e mal. 

Nde isto ficar para toais. tal de ; é um pensamento que 
deve ser estudado. para real!sar-sl\ opportunameo te ; por 
ora niio tenho fé que isto se possa praticar; adie-se, por 
consequencia por niio ser prop~io deste projecto. 

Teobo tambem duvida sobre outra emenda do honrado 
senador a respeito de companhias de aprendizes. As com
missões dbseram. que o governo oito fica inhibido de crAnr 
essas companhias, querendo indicar que o p· f•jnctn não SA 

. oppõe 6. crençito de taes companhias, uma v~z que spja 
oa-overno autorisado a prover as companhins com individuos 

e 40 anno~. Nós legislamos· para o futuro.- · 

-o Sa. VI!CONDR DR MuRITIB.I. :-:-Senhores, eu faço estas 
reüexões sobre as emendas do nobre . senador, porque 
S. Ex. fez-me a honra de chamará discussão, .e eu tinha 
o dever de obedecer ao seu chamado, dizendo o que é ·de 
mais essencial ein relaçllo á essas. soas· em.eodas •. Se 'nllo 
Silli,fiz ao nobre senador,·a minha vontade, todavia, nlo_ 
era menor que o seu desejo de conhecer qual _era . minha · 
opinião a re~peito. _ · 

Eu puderia·; portanto, findar. aqui o meu discurso; porque 
vim a este Ioga r pelo_ conVIte que o honrado senador. fez .o 
ubsequio de dirigir-me M~"• como ainda restam .alguns 
mtnutos, direi alguma .cousa, sobre um grlinde achado qúe 
.. qui se fez. F~l·o o oob•e senador pelo M~~oranbito .e -repe
liu o D• bre senador pela pro:vincia de .Minas_ GPraes,- .que 
oito está presente. Já se sabe qoe este rrande .achado foi 
h•go adub~~odo, veio. preparado com palavras sonorae, "da 
que seu uso para despertar o aantimentalismo .das diYersàs 
classBa da sociedade, das miles,_.doa paes, de .todos .os cida,. 

. dãos contra o inaudito crime__d.IJ!rojecto por oila abolir na 
armada os castigos corporael;~'!eJ;cluindo-os do exercito. 
Foi este o tbema que serviu ao .uobra senador pelo Mara-
nhitó e ao nobre senador por .Minas. · 

Com efl'eito, á primeira vista, parece isto uma injus'.i
ça; pois que razão ha para que seja allivlado da chibata 
ou .das pranchadas o individuo que .servir uo exercito _ e _ 
DilO o . que .servir na armada 'l Primeiramonte convém 
considerar se· as circumstancias do exercito são as mes
mas que as da armada, se a disciplina do exercito é. a 
mesma que a da armada, se o codigo do exercito serve 
para a armada. . -

Estamos fazendo uma lei pratica, segundo as circum
stancias de nosso paiz. · A' "lista dellas e da opinião •••• 
(posso dizer) de lodos -os officiaes da nossa. armada (ap
p~llo para o Sr. ministro da mariola) oito se poda dis
pensar o castigo corporal á bordo dos navios... _ 

' : 

• 
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. O Sn. MINISTRO DA llfARINUA :- "Apoiado-

O Sa. VI&CONDB DB MuRITiDA : - • • • elles se devem 
·restringir o mais possivel,: mas nlto se podem di~ pensar 
absolutamente. 

que commetteram certos actos de indisciplina, quando 
todos os outros castigos as inutilisa para o mesmo ser· 
viço, donde resulta que não podem os navios funccionar 
devidamente. 

Continúa com outras raziJes dessa natureza e maia 
adiante, citando o exemplo dos Estadôs Unidos; onde foi 
abolido o castigo corporal, diz o seguinte (lendo) ' _ · . O Sa. ·ZACARIAS :-Então n;!o se diga nó projecto que 

os recrutas do exercito vão para a armada •. 

O Sa. VISCONDII DB MuRITIDA : - O nobre senador por 
Minas deu o seu assentimento á existencia desses castigos 
na armada. Note V. Ex., Sr. presidente, que elle devia 
mandar executar. as leis da armada; não é deste .assenti· 
mento que !alio; o nobre senador quando dignamente 
occupou a· pasta ·da marinha, expediu um a viso v o conse
lho naval "afim de propêr um codigo disciplinar para a 
armada, do qual excluísse tanto quanto fosse possível 
(attenda o senado) o castigo corporal; e quando não po-. 
desse. extingo ii-o, ao menos fosse elle adoptado no menor 
numero de casos pos~ivel. 

Aqui está o aviso de S. Ex. na consulta de 28 de Fe
vereiro de 1866: 

cc Por av1so de 10 de s·etembro do anno proximo pas
sado, ordenou V. Ex. a este conselho que, além de ~utros 
trabalhes, organisasse um projeclo do codigo ponal para: os 
delicto.s das diversas praças da armada. que podassem ser 
punidas sem conselho de guerra, evitando quanto for pas
sivei a· imposição do cas.tigo corporal ou restringindo-o 

. ao menor numero de casos. 
Admittia S. Ex., por consequencia, no novo codigo o 

castigo corporal, e admittia-o bem, porque era a opinrão 
de toda a armada. Com effeito, qual foi a opinião que 
emittiu o conselho naval, composto de officiaes goneraes 
depois de o_uvir muitos os officiaes de marinha ? 

O Sa. ZACARIAS-:-A escavação não aproveita. 
O Sn. VISCONt>B DE Mmnnu :-Eis aqui a razão que 

autorisou .o castigo corporal na armada (lendo) : · 

cc Nos Estados· Unidos aconteceu outro tanto. Todos os 
secreiarios de Estado, depois da extióccão do castigo' cor.: 
poral em 1850; sem ousarem propór' o seu restabeleci
mento, procuraram descobrir um substituto, que reparasse 
a insubordinação e a rarefaçllo das tripolaçiles, pondo em 
severa prova a paciencia dos officiaes pelo · máo caracter 
dos marinheiros. » 

Accrescenta a consulta outras razlles praticas, que "dei
xarei de lt\r, mas que mostram a necessidade e utilidade de 
manter as penas corporaes. 

O Sa. SARAIVA : ...;.. Esse parecer não é de V. Er. ?-

O Sa. vrscoNDE DE MuniTIDA: - Ora, como é que nós 
legisladores h a vemos de ir contra a pratica e necessidade 
demonstradas? 03 homens que bil:o de ir para o exercito 
pela obrigal_lão do projecto não serão melhores do que os 
destinados para a armada ; mu o exercito não· se acha na 
posição ~m qoe o. na vi o .isolado no mar onde é preciso 
que o commandante tenhá a maxi:na força; e daqui nasce 
a necessidade de haver esse· castigo • 

Portanto o nobre senador pela previncia· de Mi11as 
Geraes, que tinha aceitado o parecer do conselho naval, e 
provocado o codigo disciplinar em que se deviam diminuir 
o mais possível os castigos corporaes, mas não abolil-:os, 
não póde agora estranhar qun pelas circum~tancias espe· 
ciaes da marinha não se faça abolir esses castigos ; nlto 
póde estranha•· isso só pelo principio de igualdade de penas 
e outras cousas semelhantes com que não me occuparei, · 
mesmo pllrque tal igualdade fica mantida para todas:. as 
praças da armada. 

O Sn. ZACARIAS:- A igualdade das penas é um princi
pio fundamental em direito penal. E V. Ex. nilo respond'ell' 
á duvida dos nobres senadore·s de Minas e do Maranbão;. 

« Entre as naciles marítimas, sómente duas teem abo
lido o castigo corporal, reconhecendo bem degressa a in
conveniencia e os deploraveis efl'eitos de sem,Jhante 
medida. Permitia V. Ex. que aqui se transcreva um trecho 
da exposição de motivos que acompanhou o actual codigo· 
de justica·militar da armada franceza. Diz ·esse trecho: 
« • .-. ent~et~>nto, ninguem poderá negar que a marinha pa
receu lamentar mais de uma vez depois de 1848· sob o 
ponto de vista do efl'eiio moral e da disciplina a abolição 
das penas corporáes. A·. conservação . dessas penas por 
todas as naçilea da Europa prova a sua importancia e 
utilidade. Nos momentos diffi.:eis, em que o ·perigo cresce 
com o isolamento, como repetidas vezes·. aconl ece nas va

o Sa. VISCONnB DB MuRJTIIIA:...;_o mesmo nobre senador 
que assim estranhara a niio abolição do castigo corporal 
na 11rmada, lambem se pronunciou contra todo projecto 
por UID. principio singular que ·foi por elle repetido nesta 
casa, isto é, que o éstado não tem direito de obrigar nin
guem ao s_erviço dlu ar mas. 

O SR. ·SARAIVA ·:-Eu não disse isso ••. 
riadas phases da vida maritima, o~. marítimos tiveram o· SR VISCONDE DB Df.l/RITIDA :-Foi o Sr. Silveira Lobo ;· 
razão de se achar desarmadoH. Trnba-se reconhecido desde elle o disse e eu tomei nota, porque me pareceu uma propo· 
tempos immemoraveis a efficacia dc~tQs castigos para si~ão tão insustentavd qoe basta enunciar-se 'part. imme· 
manter os homens perversos e ~e lbes tinha achado sobre diatamente ficar refutada. E' uma proposição contraria o di· 
tudo a vant.1gem consideruvel de deixnrem os culpndlis reito social, ao nosso direito publicr,, e a pratica de cen
dispensaveis para as manobras e trubalbos de bordo sem teoares de annos. Como dizer--se que o estado nil:o tem o 
nunca diminuir as tripulaçiJes crolculadas precisamente na direito de defender-se? E' o que importa ··a proposição do 
mór parte dos casos segundo as necessidades da nave- nobre senador, desde que o Eot11do não· tem ao diroito de 
gação ou do combate :;,, · ' . organisar um exercito capaz de resistir ao inimigo interno 

ftaz!io podorosissima esta pela qual o castigo corporal oa externo. 
oito se póde prescindir, porque niio traz nenhum desar- Pe~~o licença ao senado para oito "continuar. (Muito 
ranjo ao serviço de bordo, niio tira do serviço as pras;ns . bem I muito bom!) 
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:sESSÃO EM IS DE. JUNHO. 

· Voto de· gra~as 
. . . . . 

~· 

O Sr.· Hende• de Almeida a-Começarei 
meu discur~o oeste importante debate, Sr. presidente, agra:
decendo ao nonrado. senador· pela minha província a res-

o.auuo pa~sado nos prometle uma·promptaaoluçloe.a paz 
entre IgreJa e o EaLado. · . - · · · 
· · Ainda agora estamos observando a .insiatencia de s; Ex. 
em d1zer. que ha de dar soluçllC! a esta questlo;·E.ntretanto, 
Sr. ~res1d~nte,. não a vimos o anuo passado e estou. per
suadido, permuta Deus que me engane, que aindl;:iillo a 
veremos este aon-> .••• · · · · • · · · .• , .. , · , 

posta que acaba de dar a um discurso meu de ha mais de · '·-
um a~no., Mas, como 111Io ~im hoje· disposto a :tratar desta O Sa. SiLVEIRA LoBo:- Sobretudo no caminho tor-. , -
Dlater1a; porque suppuz naturalmente que S .. Ex. se reser- tuoso em que ella 'vae. _-
vava ~ara occupar-se · deJla na discussa:o de alguns dos · · · 
requerimentos que se acham na ordem do dia dos sabba- -. O SI!. MENDss DB ~LMBIDA : - •••• porque o goverlro 
dos, DilO quero ·deixar de aproveilar esta occasilto para afastDU•SC desde O priDCipio do Verdadeiro trilho,, •·• . . 
tratar de outro assumpto que, desculpe..:me S. Ex., é sil-. o Sn. SILVEIRA·:Lono :-Apoiado. 
perior em importancia á m_at<>ria de que ha- ·pouco occu-
pou-ae. · . _ O Sn. MENDES DB.ALMBJDA :~ ••• para ebegal' a lima · 
. Em occasião oppõtíuna examinarei as· proposiclles do solução que p_odesse satisfazer a todos ·os bóna espíritos. 

n~bre. senador, e· direi o que me parecer conveniente em M~s, Sr. pres1dente, antes de tratar desta questao;.eu de:
mrnha defesa. Temos hoje negocio fl!ais momentoso e a seJo fa.zer algumas observações sobre õ texto 'da reapiuta 
que devo acúdir, oilo só como cath~tlico, mas colllo. sena- á falia do throno. - ' -. · · 
dor 'dõ imperio. · O senado 8~b~ queae fez um11. eleição de membros deata 

Sr;.· presidente! é grave, . é gra'!issima a situação que casa para red1g1r este trabalho-: foram eleJtos doas illus
atravessamos. A1nda · ha dous anrios a situacão do nosso _tres senadores por .maioria real e bem saliente·· e-dõus 
paiz era bonançosa: ·tínhamos acabado de unia guerra de outros tiveram. numero igual de vot~s; houve,· portanto, 
longos annos e em que sahímos victoriosos, não obstante empate. Em vrsta dos precedentes lançou-se mito ileste 
os grandes sacriftcios de ~angue e de dinheiro que fizemos. caso dd sorte e a sorte. resolveu, em sentido, ao que me 

.. A esse ~triumpho:..Seguiu-se outro mais importante, alcan- parece, favoravel á maioria, ou aos nobres senadores toe-
çado no illteresse'<'do nosso paiz e da humanidade com a esposam a_ causa do governo. - · . · 
lei de 18 de Setembro de 1871. Quando, _Sr. presidente,_ estavamos persuadidoa de que 
· Devíamos, portanto, esperar que_depois desses dous tod~ sebav1a consummado, o .nobre senador que havia sido 

factos corresse nossa pelitica em mar. de rosas. . ~es1gnad'o pela sorte para occupar um dos Jogares nà com-
. Mas in!elizme!Jte o que aconteceu Sr. presidente ? o mi- m!ssão. veio no dia. seguinte ·fazer a sua . desiateociA, quê 

n1~terio actual; que ~ev~a estar satisfeito com aquelles fo1 ac~1ta pelo senado. - · __ .. · . 
tr1umphos, sobretudo como ultimo, para que elle concorreu Sendo, Sr. presidente, a commisslió' de. resposta~ á 

· ~om. muito esforço e louvavel empenno, parece 'que· perdeu falia do tbrono uma commissão eminentemente politica, , · 
111teuamente a cabeca depois dessa 'lictoria:. · e C& ';O um trabalho de momento, pois que não esli\ n.as · 

O ministerio ou, por outra, o actual Sr. presidente do con~1çlles das outras, que teom trabalho .durante · toda a 
conselho p_ossuio-se do 'uma vaidade hifantil, e, então não ses>ão, pàrecia,.me ri aturai que- para ó pre•ucbimeoto cia -

.se limitou_ a querer gozar do. triumpho. intimo.- qÓe elle, vag_a ~e proce~esse a .uma nova eleiçllo, e que o· prudente 
como_ to~_os os brasileiros que sustenta1·am aquella medida arb1tr1o do lioorado presidente desta casa, não podia 
conseguiram. S. Ex. aspirou a· outros triomphos menos _estender-se á nomeação ~e am substituto, porque a quea.;. 
so_li.dos, perém mais gratos, á seu _amor proprio, e esoes tão neste caso muda multo· de figura. Mas em.vista dos 
tr1um~bos ·cujas palmas o nobre presid~nle. do conselho pr~cedentos, pratica a que S Ex. o Sr., presidente , não
procurou com tanta_sofreguidio, são a origem dos 'males qolz Jogo acceder, pois mostrou-se acanhado em desem-· 
que se derramaram sobre o pai~,. sem ao menns a van- penha) a e lànto que solicit.o.u-é uma votação da casa .. · 
tage~· __ que .havia na espo~ança de uma. sol!lçlto prompta e molveu-se que S. Ex •. o Sr. ··presidente fizesse a nomea~ 
deftoiiiVa da questão religiosa, importante_ não. só para cão, e a~sim se fft'ectuou. . ~ - . 
o governo; c~mo pará a graode, ou quasi totalidade da •. E' um precedJlDle em materia·rie commissão â resposta 
na~ilo,- qqe professa com amor· a religiio catholica npos- da falia ,do ~h~ono, p~uco consentane" com o espírito de 

· tohca romana. . . nos.sas mstltUIÇlles, e que eu entendo,: nllo deva conti• , 
O Sa. F1a~818~ DE Mstto:-Apoiado. ~:!:ia:~as em summa o nobre presideot~ d~cidto por si ·a 

.O Sa. MENDES DE A~IIJEJDA. -Eu refiro-me, Sr. presl- Nilo obstante, sempre soppm que em um tempo em· que 
degte, á desastrada . festa de S de Marco de 1872 em os direitos das mino_rias silo altamente proclamados· que' 
que o honrado presidente do. cônsPlho fez tanto esforco t~ndo um senador obtido voto~ iguaes ao outro que renun~ 
para· obter um ramilhete de jubilo. . . • crou a bollra, a nomoaç~o -do S. :Ex. se fixasse na·1nolle 

S. Ex. queria ainda as honras de triumpbo em uma socie" em quem -0 senado ou uma gràode parte do senado se 
da de secreta, do que ello. é o primeiro ou o cbefe supremo. tin~a fixado, e que era igual em votos ao membro que se 
Desde esse acontecimento, vieram a succeder muitos outros retirava. 
con~ergiodo ao mesmo ponto; porque, como já disso, o nobr~ 
presidente do eonselbo foi a causa· primordial dos males 
que o paiz eatá so1l'rondo. Mas, apesar disto1 S. Ex. desde 

Âl'Pil'IDIOli: 

O SR. LBITÃO DA CUNDA: - Oà que fosse lazer parte 
da c·omrnissllo, independente de votaçno, por t6r, fi, ado 
empatado. 
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O Sa. MENDIS DE Al.lltKID! : - Parece que nisto havia 
uma d~ferenci.l para com a votação do senado, porque 
es,es dons .membros tiveram numero igual de votos, •e se 
um se recusava á deçislio da sorte, a regra devia ser a 
11omeação do outro. • • · 

O SR. LÉtTÃO D.l CuNn:-Apoiado. 
o SR. MENDES DE ALMKID!:- ••• esse devia entrar em 

Jogar do dispensado, ou enta:o o mais curial era proce
dor-se logo a uma nova votação. Digo eu: em um tempo 
em que os direitos da minoria são proclamados por toda a 
parte, era muito de presumir 'que, neste caso, entrasse um 
membro que tioba' obtido votaçno igual ao que se retirava 
(Apoiados). · · 

,()SR. LEITÃO DA CuNHA :-Este devia entrar indepen
dentemente de nomeação. 

O Sa. MENDEII DE ALMKIDA: -Porque de.mais a mais 
havia esta circumstaucia, a maioria já tinha a vantagem 
do numero, portanto, deverr. estar satisfei1!1 e nomeando 
S. Ex. o membro a ·quem a sorte não foi favoravel, vinha 
já com a adhesllo da anterior votação. 

, O Sll; MBiolBZKS Dlil ALIIIEID.t :-Acho perigoso, e que nA o 
se deve mais continua r. Quanto ao dizer S. Exc. que eu 
devia na occasi4o ter reclam"'tdo, direi porque nlo recla
mei. Sou um senador novo, foi uma questão que me apa
nhou aqui de sorpresa, e não. sab1a como podia ser deci
dida · em vista do regimento e praticas do sena.do. · Pela 
maneira com que o sr. presidente do conselho traton no 
momento d11 negocio, eu bem devia- ver que alli havia 
cousa que não podia ser agradavel á opposiçilo. - · 1 

Q Sn. LKITÃO DA CuNHA :-Nem houve tempo para áe 
sugerir outro ai vitre. 

O 811. MENDES DB ALMEIDA : - O nobre presidente do' 
conselho encaminhou o seu Dfgocio de forma tal, que 
triumphou ainda uma ver. . · 

O SR. LBITÃo DA CuNHA : - -'poiado, porque o Sr. 
presidente Jlrocedeu de accordo com as .obsenações do 
Sr. presidente do conselho, sem votaçlo do· senado. 

O Sa. MENDKS DK ALMKIDA : - Independente deste· .. re
sultado, força é reconhecer que a sorte lambem .. já ,hayia 
favorecido o ·nobre presidente do conselho, que tem,jlóde
se dizer, o dom de ohter todas as fortunas. o s~: LEITÃO DA CUNHA :-Apoiado. 

·O S11• StLVEIRA D.l MoTTA : _ v. Ex. está aventando O SR VISCONDE no R1o BRANCO ·(presidente do. conse-
este negocio e o Sr. presidente Já tam suas razões.. • IAo): - E' porque estou bem r.om Deus. 

O SR. PRESIDENTE :-.0 nobre senador' permiUe uma O SR. L&tTio DA CuNIU. :-Não m~ttà a. questlo reli: 
explicação '! gio•a nisto. ·· 

o Sa. MENDEs DE ALIIIEIDA :-Pois não. O. Ss. MÊEDEs DK ALMEIDA :-A sorte nlo favor~cea .a 
opposiçao, e ao depois o prudente arbítrio do ncib,. ril:.presi-

0 SR. PRESIDENTE :-EstiiS observacões deviam ser 
feitas naquella occasião. O nobre senador . ba de estar deote lambem a coodemnQu. O nobre presidente' do con- . 

se!ho obteve um parecer assignado sem restricci!es •... Todos 
lembrado que hesitei em fazer a nomeação, consultei o 08 m~mhros da commissllo concorreram a pres.tàr sua 
senado, e ·não houve reclamaçã~ em ou~ro senLtd~ ; se adhesão 80 trabalho que foi confeccionado. , ". 
houvesse reclamação de outro modo eu lena proced1do. . · 

.• · . . . 0 ·Sg. VISCONDK DO 810 BRANCO (presidente dO-CIJIIIS• 
, O SR. M&NDE~ DE ALMEIDA :-Eu Já d1sse que V. Ex. lho) : -Isto no senado é cousa nunca vista'! 
acanhou-se, hes1tou em fazer a nomeação e que não queria . · . · · 

·asar do arbítrio O Sa. MENDES DE ALMBIDA :-Entretanto esta mesma 

O S L I
' C N"' commissão, que sabiu tão ao paladar de S. Ex.·nlo lhe 

n. EIT o DA UNHA :- .. o houve votacllo do foi favoravel. " · 
senado, mas umas ebservacões do Sr. presidente do · . · 
conselho. · • O SR.·VISCONDK DO R1o BRANCo (pruidenla do cónsllllao): · 

- Isto agora é novo. . · · 
O SR. VISCONDE DO R1o BRANCO (presidente do con-. 

1elho) : - Pois este facto tem tanta importancia assim. O SR. MBNDKS DE ALMEIDA: -Na ·resposta que .redigio 
para ho11rar e felicitar o mioisterio, eu· vou mostrar as 

O SR. LEtTio Dl CuNHA.: -Tem toda porque foi .ex- razões em que me fundo. 
cluido um membro da minoria da commissão. 
. . o Sn. Ms~o~nEs DK ALMEIDA: _.:. A nomeac.ão de S. Ex. Ó Sa. VISCONIIB no Rto BRANco (presidente do conrelho): 

-Vamos a ver esta interpretação sybillina. _ não podia recabir em membro do senado mais distinctQ . 
Eu o reconheço; mas é um membro da maioria, a qnal já' O Sa. SILVEIRA LoBo: -E se fosse redigida hoje seria 
estan amplamente amparada com-dous votos. outra. 

O Sn. LEITÃO DA CuNnA : - Apoiado. O Sa. MBNDBS DE At!I!BIDA :-Claramente a commissllo 
não se pronuncia; mas baHta ler cada um dos paragraphos 

O SR MENDES DB ALMEIDA :-Era bem natural que, da resposta para ver-se que ha o pensamento aecreto de 
tendo-se o senado pronunciado sobre doas membros, ob:. desagradar ao ministerio. - . 
tendo cada um igual numero de votos, a de8ignaciio de o· r 11 d tb v · 
S. Ex. recabisse sobre aquelle que tinha recebido os votos IZ a a a 0 r o no : " osea rennrão é sempr~ · P11ra 

mim motivo de jubilo e de fundada ·confiança. » Dé que 
do senado. Eu niio digo isto para censurar a V· Ex., Sr. maneira responde a commisslie á este topic:o'!: • Se
presidente, mas para condem.nar um precedente que acho o6or, o senado acolheu, com o devido aor~ço,· o sentimento 

_perigoso. de jubilo e de fundada esperança. • • » Não f•lla m .. is em 
O Sn. VISCONDE DO R to BRANCO (prelidente do con1etho): con6ançal A .coróa se mostra cheia da màlor confiança e 

-U ooa escolha que faz muita honra ao nobre presidente a illustru commissilo diz; nilo, ó de fundada esperança, 
do ;;enado. . nlío ba con6an2a. Quinau ou cena11ra ao governo. Parecia 
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que esse eentimento de jubilo devia lambem comprebender 
na paraphrase a fundada conllança da corGa. Mas a hon
rada conimiu4o proferiu a expressilo i fundada esperança. 
Elia eHtá tio inquieta, cuidadosa e, pois, nilo julga que 
haj" motivo serio para esea conllança. • . 

O Sii. Z.1.c!aa.u:-E quinino. 
O Sa. MsN!Ías os ÂLIIIBIDA :-... e eapera~ aiocla o all· 

:lilio da caridade particular. · • 
Devia-se ao menos, Sr. presidente, diz~ r que além des

tes auxílios existiam propostas de medidas, para acabar · 
com tão deplorav~l estado saoi&ario que nllo era satisfato
rio,· e oilo limihr-se o governo a dizer que tal estado era 

Ora, Sr. Presidente, para esta illustre coinmissil.o toda 
ministerial, e~te ,e•que~imento, logo nas primeiras doá~ 
liobae da resposta á· falia do tbruno, o. que está indicando? 
E' que a nobre commiss&o nilo está do accordo com o 

a penas àuenuado paios soccoros do governo- e ·da caridade 
parlic_ular. · 

mioiderio. · 

O Sa. Sausau D.L · MoTTA. =~Está,; mas tem "suae · 
E o que diz em resposta a illustre commissi1o ? Para . 

mostrar a soa má vantade áo ministerio exprime-se asaim :. 
« Pesa ao senado que, em muitos. pontos do laiperio, nilo 
tenha sido satisfatorio o 'estado sauilario; mas sme~hll 
de Unitivo a consideração de que os solfrimentos do povo· 
teem sido allenuados pelos soccorros do estado de caridade 
particular.» De maneira que é uma &riste co11ilolaÇil.o dizer 

reservas. mfntaes. · · 

o Sa. MsNnBB DB ÂLliiBID.I. :-Quanto ao segundo ropico 
eu não . quero t_or.ar Dl'lle porque já Coi examinado e 
discutido. pelo nobr11 senador pela Babia, e é aquelle 
onde vem .a.palavra inabalat~el., • o miaisterio que somente pôde oft'erecer algum eoccorro dé 

O Sa. SJLVBIRA Louo·:-Fanfarronada •. medico,. de botica e talvez de. • • · 

O: 811. MBIIPBS · DB A~IIIB~DA :...::., •• que foi mui de pro
·p_osito· in_aer&a em tal doeumeuto a despéito dos éstylos 

Depois do· que presenciámos o anuo passt do, sobretudo 
os acontecimentos deplora veis do.l RecUe, 6 que o minis
terio julgou que a tranquillidade publica, em summa, tudo 
estava inabalavel •. Foi o minislerio quem creou esse es
tramecamen&'o, esea inquietação pela.paz publica que lilvra 
hoJe no Imperio,_ e, quando se apresenta umll hl >itua~IIo. 
é q1111 ·vem o governo nos assegurar, o· que nunca antes 
assegurou; que a pnz do paiz era ioab~slavel. 

O Sa. SaLVBIII.I. DA. MoTTA :--:-E de quinino; · 
O Sa. MBNDBS DB · ÂLIIIBIDA:- Mo está comprehendido 

No.' tercearo topico, o mioislerio, tratando da estado 
saoi&ario. do paiz poucó ou nada adianta: e a propnsitu, 
Sr. presidente, direi que nós estamo& &ratando a politica 
do mióisterio, já !Amos máis de m6Z e meio decorrido tle 
eea~llo, e ainda n4o appareceu nesta casa o relatorio do 

- ministerio do Imperio, qne se occupa deates negocio&, 
· . O Sa. FJ~oaaRA na MELLo :- loto 6 desrespeitar o 
~rpo legislativo. . 
· · O Si,MsNnas ns ÁLIIIBJD.I. :-(C.endo) c O estado sa
nitario,_.nao .·tem sido satisfactorio em muitos pontos do 
Imperio. •· Nó• nllo podemos, ainda o repilo, apreciar bem 
este to pico da fâlla do tbrono sem ter presente ·o relatorio 
do nobre' ministro do Imperio, que· aliás ainda não appa
reeeu em n~nbnma das camaras. 

O Sa. Z•c•aus :-E' verdade ; ·ia&o é nm escandalo. 
. ·O Sa. S1Lvaau LoBO :~E' um crime punido pela:lei. 

.o Sa. ZACARIAS :-E não manda porque não quer. 
O Sa; MBNDBS DB ALMEI~A :-E o mais aingular 6 que 

o estado sanit .. rio do p11iz se acba em situação &il.o pouco 
Jisongeira, OfUe o mini•terio oito teve outras palavras para 
caracteriea-lo (l111do) : « O estado sanitario Dilo &em sido 
aatidac&orio em •!•Uitos pontos do lmperio, .mas os soft'ri

. _mentos do povo silo attenuados pelos soccorros do Estado 
e da caridadl! particular. " Pois é desta maneira que o 
_mjoisterio esclarece. satisfaz ·a anciedade do paiz, a res
peito de um ueRocio t4o importante, dizendo que os sof
frimeotos do JIOVO silo atlenuados p~los soccorroa do Es
tado e da caridade particular? Mas quacs são as meti idas 
que o mini•terio te•e ou temem vista, para melhorar 
uma 1111 ••tu.çilo porque n:lo babtll só mandar an~dac~s e 
botica .... 

oa botica.... • 
O Sa. Tsaxsau JoNaoa:- Donde concluiu V. Ev. ·que 

era triste consolaclo ? · 
o 'sa M&NDB; ~E ALIIIII:ID.L:- Da maneira por que a 

11brase está organisada, e. • • • . 
O Sa. ·TBIXBJRA JoNroa:- .E' ·ioterpretaÇilo semelhante 

á. que V. Ex. dá., á• bulias. 

O Sa. vrsco!loB no· R10 BuNco (pr11idente do eõnselho: 
E' interpretação humorística. . _ 

0-Sa. MENDES DB ALMBJD&:·- Aqui ollo posso_deixar 
de valer-me do boorado ministro dos Dt'lgocios estrangeiros, 
que infelizmente oito njo nesta casa, tratando-8e na res
posta á. falia do throno, do ques&llea em que o paiz linhâ .· 
tanto interesse •• , • · 

o Sa. VISCONDE DO RIO BRANCO (prMidente aó COIIIIIAÓ:_ 
- Eu lhe transmillirei o que V. Ex. dasser. ·• · 

O Sa. MaNDEs DB ALIIIBinA : - O caso é que o nobre · 
ministro DilO está presef.te, e a SUbSlÍtUÍÇilO DilO satisfaz. 
Sei que V. Ex. é orgilo, de todos os ministros, e orglio 
espontaneo, otDcioso, mas neste momento insnfficiente. ; , 

O Sa. FJGOBIBA. DB MBLLO :-E o orgllo é que impiie • 
O Sa. MaNDES DB ÂLM~ID.L: -.0· nobre ministro d~s 

nego cios t'strangeiros ·disse na outra camara que para se 
conhecer a exaclidllo de certa ordem de factos é neces
sario, é mesmo preferível prescindir da prova material, 
sendo mais importante a prova mora}. E' o que se. observa,' · 
neste desconsolado serve de lenitivo da reaposta á falia do. 
&brono. Â nobre commissllo não viu proposta de medidas 
em pró da saude publica, e contentou-se com o lenitivo 
do medico, botica e talvez dietas. O que não é sufficiente. 

Mas vamos ao t!lpico das. relaçiies exteriores. Diz a falia 
do tbrono (M}: , · · 

« No~sas, relaçlles exteriores não Coram alteradas, e. o 
governo procura estreitai-as cada vez mais pelos ·vinculo& 
da amisade e dos int~reeses recíprocos. " 

D~pois da questão de Roma ou da Santa Sé, que, como 
o nobre presidente do conselho declarou, era uma potencia 
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eltrangeira, que dispunha de uma força superior a 200,000 
homens, como dizia Napoleão ••• 

. O Sa. VISCÓNIÚI: no Rro BRANCO (pre1idante do conselho): 
-Não usei da palávra estra~geira; mas póde passar. 

O SR. MENDEs· DE AUIEIDA:-Se niio usou; usou o seu 
illustre collega, sem reclamação de V. Ex., no discurso 
que proferiu na outra -camara. . 

O Sa. FIGUEIRA DE MELLO:-Em documento official. 
O SR. Jos1u:- Está no codigo que é potencia estran

geira. 
O Sa .. MENDES DE AL~EIDA : - V. Ex:. não parece 

conhecer o codigo criminal, ali não se falia do papa, nem 
deveria por esta forma tratai-o. . . 

O SR •. Jasiu : - Não falia, mas compreliende-se bem. 
-0 Sa. MBNDEs DE ALMEIDA : - (Continuando a Mr) 

«estr~ilal-as cada vez mais pelos vínculos da amisade ... " 
O far.to é que não existe actualmente vinculo de amisade 
estreitada com a Santa Sé ; isto é que é v_erdade, e está 
na cunsciencia de todos. Abi temos os. dons protestos, 
tanto ·o do intfrnuocio nesta Córte, como· o do cardeal 
Antonelli em Roma. Os vínculos de amisade, como fora 
para des"jar, não estão de accordo com o' que se exara 
aqui na falia do tbrono. 

Mas o que diz em resposta a illustre commissão ? (ltl) 
ccAa relações dé amisade e boa intelligencia com as po
tencias estrangeiras, senhor constituem seguramente uma 
das .condições do" bem estar e do progresso nacional." 

Ora, que seja esta ama -das condiç~es do bem-estar de 
qualquer paiz, as boas relações com os outros povos, com
prebendo eu ; mas que seja ao mesmo· tempo uma condição 
de progresso nacional, não. Um paiz póde não progredir e 
estar em boas relações com potenciàs estranb~s ; não é con
aequencia: que o progresso nacional dependa dos vínculos 
da amizade com as nações· estrangeiras. 

Este reparo, que parece ser um -qoináu ao ministerio, 
demonstra que não ha muita confiança da parte da illastre 
commis~ao da resposta á. falia do throno na politica do 
ministerio. -

O SR. VISCONDE Do R1o BRANCo (presidente do c nse
lho):-Eotão, .. ao menos, nos dará V. Ex:. o prazer de 
votar par este lrecbo. . " . · 

O Sa .. VISCONDE DO R1o . BR4NCO. (presiden(e de con
selho) .-Nilo conhecem as pessoã~, .e faliam assim I 

O SR. SILVEIRA Lono ::-Parece-me ,que Coram· d'aqoi. 
· O Sa. ![ENDES DE ALMEIDA. :-Não _trat~ei do .topico 

que se refere á questl!o maçonico-religiosa ; deixo-o per 
momentos·, porque será assumpto do meu discurso hoje. 
Mas temos aqui um topico da falia 'd_o· throno que não 
mereceu resposta alguma' da illustre commisslio, que, tal~ 
vez, comsigo dissesse ; -ccisto oito tem importancia; pas
so adiante, não ha que responder». a topico é. este : 

''Varias e importantes. resoluções atfoptastes. o anuo 
passado. Estou certo que proseguireis, considerando na 
pre·seate sessão outros projectos qu&-se recommendam de· 
prefereacia á vossa solicitude p~lo· bem publico.• : . 

Mas, Sr. presidente, parece-:me que a i Ilustre conimissão 
cujas luzes e tino são bem conhecidas, não poderia pro• 
ceder por esta fõrma, o seu proposito, supponho, foi 
mostrar ao gabinete seu desprazer, foi condemnar a poli
tica do ministerio, por quanto o topico é íima co.rtezia im
perial e merecia por cérto uma resposta ; . é um agradeci
mento, delicado. 

O Sn. StLVEIIIA. DA Moru/:-Ao menos-muito Jbri..; 
gado. 

O SR. !)[ENDBS DE ALMEIDA :-Nem mesmo este seccci 
muitu obrigado pôde o· ministerio alcançar em respostar 
O que . indica isto? Ou q1:1e a illustre commissão não 
fez caso deste topiro por lhe parecer sem imp'ortancia, ou, 
com o seu silencio, quiz tornar bem patente o qua·oto a 
politica do ministerio lbe é odiosa. 

O SR. TEIXEIRA JuNron :-Podia ter sido tápso. 

O Sa. FIGUEIRA DE MELLO :-Não ha lapsos desta 'im
porhncia. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA :-Foi esquecimento. 
. o Sn. !fENDES DE ALMEIDA ( Continuand_q a ltlr) :--Falia-se 
lambem ·aqui, Sr. presidenle,;ta educaçilo e instrucção po
pular, louvando·.se a iniciativa particular : o apreço do 
seu concurso com· os esforcos do governo, entretanto, no 
projecto de recrutamento que estamos discutindo, a ini
ciativa particular quanto a i.nstruc~llo é condemnada. 

o Sa .. SILVEIRA LOBO :-hto m~sl~a a sinceridade- c:om 
que se professa o principio •. 

-U~ Sn. SENADOR :-De um modo odioso e desigual. 

O SR. MENDES DE ÁLMEinA:-Neste artigo noto que 
houve uma grave falta; porquanto não· se mencio·nou a 
missão Penedo á Roma. quê devia vir aqui incluida. Po1s 

_ é esquecido um -nPgncio de tanta imporfancia. que ·deu 
brado na Enropa, e foi tratado em muitas folhas officiosas, 
onde o governo promovia e promove manifestação fa
voravel á sua desastrada politica; .artigos de jornalistas 
que vivendo á grande distancia, pouco conheciam o et
tado do nosso paiz, e entretanto se pronunciavam de 
maneira que parecem taes artigos ser escriptos por pro
prios brasileiros aqui residentes ? 

Uru voz:-Artigos do encom~~nda. 
O SR MENDES DR ALMEIDA :-V. Ex., Sr. presidente, 

nAo vio que ha tres ou quatro dias appareceo no Jornol do 
Commercio um artigo de Roma s.ob o titulo de -Exte
rior- sem indicnr-sfl a folba de onde f{Jra exlrahido, e 
outro no Jornal dos Debater • •• 

O Sn. lliENDEs DE ALMEIDA:- Em- relaciio À reforma 
eleitoral a illustre commissão Ôão se limiia á responder, 
conforme os termos do to pico r~spec~ivo d_a falia do throoo. 
vae adiante do ministerio,. porque o ministerio diz: (l~) 
cc A. reforma eleitoral é urgente, e confio que a levareis a 
elfdto eBte anno, allendendo assim aós altos interesses que 
se ligam a9 movimento reg.ular de nossas instituições po
liticas. » E a illustre .. commissão responde des_la fórma: (M) 
• A reforma eleitoral. é u~geDte. e indeclinavel, senhor, a 
condemnação da lei vigente, e a necessidade imperiosa de 
que a urna exprima a gencina vontade nacional, não per
mittem que por mais tempo· se demor11 a satisfacllo deste 
alto interesse, do qual em grande parte dep11nde â verdade 
e o movimento regular de nossas instituições politicas. » 
O accrescimo da palavra indoctinavel e lodo o artefacto 
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~ do fraseado impor.tam realmente uma censura dirigida ao -,·Aqui, Sr. presidente, neste to pico da falia do tbrono,. se 
topico da falia do throno. diz que a á'realisaçilo do futuro brilhante será a melhor 
. o Sn. LBITÃO DA CtiNUA :-0 . est5 anlio ·ba de dar recompensa de nossos incessantes esforcos ; mas a illnátra 
que fazer ao minieterio. commissllo, para evitar que isto : sa· podasse entender, · 

O Sn. FJOUBIIIA DB liiELLo :-Havemos de discutir a que la! futuro se attingiria sómente ·com os esforÇos 
do governo, desenvolve a id6a, deClarando que· os esforços 

lei quando quizer~o.s. A corOá nilo nos póda impOr. são de todos os · brasileiros, bem entendida sos-
O Sa. lllsNDÉs DE ALMSIDA :-:-0 to pico que se segue ceptibllidade : e accrescenta que a crença· de que ·todos os 

refere-se a organi~açilo da força militar. O nobre ministro dias SI! ~obustece no brilbante futuro de nossa patria deri· 
da guerra condemnon a. minha doutrina relativamente a va-se da energia e actividade dos obreiros do 'presente.• 
incoostituc~oualidade do projecto do recrutamento, porque Assim complotou um pensamento que o ministerio deixou.~ · 
disse que se podia fazer ·uma lei de recrutamento, sem no ar. · . 
dependencia da de organisação militar. Pois bem; aqui está Mas, Sr. presidente, de.. que maneira a illastre com
a fallà do throao concordando com a minha asserção. (U) missão comprehen&,. que se pOde obter semelhante; fafúro-? 
~c A organisaçlio da Corça militar, assim como as_. garantias Do _uso da enérgia e aclividade dos obreiros do preileiitê: 
da liberdade individual, pedam ínrtantementil uma lei que A resposta parece-m·e. um pouco ·obscura, por quâiit_ô' a· 
regale de modo justo e etlicaz o recrutamento, evitando energia e actividade são faculdades neutras ; . tanto ·,,e 
ao mesmo tempo a insu!llciencia e os abuzos do systema podem applicar ao bem, como ao mal, niÍÕ é sómente ·da. 
aCtUa),» enPtgia e· actividade que poderá depender~ OU.d_e~iVará 

A illnstre commisslio vai. de accordo com o mesmo·pen- como se exprime a nobre commis!ão, o ·tutoro· dá, nossa . 
samento; e aqui em .verdade a paraphrase é tão socca que patria. . .. · . · 
quasi limita· se a reproduzir textualment.e o topic9 da falia. Se essas faculdades são neutras parece q!le a·· illaatre 
Mas o que o . governo pede instantemente niio encontra commissão devia acentuar com mór claresa .o seu patrio- .. 

_ na illustre commissão certa frie~à, que não apparece "'la tico pen•amento, nilo se limitando aos doas synonimos
questa:o. eleitoral 'l Eis como se exprime a illustre . com energia e actividade. Devia indicar caminho mais, seguro e 
roissllo (16:)- Reconhece o senado, Sr., a conveniencia esperançoso de modo que podessemos acreditar que attingi
de uma lei que, aUeodendo a organisaça:o da força militar, riamos de feito esse brilhante futuro. Este desenvolvimeoto, 
assim como as garantias da liberdade individual, ·regule Sr. presidente, das 3. linhas do ultimo to pico da •· falia do 
de modo justo e e11rcaz o recrutamento, evitando ·ao throno na resposta, deixa transparecer que tambem a ii-··' 
mesmo tempo a .iosufficiencia e os abusos do systema lustre commissiio nesta parte. não vae de accordo com os 
actual. A este assumpto prestará lambem o senado sua actos minist~riaes. · Ha quinaus, reparos delicadamente 
desvellada attençlio.• · rei tos, ha em. summa .• •• ·, , 

Teinos, portanto, Sr. presidente,· o ministerio diyidirlo O Sa. SILVBIRA DA MoTTA :-Deram. dentadas 'l . 
entre si •. Na falia do throno reconhece que ·o recrutamento · 
deve eritrar na ~rganisaçilo milit!'r; ao· envez o nobre mi O Sa. MRNDES DE ALMBIDA. :-Deram pequena"§: denta--
nistro da guerra veio aqui sustentar doutrina contraria. E das, mas manifestaram ao ministerio_ a sua boa vontade;· 
tanto está dividido neste ponto como em outros; 0 nobre 0 qoe .nllo levo â mal á nobre commisslio, e antes eslimei.; 
mÍilistro da· guerra SJISleiÍtOU que O desenvolvimento phy- porque. :revelOU por estaS manifestaçileS que nÍC! .. está 
.sico. dos brasileiros é precoce, e 'portanto, quer recrutas muito seguro o predomínio ou a inftuencia do~ governo. nos ·· 
ainda menores de 18 annos, ao passo que 0 nobre mi- amigos que o auxiliam· nesta casa.· Nada 'pois 'perdemos 
nistro da marinha no seu. relato rio diz o contrario. Nao , com a eleiça:o dessa commissiio, ganhamos e não pouco: 
tenho, aqui o relatorio apresentado este .anno pelo nobre Mas, Sr. presidente, vamos· ao ponto' que julgo ·sem 
ministro da marinha; mas S. Ex. contesta a doutrina do duvida mais importante á tratar nesta discussão,. isto·é, a -

.. nobre miqistro da guerra. asseverando que o completo des- questão maçonico-religiosa. · 
envolvimento . physico dos brasileiros teem lugar aos .. 2.5 O Sn. Joam:-Tire o maçonico Córa. 
aonos. - · · . ''·:~~- · O Sn .. MRNDRS DE AL!IBIDA:-Não se póde: estilo en-

Tambem, Sr. presidente, neste ultimo topico da falia volvidos ; o governo assim a tem classiflcado
1
· mesmo nos 

a illnstre commissão mordeu u.. pouco, atrastando-se do seus, escriptos •. · . · · 
minislerio. (l.d) : « Todos os dias se robustece a crença 
no brilhante futuro de nossa patria. Sua realisaçlio. será O Sn. VISCONDE Do R1o BaA.!ICO (prelidante do cotua-
a: melhor recompensa de nossos incessantes trabalhos. , lho): ...:...Não d1ga Jsto. 

· Como responde a nobre commissão a este topico 'l V e- O Sa. Joa1M:-E tirava lambem o roligioso; é pura.;. 
jamos. (l.d) : « Senhor l a crença que todos os dias se meoto politica·: · · 
robustece no brilhante futuro de nossa patria, deriva-se 
da energia e actividade dos obreiros do presente, â rrente 
dos quaes Vossa Magestade Imperial tanto se distingue l 

A repetição de synunimos é nm dos caracteristicos desta 
importante producçito. Continuemos. (l.d): « E por certo 
que a melbor recompensa dos esforco~ do lodos· será a 
realisaçito desse futuro, por que o senado com todas 
as véras procura contribuir, e pelo qual faz os mais 
ardentes e sinceros votos. » 

o Sn. MBNDBS DB ÁLMBIDA.:.- Mas o nobre presidente 
do conselho usou desta expressão. · 

. " . 
O Sa. VIscoNDE DO R10 BnANCO (president5 do consalho) :· 

-Disse que era politico-religiosa. ' . 

O Sn. MRNDES DR AUIRIDA:-Ea pretendo, Sr. presiden
te, tratar do procêdimento do governo nesta questão, desde 
o sou principio, na testa de 8 de Março de t 87i1 ai~ 
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agora; e como elle se houve até o moJEento em que se ter
minou a questão em Roma. Prescindo da questão do jul

. gamento do beliemerito bispo de Olinda, porque de1te ne 
gocio pretendo tratar no 2• discurso, á que tenho direito 
nesta discussão. • 

-Que tem um jornal que publica tudo e o tem ba muitoa 
annos. 

o Sn. MBNDES DB ALMEIDA - Mas esse discurso foi 
publit'ado fóra do jornal de or4em ; os jornaes de ordem 
sãu distribuidos entre os irmãos. . 

O SR. vÍscoNDE no R10 BRANCO (presidente do conselho): 
-Já o annuncía. · 

O Sa. MENDES· DE ALMEIDA : -Já o annuncío, -para quP 
V. Ex. fique. certo de que o processo e julgamento_ •lo be
nemerito bispo de Olinda .bá de ser tratado depois, e ~~~ 
prepare para contedar o que parecer in~xacto. 

O Sa; VISCONDE Do .R1o Bur~co (presidonledo conselho): 
-Nilo Jazemos outra cousa este anno, 
' 0 ·Sa. MENDBS DE ALMEIDA :-·Cada um fará O ~eu de

ver.· Má li vamos examinar agora se o governo procedn~ 
·bem nas. medidas que tomou desde o anno passado em 
relação-& questão maçonico-religiosa. O nobre presidente 
do conselho, Sr. presidente fez-se hontem historiador de~t. 
questão, mais historiador incorrecto ; mostrou ou que não 
coohecia os factos, ou calava os ·mais essenciaes par& não 
ser elle o proprio accusador de si mesmo. 

O Sa. ZAC!RIU :-Disse e confessou que .aconselhara 
que fossem para a imprensa. 

· O Sa. VISCONDE DO R10 BaANco :-Niio, senhor. 

'Ó sa·. MENDIS DE ALIIIEID4 :- Eu farei um resumo 
historico dessa importante quest!o; nisto consistirá o tra
balho em que hoje vou !!)mar parte. 

A festa maçonica. de S de Março de 1872, que deu 
mais um triumpho ao Sr. presidente .do conselho •••• 

O Sa. VISCONDE DO R10 BRANco :- 3 de Março 'I 

.·O Sa. MENDES DE ALMEIDA :-Sim, 3 de Março de 1872 
-é a época.; creio que o n. S foi tomado symbolicamente. 
por apresentar os angulos de um triangolo; o mez era o 3• 
3° o dia .... 

. O Sn. VISCOI'lDB DO R'1o BRANCO . (presidente do c~nulho): 
- Lembre-se da trindade. · . 

.. O Sa. MENDES· DE ALMEIDA: - ••• a data sommarla 
reprfsentava s6iK vezes essa cifra. Desta·festa resultou qu· 
um de sena membros que é sacerdote •••• 

O Sa. FIGUEIRA DE MllitLO:- Estrangeiro; portngnPz. 
O Sa· MENDES DB ALIIIKIDA:..:.. .•••• ahi figurando t•omo 

orador, fez os maiores elogios aos serviços prestadoSJI•io 
nobre presidente do conselho. Esse .discurso mui louvado 
pelos consocios, que poderia tér ficado dentro das lojas, 
foi apresentado ao publico; naturalmente com a sant,çll .. 
do .nobre presidente do conselho, que era o gr!o mestrt' 
laureado. 

O Sa. VJSCONDB Do R1o BRANCo (presidente do conselho: 
- 0- naturalmente- é digno de ser notadu. 

O Sa. FIGUIIRA DE MsL1.ci :-Ainda não vi nenhum. 
o SR. MENDES DE ALMEIDA :- No~m eu. o discurso foi 

pobl1cado en. jornal que não da ordem, 
0 :'18. VISCONDE Do Rio jJnANCO (pre1ide11te do COiildho): 

-Tdmbem não era de de•o•dem. 
O Sa MENDs~ DB ALMEIDA :-E o tão per~oadi~me que 

não se. pudi~< fazer essa poblicllçAo fóra doa j rnaes da 
ordem, saoãu com o asse11SO do honrado pretiidente-do 
"ooselbo. O m~u j oizo pó de ter claudicado, . mas a Jire
•Umpção moral estava de minha p~·te. _ . 

Mas, Sr. presidente, essa pubhcaçio concorreu para 
que a autoridade · ecclesiastica tomasse, em relação ao 
auctor do discurso, uma providenciá caooníca, providencia 
que o nobre p esidente 'do c •nselho applaudiu, . como aqui 
confessou, e qae tem s~do appla,udida ••• 

O Sa. VISCONDE DO R1o BRANco (presidenlo do conrelho): 
-Oh I Senhores I · · 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA : - • , •. por alguns , con
selheiros de E_·tado. O parecer da secçll.o do conselho de 
Estado de alguma sorte applaudiu. • • -

O Sa. ZACAIII~S : - A.chou prudente. 
O Sa. MENDES DB ALMEIDA :-0 Sr. barão de Penedo . 

que inspirou-se nesse · parecer no seu memorandum não 
sei se applaodio, mas no parecer do conselbo de Est11do 
pleno lã vejo pelo venerando visconde de. Abaeté lambem· 
applaodido o proceder do bispo que suspendeu aquelle sa
cerdot~. Ora, Sr. presidente, uma das cousas que mais me 
admirou foi o tal applauso por essa medida contra !lm sa
cerdote e a coodemDJlÇ!O do procedimento do bispo de 
Olinda porque applicoo a mesm& medida contra outros 

·tinis, sendo identica. a posiç!o. O reverendo bispo do Rio 
de Janeiro teve louvores, e o de Olinda geme na1 prisões 
pelu mesmo facto. · 

O sacerdote, Sr. presidente, em materia de doutrina está 
tão suj~ilo ao hi~po como qualquer fiel seu diocesano ; e, 
~i o bispo do Rio de Janeiro tem rllZilo impondo ao sacer 
•lote em questão uma pena caoonica que import" a sane
cã temporal em coosequeocia das bulias cnotra a maço
naria, Pll.o pode f11cto da ml'~ma Ordem prrjudí~ar OS ·pre• 
lados de Olinda e do P11rá._Note-se que o facto desta-Côrte 
e mai• grav~, pois o padre •u•pPÓso não póde dizer m1s~~, 
rstá privado dos recursos do tieo _officto, etc. Como_ é poiS 
que o ministerio applaode o proc11d1mento do Revd. bt•po do 
Rfu de Janeiro, e por lltiS& cau~a me~ma cundemna o pro
c•dimento do Revd. bispo de Ohnda no outro? E•I!B inco
h~r,.or.in dà parte do govorno é in•qua. De maneira. Sr; 
uresulente, que o procedimento com ·ae secular•& o bispo 
ullende " con•titoição e as leis e com o ecc)Psinsti,•o, o 
bi,po procede muito bem I hto é guarda a constnuição e 
as leis) - · 

O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Não é de presumir outr11 
cousa. por quanto o 'que se fazia nessa sociedade secreta, 
dirigida por .S. Ex. deveri11 ter o cunho da soa approvll
ção: nada posso av~nturnr d~ certo por isso que nquillo 
que lá se passava era ~ugredo. 

O Sn. VISCONDE Do R1o BnANCo (presidente do conselho): 

llond• ó qu• r•solla ess11 cood•mnaçã•• ? Da applicaçllo 
•le bull,•s .. pn•tolic•• qu" nll.n t•m o placet, dtzem os 
oobr~s son~>.dur~d ; mas o padre folmin11do, ·ficarA tãll 

-I 
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deeampàrado "do Estado, eómeote por ser padre, que oilo 
mereça que o nobre presidente· do conselho se atire ás 
foguHiras para à11lval-o ? Nilo é crivei. O rebanho de 
Cbrbto nilo Pe complle sóinente. de ecclesiaslit:os i os secu
lares oito formam por si. sós esse rebanho, ambas ns 
clas~es· o constituem. l'erante a lei civil todos silo iguaes, 
portanto é b~m •iMivel a contradicçilo do governo, quando 
em factos de identica natureza louva uns e cond•mna 
outros·. . 

Porque, pois, Sr. IJrePident~,· só o bi~po de Perna.mbÚ1·o 
o1fendeu ~ consutuiçilo e áM" leis applicando essas bulias a 
seculares e o bispo do Rio de Janeiro applicnodo-as 11 

um padre, nem .. ~ondeu lei . alguma civil e muito pelo 
contr_ario li pelo &'overno app_laudido ? 

· O Sa. VI~CoNDE no R1o Burico (pre&idente do conselh"): 
- Es~e àrgumeoto ·oilo illode a oinguem. 

entretanto. que um padre é suspegao. aqui. em-virtude deasas 
bulias que nilo teem effeito temporal, e o mioisterio oilo 
acode em sen favor, pelo contr11rio applaude o acto do. 
bi~po. o nobre presidente do conselbo é o mesmo que vae 
diz•r em loja, como aqui confessou por ;vezes, que o padre, 
o orador eloquente que tanto louvou-o, se acomodasse. com 
o seu biapo.... · · 

0 SR. VISCONDE Do Rio .BR4!1CO (presidenltt do· CQnllllao): 
-Que usasse .do seu recurso legal. . · 

O Sa. MENDES DB Atiii&JD! :-E discu-tia essa qaeatlo 
pela imprensa. · . - ·'· · · · 

0 SR. VISCONDE DO Rro BRANCO (prelidenlll dtl COAifÍll&O) : 
-Passo a oilo dar, apartes; diga qa1~to qaizer •. ·;- •. :~·.: .:: 

. - '- . --.".- -_~.-,('· __ ·:._.· .. 
O Sa MENDES DE ALIIIEID!:-Pódil dar, ei.tá'~o 810 · 

direito. · · · ·· ·· · 

O SR~ VISCONDE Do R1n BR!!ICO (presiile~~~'do 'cOft',.llao): 
-E' para não me vér obrigado a .estar interroíope~do-o .. 

_-,. 

·" 

O Sil' MBNDBS DE ALHIED! : -Este argumento nilo é 
especiosa, tem grande força, e so oito pudera convencer ao' 
ministei'io,. porque o miniaterio tem seu plano. formado, 
escolheu as vi climas que quer sacrificar. 

a. cada instante. · . · --

O Sa. viscoNDB Iio R1o Ba&Nco (presidBnte do conselho}z 
-0 publico nilo cahirá '!0 laço que V. Ex. está armando. 

O Sa. MENDES DE ALMEJD.t·:·-As bulias contra a ma
çonaria .nllo tem efl'eito temporal DO Brasil, porque DilO 
.eetilo placitadas. • • . · • 

O Sà. FIGUEIRA DE MELLO :-Diz o mioisterio. 
O SR. MENDBS DB ALIIIEIDl :-=.E se assim ó enlilo lam

bem o padre catholico, que é cidadil" brasileiro como o 
secular, tem em seu apoio essa circumstancia e nilo póde 
ser aaepenso, privlldo de suas ordens, eómente porque é 
maçon ; isto é bem visivel, clarissimo. 

O Sa. VISCONDE DO Rto BaA!Ico (presidente do con1elho): 
-Está sujeito il disciplina ecclesiastica. 

O Sa. MENDES DB ALIIIEIDA. :-Como o fiel está sujeito 
lambem á essa disciplina n~ . que lb'e é cuocernente, ma
xime o membro de irmandade. 

O Sa. VISCONDE DO R1o Ba&Nco (presidBnte do cor&lelho): 
-Nilo· se queixou,· ninguem apreciou a razão do procedi
meato do bi~po. 

O SR. MENDES DE ALMBID!: -Perdoe me. V. Ex, é 
mesmo ne.se proced•mento do mioisterio que eu ~oc .. nt o 
mo.livo de censura. porque, quRndo se trata do calo .d .. 
Peru mbuco, o -mioist .. rio foi •·ffiCioso, foi a~v •• ga~o da• 
irmandades, mand.ndo insmuar o .que d~•iam r •• zer e que 
cautelas tomar, e até asMAgurando que s•u rerurso seria 
recebido no conselho de E~t. do· e teria decio<lto f•voravel 
• O SR. VISCONDE· o~ R.o BRANco (prelider&te do conselho): 

-liso é de V. Ex. . 
O SR. MENDES DE ALMEIDA : -Isso consta dos jornaes, 

e está oa consciencia de todos. 
O Sa. ZACARIAS :-E' a verdade. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA : - Que importa qu~ a 
irmandade re,,uero~se Córa de tempo, o qu• ~~u r..qu•ri· 
meato não viesse as•ignado por advogado do C••n~elbo •l,. 
Estado ; o governo lhe disse . « Nó~ pnssur.eruos por cium 
de tudo isso uma esponja, e vosso recurso se.rá receb1do »; 

0 Sa .. MENDES DE ALIIIBID! :-Portanto, dig~ ea, o 
P• ocedimenlo do mioisterio correu erràdo de~de o· princi.:. 
pio. Se'o ministerio é lã:o amigo das .pretensões exage- · . 
radas do poder civil, que oito. pó de .admitlir que. em no8so 
paiz tenham efl'eito temporal as bulias· contra _os m~çona, 
lambem nllo deveria admiUir que o padre ·Almeida Mar
tios,. suspenso pelo bispo por essa caUsa,. contiiíúe ·au_spaoSo ·· 
até hoje. com applbuso do proprio ministerio.~ Se taes bul-
Ias n4o vigoram entre nós, o seu· e1feitó deve ser igual • 
para .todos em noseo paiz. A applicaçilo _dos dons_ pesos 
é uma tyrauliia. ou para o padre suspenso, .ou para o 
reverendo bispo de Pernambuco! . ·-

Niio if!lportava, S~. presidente, que esee padre .tosse um 
estrangeiró,' porque a qu,.Pt4o não é saber se é · estran
geiro o indivJdoo contra quem, as bulias silo suscitadas, a 
queslilo é que oito tem e1fe1to neste paiz, e11'eitõ temporal 
as bulias nlro placitadas i entretanto, o que foi qae acou
s,.Jhou o nobre presid•·nte do cons~lho? Que O:Jladre sua:. 
penso reclamBsse pela imprensa e se fizesse pela imprensa 
tudo quanto fosse possível contra o Revd • .bispo do. Rio 
~e Janeiro, que ouura suspendei-o. Com ~ft'eito, foi o 
que se faz muito neste ·ae··tido soft'reu o illustrB prelado i 
mas, quando se ·tratou da qu~stão de Pernambuco, o · 
negocio mudou inteiramente de figura : os maçona 7 D.l!l 
reclamaram em tampo, seu requerimento oito foi assignado 
por advogado_ do conselho de Estado, ainda . uma ·outra 
fnrm•lidnde o prévio recurso ao .metrópolità, . faltou e 
, pMar de tudo isto mandou-se dizer ao presidente de Per-
n•mhuéo, que o recurso seria recebido... ·· 

O :SR. Z&CARJAB: .:._Mandou-se dizer ao compadre.' •• 
O SR. MENDES DE ALUEJD! :-... e àssim IÍe proce- ' 

dau, sanadas Iodas as nullidades. - · 
Agora note ainda .o sen .• do o procediménto da governo 

a es•e respeito, essa queslilo que se podia ter acabado lor;o, 
se nilo fossem daqui · as insufiaçlles do governo, nilo ter-· 
minou, porque os factos de H de Maio foram o resultado 
•te,sas iosufi•çli~M. O governo tomou partido pela maço
DAria e a m~çooeria, depois de um novo acto do bispo, 
dentro da es1•bera de sua jurisdicçlto, apresentou-se em 
campo, fucndo os descatos qrie sabemos. 

•. 
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.D.íscurso do Sr, Mendes de Almeida -···. 

O Sa. VISCONDE. Do R1o BRANCo (presidente do conse
lho) : - A. responsabilidade desses· factos · pesa sobre 

· ·o Sa. S1LVBIRA ·touo :~Aco~~elhoÜ :qrio'·~eê~rressem â 
imprensa. · · · · · ' 

oatroa. • 
O Sa. lfBNDEs DB A.LMEID.l :-Desde que a· niaçonariá 

santio qae tinlia o governo em seu r a vor, aprfls&ntou..:sfl 
em campJ. Promoveu ajuntamentos â pretexto de repre~ 
sentaçiles, aoimou~se a efferv6scencia popular, etc. Se 
ella de antemão tivesse sabido que o governo não permit~ 
tiria senão o desforço pela imprensa, como AConteceu ao 
padre Almeida llartins, tudo estava acabado, os maçons 

O Sn. VISCONDE DO Rro BRANCo (presidente ·do · conse-
lho): -Com moderação. · 

O SR:- SILVEIRA LoBo :-E' questão de modo ; mandou 
.Cazer bul~a. para formar opiniilo e obrar de accordo.' . 

O Sa. VISCONDE oo Rio BRANco (presidente · do conse
lho;.: -03 liberaes accusando a imprensa I 

O Sá. MBNDES DB A~MEIDA ;-'Pernambuco é, póde-se 
di~er,· o -Jogar onde esse movimento devia excitar em de
masia os animos. Jâ havia fermento. O senado sãbe que 
com o antecessor do.11ctoal bispo se havia dad~ ~ma cir
cumstancia que muito exaltara. os animos dos máçon~: a 
negação de s~pultura catholica ao corpo do finado" general 

··nlc se· mechariam por tão pouco; mas elles moveram-sa 
. com grande paixão, como foi bem provado depois, em 
razio dessa circumstaucia. · · 

Qual foi, Sr. presidPDte, além do qae ténho notado, o 
procedimento do . governo 'l Veio·o recurso das _irman
dades amparado pelo governo, juiz, advogado e parte~ Abreu Lima Os animos estavam irritadas.... · 

O Sa. Z4C41ÍUs.:-A.poiado. 
O 's~: 'IIBNDES. DB ALMBI~.I. :-0 governo apresentou-o 

_,ao éonselbo de Estado, e ·o conselho de Estado lhe foi fa
voravel; até ahi não haveria nada, se os factos corre8sem 
regularmente, foi o contrario. Mas prescindo disto, l!U apP
uas condemlio o qoe anteriormente se fez. O conselho . de 
Estado, corupostii de membros que resj:ondem por si~e .em 
posicão elevada, deu ao govern_!l um parecer favoravel a~s 
seus' desejos;.parecer que já analizei aqui, na ultima ses
são,· mostrando .que .não tinha base para autorisar. a con
demnaçilo do ,bispo de Pernambuco pelo que havia prati-

. cado. · 
O Sa. S1tVBIR1 LoBo :-Apoiado, ainda mesmo que a 

Cor4a tivesse tal attriboiçilo, que não tem. 
O Sa .. IIBNDBS DB ALM:EioA:-Mas, Sr. presidente, o go

verno estava muito dissposto a não fazer questão do pro
cedimento do bispo de Pernambuco, porque, note e senado, 
o tempo decorrido de Dezembro a Maio ou, póde se dizer, 
a J_onho, não era pequeno, e podia ser convenientemente 
aproveita do. Pois o governo, desde que recebeu as noticias· 
de Pernambuco, acerca dos primeiros ·passos do Revd: pro
lado não poderia ter tomado as convenientes medidas ? 
Porque não o fez. E' qae elle nessa ocasião não tinha 
ainda juizo seguro sobre a questão. 

. O Sa. ZACARI.I.S :-Exactamente. 
O Sa. MENDES llE ALMEIDA :-••• andava nadando. O 

f~cto do sacerdote portuguez foi resolvido pelo recurso da 
imprensa ; e depois o governo, tendo apparecido segendo 
facto em Pernambuco, ficou sem poder tomar uma deci · 
silo discreta e rondada em lei, até que aconteceram aquel
Jas desordens em Pernambuco,. de que o governo foi princi
pal causador, por isso que em vez de acalmar os animos 
facilitou e promoveu com a soa calculada inercia a ngita
çiio popular._ 

Mas, disse S. Ex. : « Es.tava o paiz em paz, nada 
havia qoe podasse alteral-:a, quando em Pernambuco np
parece o racto do interdicto·lançado pelo biApo de Olinda.• 
Examinemos com atteoção os factos: Quem indicou ao 
sacerdote portuguez o recurso á imprensa ? O nobre pre 
sidente do conselho. Féz-se uma propaganda do Sal ao 
Norte em todas as cidades do Brazil. 

O Sn. VISCONDE no Rio BnANCo (prosiddnte do conse
lho) :-Só aconselhei que o fizessem com moderação. 

O Sn. F1cwE.IRA DB MELLO :~Os animos maçonicos 
!O mente. 

O SR. VISCONDE Do R1o BIIANCÓ (presid6nte do,coNÚlho) : . 
-Os animoS"'ainda estavam exaltados· por um facto acon-
tecido dous ·ou tres ao nos antes? , , ..... 

O.SR. MENDES DB.ALMEIDA :-Despertaram com o novo 
acontecimento explorado pela imprensa da seita, e des
pertando ..• . . 

. O Sn. VISCONDE no R10 BnANco (preaiden~e do con1elho) ·: 
-Qaando-morreu- o general Abreu e Lima' ?. · · 

O Sn. ZAcARiAs :_:.V, Ex. disse lfUe não dava mais 
apartes ••• 

O SR. MENDES DR Ar.MEIDA :-,-E veio V. Ex. aqui 
dizer-me que !aliasse somente até- âs S horas; á qne-:
annni : ·com os apartes prolonga-se a discoss!to. · · ' · · · .. 

·o: Sn. ZAc~Rus :-E' ,uma- especie de missão á Roma. 
O Sn. VISCONDE Do Rro 'BRANCO (presidente do CO~Jielho)': 

--:-(Rindo-ae) Não· raço _mais pedidos ao·s senhores, pu· 
bhcarei tudo... Tamhem, n!to lhes guardo mais segredo · 
algum. _ . · · · 

O Sn MENDI!s DB ALIIIEIDA:-0 Revd. bispo de Pernam:. 
buco, como S. Ex. disse, foi com às melhorei inténeiles 
para a diocese, não queria revolver o -passado, queria. 
organisar suil diocese da. melhor maneira, no interesse de 
to.dos. Este· era o seu proposito, como o nobre ministro 
aqui .nos revelou, isto é pi oceder com a maior moderação !' 
no intuito de alcançar aqnelle fim. · · 

Mas, Sr. president~,- chegou âquella província no mo• 
mento em que os animos estavam ainda exacerbados cóm 
o facto anterior, e pélo que a imprensa publicava quanto á 

-suspensão do padre Almeida Martins.· Compre notar que o 
governo não tinha ainda decidido aquella queslliJ; e:,jaz 
ainda parado nas pãstas do con!elho de Estado um re
curso daquella épo'ca, sem · soluçilo. Os -interessados, com 
quanto silenciosos, estavam indigoados com o procedi
mento do ultimo .bispo, quando a questilo da Cdrte veio 
reanimai-os excitando as paixões racilmente fernientaveis 
naquella provincia. Foi em quadra tito difficil que alli 
aportara o actual bispo de Olinda, e percebeu logo os 
trabalhos que teria sobre seus hombros. O novo .prelado 
soffl·ia silencioso, para poupar-se a maiores desgostos, 
(óí'a o dentro das ig~ejas, os desacatos dos ma~ooa • • 
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O 811. ~:z,~4i•+Í';;. "":"'~poiado, e agõra ~dimemjne .foi·. informa~, esnpponho aer verdad~,: po!s era a aturai que o 
elle qü.,m provocou. - •'< ·. . · :. · ·. .. . _; Revd. lmpo .assim procedesse. O d1gno prelado lançou 

· · · · ·· - · · mlte de'sse meio: particularmente pedia que n&o se àtacn I 
o Sa. ÍIÍliDIS'IliÍ Al.uiunHi-,..0~ macona:dec]aravam aasim,.á_;;religiltó dentro das igrejas com e811a Ol,teotaçilo 

alto e bom som pela .sua imprensa que nlt; faziãm caso do de ma'Çolii~mo, que importava menos:abo da,aatoridade ·-' 
· papa,, nem do bis.po, e menos de bulias que 08 ilondemna- ecclesiastica. N•Luralmente nilo ia .elle indagar qut!m era 
vam.· Atacavaoo francamente os nosso8 dogmHs .. Ora, per- ou oilo maçou, óias nilcp'podia tolerar. que ·dea.lro. dOI •. 

-gu-alo eu, dévia ·o Re~d. bispo nesse caso co.ntfouar a fazer edi6cios religiosos; nos ·céilÍsistorlos das irmandades, por 
·a. Vio'h forda unicamente para DilO CUmprir Uma OU mais. exemplo,se fizesse a u:bibiclto de doutrinas. que

1 
ComÓ· p&l• 

Iiullíis;~contra a m.1çonaria, que no Rio de Jaoeiro.tiubam tor, alto podia e ncoi' deviâ &olerar. .. · *'· · 
sido c~IDpridas . com ~pplau~o do governo ? . . :$t O Sa. VISCONDE no. Rio BuNc·o (pmld••ll. do Cem~:~: .:-:: . 

0. ~t:"'·ZAC4JIIA9: -Apoiado. ' . selho) :~Então o Sr.Costa.Ribeiro fez iaao'l :) .·r · ,; 
o Sa .. MINDBS DE' ALIIIBIDA :-Enlão;·Sr. presidente, o, o_sa. MBNDBS·J;IB lLIIIEID.I. :-Aaaim parece, e, pois, deYO ... ·~ 

Revd.,J,ispo linha tim prece~ente ravôravel para jnstifical' o acreditar até q~e· sa prove o cootraf;io. · .. • .- : ..;,"J{ 
,.D acto:« Ob I p~osava elle',"se o bispn do Rio de Ja.oeno 0 SR. VISC·>NDB:c.iio 8_10 BuNri~'~.(~r.llldlrít• ifo eott-~ ~< 

. pó de asar das bulias -contra a maçonaria, sem. que o g ·-· r • '?";: 
verno .Jiíe vá i mito, porqUe raz!o_ ea, desacatado a_qui, até selko) dã. um aparte. --~ . ~t 'f~ •· ~=: 
dentro 'das igrfjas, ~om. menoscabo da religião santa, O Sa; MsNDBS DB Aun;:"ioA : -·Não.· :ooheço c& esse ..• ~ 

. cujo direito teobo obrigação deiastentar; bei dti ficar cego, cavalblliro; ma~· parece que este facto era c.o·uaa conheci~& ·-:~ _ :_ .: 
surdo e. modo, nilo cumprir aqualles deveres. a que estou e sabida·em P6rnambuco. E. assim se -deve presumir'viiti .. · - --;-:-~' 
obrigado pelo meu juramento?... .. . -<, . a notoriedade . da sua profissão; coõstaol~ da po~t"cia~do . ...: 

O· Sa visco!fol 00 a10 BRANCo (presidente do, conselhÓ}:: Re.vd: bi.•po, e de que o prelado n~o podàri~;~r -conllec!· 
~ Quem desacatou o bispo de reroamb_uco? . > ;' . ' menlo para fazer o uso que fez, de~lgnaodo-o: pelo proprlo 

· ·ooíne, se ·o facto a que ... allodi oão · Coue·publi•~o e nã!J ·-.~~ 

· :.·0 Sa. MBNDBS DE ALMEIDA :...:; E'so macon, cujc("oôiiie houvesse óccorrido em ·alguma igreja, do·~coiit~a-rio como 
V. Ei. proCariu boatem, mas oito coobeç;: e não~·só 'ei'Je estabe!A,cer 0 facto da ootor_ iedade?.Fóra da1,i',eja s~menle, 
com_o·outros. Não. se trata ae d~sacato pessoal e directo ~~o é1le p~esumir, q~! o digno prelado.~ro~se p~oCarat .~~.- "'.., 
ao bispo, mas do desconhecimento das-leis da lJreja dentro qualquer.:.individúo parà' 'classificai-o d~ ~olorio maç~o. ,, :_.:,;~.-, 
dos templos. · ' Nilo bavia, e nem podia baver interesse: para :promover 

·. o' SIÍ. mcol'DB »1, R1o BRANCO (presidellte do çonsélho): contra si um proonnci~mento, e o iodigitado·1Daço1i nunca 
· -Nada é exacta. · qneixau-se. ·de ser assim qualificado em .àma:_porlaria. O 

O Sa. MsNnBs DE ALMBID! :-....:.E' exacto, assim infor-
: ., mâm-me: . 

.. 'Yo Sa. VISCONDE JO .RIO BIUNCO (presidante do conselho}: 
-V. Ex~ diz isso, porque nãO..''estão presentes os Srs. ·se-
nadores de Peraambuco. · · 

O Sa. FIGUEIRA DR. lii'BLLÕ ·:~~IIi está am. 
o Sa. UcuôA C!V4LC4NTI :-Nanc·a ouvi rallar ~m taes 

Revd~ bispo roi, portanto, C orçado para manter; eu~\: digoi-. 
dade de p_astor, a proceder pela (arma que fez expedindo .. 
a p!lrtaria ~e i8 de Dezembro de t872. · 

;... .. 

O 811. Jou1 : .:.._ Qual· foi o insulto 'l . . · 
·; 'o s~.-,~MiNÔIS"-. DB- ÂL~BÍD.I.;- Eilea .factos. par_tic~~re8 •. . . ., ~ 

. que •Jiell.l: sempre ·r~velam 011- documelitcls, ·e as. pr:ovidrnci~• 
teimadas inCruc&iferame~le. para se. cbama( ~~ ~priaco; ~ · . . ,; 
ovelba'idesgarrada expltcam a expedJçllo daqaeJia .. portar.aa._·. · ~· . ~-.,~~ 

Não ·foi, portanto, e111· abrupto, como ie-.tem d,i~o,. qite .. ct ': .~ 
Revd. bispo de .Olinda dirigin-se por escripto A irma!Jd&dlt ·• · ; /~; 
do Sanli~simo Sacramento do Recite. Foi depois dli_eígo- ,,, 

· desacatos. - · 
"'. 811. · MBNDIS o·s ALMBÍD.l: -Den,ro das· sacristias,:oos 

c~osislorios das igrejas, e •• ·• • . . ' 
·,~; o '"sá. ~iSCOl'IDB DO RIO Ba~Nc:(pr~sídente do conselho): 

.·/:-.E~ iaeucto .. E' triste esse recurso. . -s~~;· 
)"' o. Sa. MBNDIS DB ALMEIDi -:-Disso não se . raziá 'se

gredo, o bispo estava. em seu direito pen~ando assim : 
11 Se vós alio contrariastes o bispo do Rio de Janeiro, se 

· ·conse!llistes em que elleapplicasse bulias apostolicas ct.ulr~s 
um .. sacerdote, en com maior furça·1:de razll:o posso appli
cal-as a um secular.» Todos alio catb~licoa e devem ohe

. dieDcia á Igrej,,; 
~ de que' maneira procedeu o Rov. bispo, Sr. presi 

dente 'I Não podia proceder com mais prudeacia. Em pri
meiro Jogar mandou fazer ndmoestaçõês particulares a esse 

_maçon, membro. de uma' irmandade. 
. O · Sa. Vl:lCONDE o o RIO BRANCO (pre1idente do conse
·tho) :-V. Ex. é echo de uma calumoia ao povo de Per-
nam~uco. · 

.o Sa. Ms!'loss nG ALMBID.l: - Estou dizendo o quo me 

APl'El'{.PIC!I 

ta dos, como disse em sua de feda,_ os meios beuig~oa,;, :a" ·c .~1 admoestação prinda para se abandonar . do1Jtriaaa•,:tl'o:·. - - . ··:g 
errooeas, istG que tantas veze• se lhe)em· negado,;~ que . 
entendeu indbpensavel o passo bero1co que deu;,., ..• : .. ,, , , · . . :· 

Portanto, Sr. preaidente, esse maçou, que~qaer que 
seja, parece-me que·aão foi IJ!Ui prudente oaa maofli1&a~aea 
que rez. - . • . . 

O Sa. JoBIM :-:Jl~s o que foi que fed A .· . 
o sa. MsNnBs oil -&LuBID.l :-Ji disse o toe pratic~ra; 

manifostaVIHe maçoo Córa e dentro dos edi6cios rehgiôaoa, 
e não altendia As admoestações que se lhe' fazia particu
larmente para deixar a Seita e voltar ao· gremio da Igreja. 

O Sn. JoBIM :-Fallou na Jgreja4· -. 

O Sn. MsNiiBs DB ,AL!iino.l : - Da certo, do contrario 
oilo linba razão- de ser,: ao menos Destes tompoa, em 
relação ao bispo. . 

O Sa. Jollll :~Entao devia 1er processado por Mo.· 
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O 811. ltfRNo&s DE Ar.MEID-' :-Um processo por que' un;. 
indivíduo qualquer manire •. ta, por ~xemplo: no consi~torio 
'de uma igrPja, que é maçon a ponto dt1 se r~zer notorio, • 
'desçonbece o valor das bulias apostolicas que condemnan, 
a_ maçonari11., não' se podo fazer entre nós; a M nilo o per·. 
milte, · salvo· havendo excessos de lingua_gem. O Revd. 
bispo p.referio outro caminho, ·•o processo canooico, e fez 

maçon, que tito claramente· fe ii\óêtra?.\:addiéto ~ do~~ri
rtkl condemnndas pela lgrrja'. ·Ora;· .Sr. prefid~ote, des1Je 
qu" ~sei' maÇou fos~e av_1~ado pela irma~~ade; da ordem 
desde preladó, nilo seria por este Cacto uma citaçlto para 
provar o seu direito e justiftcnr. que· nll~. era o seclario 
as~igoalado pelo bispo? . . -~ ·, . 

Mas, Sr. presidente, a mesa regedora da irmaodáde foi 
o eegundo obstacirlo qoe encontrou o digno prelado, e pelo· bem. · 

-O 811. FJGUEJR.\ DE 1\I&LLO: ~Apoiado. 
O Sa MENPRS PB ALMEIDA. .~Nilo lia duvida, Sr pre 

sidente, que a ·simples . ost~ntaçllo de uma tal do!Jtri~a 
dentro das paredes de um téliiplo catbolico, ainda no con-

' sistorio de uma irmandade, oilo deixa de ·escandali;ar o~ 
que seguem as dontrinas da Igreja, e muito mais quaodo 11 

manifestação é ta r q'ue estabelece n~notoriedade; e noto~ 
riedade até o preseLte incontestada. Accresee, que a· Fi·. 
tua~ão torna-s.e' ma i~ grave quand~ a maoifestllção'· é .féita 
nll.o por um mero secular, mas por um fuoccionario ec-

. clesi'•slico que ee. reveste de um dí~linctivo religioso 
como é o membro de uma irmandade cbri~lil e catholica. 

·O Rey. b_ispo, · Sr. presidente, sempre drséreto preferiu 
seguir 'outro. caminho, mais brando, o que . sóe seguir a 
Igreja. Ma-ndou primeiro avisar e admoestar particular

' mente a essê chri;;tão d~svia~o, membro de irmandade re
ligiosa para,cjue abando_oasse;as·doutrinas de que se dizia 
seciario, pof'estarem ·em desaccõr'do com as dulgrfja, o 
se acharem i:o'ndemoadas pela. Santa Sé. O prelado, como 
pastor, podia-usar deste recurso, ainda mesmo que o irmão 
do SS :Sacramento osl~ntasEe fóra do templo -as suas 
doutrinas. 

O SR. FrocBJRA DB MELto: -Apoiado. 

o s~. MBND~S DB ALMEIDA :-E5se membro da ir!llan
dade ··tornou se inaccessivel á,; arlmoe~tações e avisos 
pateroaes do .Re~d. bispo: desconbec~u-as, · e· em taes con
dicões forca ~foi usar do p r~tcedrm•nlo publico, expfdindo
se"ordem ~ou portaria de 28 de DezPmbro d.e 187,!, quP. 

·podia· fic&r em reserva ee a irmandade se esforç11sse por 
compril'-a; e o maço ri, cujo nome ali i se declinava, qoizeá"e 
aceitar a paternal admoestação. lnf~lizmente resisti o-se 
e o senado· .sabe o que a coo teceu. E' preciso, Sr. presi
dente, DitO cônbecer quem é o benemerilo bi8po de Olinda 
para imaginar. que S. Ex., simplesmente porque se diz que. 
um· homem de sua .dillcilse é maçon, mandasse intimai-a 

contrario o macon assef(urava que tra e continuava a ser 
maçou, e por úÍtimo a irmandade torno.u-sl) cu'mplice. com 
a meiul; porque tombem nunca qniz satisfazer ao que lbe 
ordenava o seu legitimo pastor. O que fez. eotlo'O' prela
do ? Lanç1•ndo o interdicto, declnrou. logoc que esa:t, pena 
leria eómente el!'eito'oo ·eEpiritual. · . :,;_ · , 

O nobre ministro dos negocioa estrangeiros eotl'ndeu 
que devia separar a pPnll da declaração_ do efeito, por
quanto, allega S. Ex., nil.o foi na mesma oâasião que o · 
lluKtre bispG declarou que a pena de inlerdicto era éómeo
e na parte espiritual. : ' . - , , . 

O Sa. SrLVJURA .D., MoTTA :-Porque não r~spondeu A 
ordem do conselho: d" Estado, quando elle mandou rea-
pooder? -

o Sa. MENDE,DB ALMEJO.\ -0 oobre ministro' está pPÍ' • 
feitamente enga_nado, a dPmora se bouvo ·nessa .de_claraÇã 
Joi muito curta,'·mas nllo· no acto da entrrga ou.puhlica 
ção da sentença. No dia 17 de Janeiro o v.gario da_fre 
guez1a transmittindo copia da seniPoça de iuterdicto ao 
juiz· da irmandade do SaotissioJo Sacramento do Re
cife, diz logo abaixo do corpo do officio : " Em ~empo 
declaro que a irmandade só fica inlerdicta na porl11 rlli-
gio•o, nlto po.dendo comparecer a 11cto algum religioso com 
signaes que indiquem serem irmilo~, etc. • 

Portanto, Sr. presidente, a sentença do Revd. bispo ,ei a 
datada de 16 de Janeiro, e de17 o officio. do viga rio traria
mittiodo .copia da mes~a e t~xplicando no mesmo officio. o 
ou mo seria executada. · 

Ora, Sr. presidente, nem,. a mPsa r~gedora e neoÍ o 
inilandade quizerxm cumprir a ordtm do bispo, explicànda 
~ua resiotencia por· um sophisina . grosseiro ; isto é, nllo 
h;,ver no compromisso da _irmandade declaraçllG algumà 
ácerca de maçons, como Jillo. b~. a reFpeitq_ de lotberanoa, · 
calvinist~s. jodeos, musulmanos, etc. . - ··.-

E' Fste infelizmente. o triste·. argumento conaianteméôie 
exbibido pelo nobre presidente do conselbÕ e por todoa · 
aqoellea que lbe seguem as doutrinas. · · · para abjurar. ·Nito, S1. prPsidente; pode-se com razilo 

dizer que S. Ex.· for forçado a mandar f•zer as admoes
tações ao maço o recalcitrante já particularmente, já pela 
irma!ldadft e em consequeocia di~so lançar o ioterdicto. 

-E como é que lançou o interdicto? Diz -se que não se foz 
processo a!gum; pois_ pó•le haver maior. zelo pela~ forma
lidades do processo ·caooni,o, proctidim~nto mais regular, 
que.o do benemerilo Sr. bispo de Olinda ? 

o~sR. FIGUEIRA DB MELI.o:- Apoiado. 

. E', Sr. presidente, um argumento grosseiramente so
phislico, permitia-se-m~ que o diga, porquanto o membro 
de uma de nos~as irmandades tem obrigação de ser ca
tholico, e está na razil.o e coosciencia de todos, . que a• 
doutrina discorde com o ~atholicismo não pó te ser ahra
çada por taes membros, fica exclui da, indepPnd~ote de . 
qualquer declaração esvecial nos compr.oiJli~-os, qoe pre
supplle sPmpre fidelidade á santa Igreja. hlo me parece · 
evidente. 

O Sn. MENDES DE Aursr'DA : - Depois do esgotados, 
todos os recursos em, P1!rlicular e junto da irmandade, l' 

continuando a resi1te.ncia tanto do mnçon iodigi•ado, como 
da mesa regedora e dil. propria irmandade, isto é, uma 
·grande imprudP-ocia, então foi que o illustre bi8po lançou 
milu do inlerdicto. Mandou primeiramente dizer a irman
dade ou a qoern a representava, qae excluísse aquelle. 

O guverno, Sr.· presidente, podift l!m tempo acabar oa 
abarar o movimento que se desenhava em populacão tão 
racil de apaixonar-se como a do Pernambuco. Infolizmerite, 
cumpr• dizei-o, houve. dedcuido do governo desde o prio

. cipio da questllo, tratou-a de ns•umpto pouco ímpor'&aute, 
pois tinba muitos meios para acnJ,. ar nquelle mov'imentG 
em Pernambuco, antea que o · incendio cresceeae; 

·-
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· eomesde descuido~ .eUI .. ~erdadÕ concorreu muilo pará .a 
déploravel sitilaçilo em ,que nos achamos. . . ' 

O governo, Sr. pré~idenle~.· abandonou a questão dt> 
Pernambuco .à o ;seu· movimento. natural, e :afio sei, se po~so 
dizer que acceleroti-o, quando elle teve ·aqoi ooiicias d!i 
commuoii:açiio do biapo em 28 de Dezembro d11 1872. En
tretanto o11da, fez, . deixaudo ao tempo o encargo de !alvar 
a diffi'coldade .qoe desde o começo tomara c~trregado as
pecto.:Qullm é, poi~, Sr. presidente, o causador deste mo
vimento. ? Não, niio é ootro aeoiio o golerno, por quanto 
ae o g_overoo tlestle qoe occorreu o facto aqoi pr~tka4o 
com o padre Almeida Martins (isto é, fallaodo no sentido 
do governo) tivesse .logo apreciajlo o alcance da qàestão, 
e embaraçado o movimento po·r medidas discretas, talvez 
que os factos de Pernambuco, não tíves~em razão de str 

.. ·o SR. ·MsNoEs DE ALMEIDA: - • • • pois, como. a 
~ecçilo que tratou da qu~stilo do bispo de. Pernambuco, 
deKconbecem a r6alidade dos factos e da legislaca:o co·re
lativa, como tive aqui occasiilu de demonstrar "iia séssiio 
passada .. Não. se encontra, Sr. presidente, entre Cod.ós,óá 
·~onselheiros de Estado, bave_ó•lo aliáS', mui doutóa, :.um 
que sej;L nas dootrinas q11e professa, poramonté · cat!io .·· .• ·· 
líco. :· . ·!: .• · · 

Entre os juriscooeultos domina o regalis-mo inala· ou· 
mevos rigoros<r. Ha. porém um, Sr. pre!idente,:qüc·,se 
destaca de tudos, e cujas doutrinas enunciadas, .. coai feu 
douto parecer mais . se aproximam .'da doutrina .catholica, '' 
Refiro-me 110 Sr, visconde de Ab1eté. 

Nota-se com satisfacllo que esse .nobre conselheiro .de. ·, 
Estado marcha com veias cheias a completar seus estudos 
sobre a· doutrina catholica, tão· p.ouco cui,dada entre .pós; 

. . . S: Ex. nll.o se acanha Pm coore~sar quefoi macon, deinn-
0- Sa. MENDES DE ALMBJD4: - E' possível. Maíre- do de.ba [lluíto as lojas, e que lhe caildra. ioÜit!) espa'11to' 

·certo é, qoe o governo abt• odoilou a qoe!ltllo-ã ~na sorto, o vê r que. ali i nilo se f;,Jiava em Deus, substitúiodo-se es · 
comquant~ depois declaras>e que o R•v. bispo do Rio de ta p•l~'vra snaviR~fma por uma circumlocuç.ilo-Supremo . 
Janeiro tinha' cumprido o seo dever DBd m'edidas que tomou Archilecto do Unioersol . . . . . . . . . ;,·· .. 
acerc~>· do padre Almeida -Marlios.. . .. . . Em summa, oil·~e parecer, o '!ener~odó:,anéiit~ .moàtra• 

:O gov~roo, Sr. presidente, não comprebl>ndeu logo 0· se r .. vuravel ao Revd. bispo de Olinda. ~ra.eétil uina 
alcance de tão ·grave qoeslão, do contrario teria procurado razão, Sr. presidente, porqoe o &~inisterio .. ojo;.'qáêria que 
solvei-a ~por expedientes ma i~ f~t.ceis, . sem' que o confiicto >e publicasse o V 'I tO do conselho de Estado. ~pleno,. porque 
podesse ~urgir 14o ameaçador párita tr~nqüillldadepublic,, esta opinião, com quanlo.'uoica,, era de um; . .Yárilo emi· 
como hoJe succede. O que ·acontece com 0 governo, deu•oe oeote, eotao occupando • a :cadeira da preslaeiiéia ··do se:. 
lambem com a secção do conselho de Estado, havendo em nado, e· podia influir muitir na opioiil~ publiÇa· por issó que 
ambas procedimento illogico. O R•v. bi~po do Rio de J11- oãv era a da um ultra.moulairo. Ooli'as .fossem as vidas 
aeiro é applaudrdo pelo seu acto fundado nas· bulida do ministerio ac'tual, e interéssar-s~·-ia na p,ublica'çãii_ de . • 
contra a m11çonaria, ao passo que, pelo mesmo acto, são todos os parç,ceres de membros de tãó·cóoeeituada.corpo:-: . 
cooderimados os prelado~ de Olinda e -Pará·; E~la opinião as raçilo para que todo o Brazil os apreciasse.· . · · ' 
secção parecê que foi lambem partilhada, até certo ponto, Entr~tnto lançaado as viot11s eobre todos os.._p~re.c~tes, 
·pelo barão de Penedo, no seu m·emorandum. · em que são 'hotas as cabr.ças quantas· as., sentenças,' ha 

··,lt11s,'Sr presidente; não foi• eómeoté a seccão do coo se· om ponlu fixo t-m que to~Jos se harmonimo·. a C·•ndemo·a'::. 
JIH{de E. ta do que •ympatbi•ou,com o procetlér do R•·vdm. ção do procedimento ·do Rvd. bbpo de Olincia;·seiuló' a 

. bi~po .do Rio d11 Janeiro. s~ Ex. tambem achou defensores penalidade. do art. 118 _do :codigo crhÍiinal ~. qui!'littrahiu 
no con•elbo de Estado pleno. mais· votos. Em tudo o.mais a divérgeucia é'·e;tlraordiria- . 
. 'E. a prop•u;,ito dessa corpóraçilo_ cumpre-me dizer, Sr. ria. Por i~so o g~verrio fugia de publicar. iaes pl'recére•: 

presidente. que não poSIO deixar de censurar o procedi- Ess.a publicação· nilo lhe dava forças para podt~r emprêjrilr < 

meoto. do fi.!'v'·roo quanto á . demora da publicação dos contra aqu_elle. Rvd. prflado as violeociae 'di)inetemos~ 
· P!lreceres de· seus membros, quando approvàram o ·trabalho noticia. . • ·. • ·" • ·· t, ' ., · 

da, secção. O nobre senador ptla Ballia, 0 . Sr. Zacarias, Me~mo o parecer do nobre visconde de'.ÂIIaet6;'~que _
em om. requerimiilltó dasessito passad11 reclamou essa pu- sinto nilo poder ler todó ao sen~do, auíorisando::de ·alguma' . 

-bhcação, mM nada colheu,· e ~·gora é que vilo appare- sort1 o processo do bispo-de Oliod~, por ser o IÍieio:·leg:'l' 
eeodo illguos fulbetos, e ouvi dizer que acompanhará nos. casos dedesobedieocia, lhe é al.tamente favoratel;)or~ : .. 
como anoo[o ó relatorio do nobre mfnistro do Imperio. que reconhece qua proceddu firmado oo· beu direito~:'S:'.Ex."''· 
Qoal o receio dessa publicaçilo ? Era· a existencia de pa· é de opinião qoe o recurso da irmandade do SS:'Sacra- . 
receres de membrus mui conceituado~, contrarios ao voto mento devia ser indeferido, mas diz a respeito··clas. irmao,. · · 

·:.da secção; e que ao miors1~r1o oão convinha que vissem a d~des o segointe : (MJ · · · ·. ··. · · 
lUZ'~ · · O' S~gundo alguns tbeologoa que nã'» me parecem'sus·pei-· 
. Cumpre-me; porem, qoe o dita, Sr. pr~~idente, que con· tos de ultramontaoismo, o e~labelecimento de irmandades oú 

·siderando a ven_eranda corporação do conselho de Estlldo ~oorrarias ·é um acto dBjurisdic~ào episcopal que' p~·rtence 
. do nosso p•iz e ·o ~l•odo por que ee acha constituida, sinto ao bispo, a quem incunibe priocipàlmenLe o cuidildo· das 

estrema tristeza, por ver, com a -leitura dos- pareceres, o almas.• · 
· quanto a doutrina catbolica se acha ali i desamparada. E mais adiante accresceuta (MJ: ·' 
Leodo-~e os pareceres uota-se qu~, 1111 mór parle, sli 0~ " A~sim que, sendo as irmandade~ 011 confrarias,_ asse~ 
conselheiro~ de E~tado reg~tlistas acHrimos; é 0 ·que njo... ciações est~belectdas para fins religiosos, é maniresto que 

1 I O S S · L A . n11 parle religiosa, os mewliros qou as compoem estilo 
. ft. tLYBIRA 080 :- maior parte são imperblistas •ojeitos. á juristlicc.ilo. do bispo e devem cumprir 

1
ós. seus 

acerrimos, é. o que vejo. preceitos. 
· O Sa. SiLVBIRA. ·DA MoTu ;-Apoiadc., « ô. bispo recorrido_julgou, _quo os membros da irwan-
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dade que fossem maçons, nllo podiam ·cazer parte da irman- havia"o conselho dos scri~as ou dÕotore,·dà lei; .havia. o 
dade, e neste ~entido officioo ao conego viga rio da f~e- coll~gio dos sommos-sacerdotts, ha,via além 'disto o senado 
gaezia de SAnto Antonio, afim de intimar esta ordem ao composto dos ancillos. Quando se tratou, Sr, presidente, 
juiz da irmandade recorrente. de ama questilo sem duvida de· maior volto,··. malt que se 
· a Com ~«~ito, nllo comprebendo como possam ser póde apreciar em relacão a esta pela identidade de nata
membros dt' om11 a~soriação catbolica aquelles que a rtz•, porquanto é questão oilo só religiosa como. de· su- · 
Igreja: n4o ~onlidera taes. N4o •endo a ordem cumpri~a. premacia do.Estado, ou se qoi~;erem en~rl!' a Igrtja e o: 
o bi~po recorrido, _por sentença de 16 Janeiro de 1873, Estado, deu-se a mesma confoeilo. · · · 
lançuu pena de ioterdicto •obre a irmandade recorreo·te. Nãó se pôde achar alli, Sr. presidente, entre os douto-

-" Pf!rsoado-me que o bispo, procedendo assim, não invadiu res· da lei meios de co.ndemnar o j os lo; foi necessario, por 
a jurisdicçll~ do p••der temporal i porqua'!to o ioterdicto assim -·dizer, que os influentes do collegio dos summos
Jimitou-se ao exercício das funcções religiósas da irman- _sacerdotes resolvessem a questão para a puniçilO; e -assim 
dade, ficando e~ta no pleoo ~otozo dPs seus direitos na parle mesmo foiter ao domínio de Pilatos encarregado da fane· · 
civil, oa temporal e na admioistraçllo dos bens da irmao- ção de punir em casos gràves : era elle quem represen-
dadll, u _ tava o imperador romano~ · 

Depois de refe_rir~se ao officio do vhrario, commnoicando Mas, Sr. presidente, quer no collegio dos snmmos sacer-
A irmandade o ioterdicto, conclue : (C.endo) dotes, q11er no conselho dos scribas, qaer no ·senadó dos 

a Assi·o que; o t"or ·da seoteoça mostra, se nlio e~tou anciãos, a. opinião nova ~ chou um representante, uma 
em erro, que o bitlpo rl'corrido, longe de invadir, respeitou iotelligencia inl'linada a adoptai-a Assim, entre os an
a jurisdi•·çilo do poder temporal. » . . . . . ·· · . . ciilos appareceu Joseph de Arimathéa ; entre os summos 
· Pelo que respeita as procedimento do lh'm. · bispe do sacerdotes hnia Nicodemus, e no conselho dos doutores· 

1\io de Janeiro, quanto ao padre Almeida Martins, eis a da lei eocootrou~s~ Gamaliel, neto de Hilell, o celebrado. 
opioiilo dõ nolire visconde : (Lendo): · _fundador do pbarisaiemo, mas do pbarisaismo no seu ponto 

" Eu Caria o·mesmo, se tivesse a fortuna de ser bi~po ; de vista mais racional, menos· extremado, quli se ditreren:. 
porquanto· aqoelle sacerdote deu o graode escandálo de çava do mais adiantado -representado por-Scbamêo, ·dis
Cazer ostentação e al_ardo de 'ser máçoo; publicando dis· tiocto varilo. Este Gama'Iiel. o,olavel pela soa sciencia, . 
cursos qoli recitára como orador de 1 nma loja maçonica, pelo seu espírito de justiça, ·foi justli111eote o homem que 
e o bispo nilo podia, sem faltar aos seus deveres,. deixar se de todo nilo pronunciou-se pela nova doutrina, a ella 
de tooiar coohecsmento do facto, e puoil-o. » muito inclinava-se; foi elle o mestre de S. Paulo, e, por 

O nobre visconde logico como se mostrou nesta apre- assim dizer um dos confe!sorts aa boa·'nova quanto 
ciaçllo, repelle as temporalidades. e outros meios coerci- foi possível, naq.utlla reuniilo. .. 
tivos violentos para punir a pretendida deEobedfflncia do No couselbó ·de Estado appareceu tambem àm Gama
bispo, entendendo que dado este caso o remedio era sújei- · diel. varilo re~peitavel, cheio-de virt1,1des e de illustraçmo, 

· tr.r'o prelado ao· sopremo tribunal. . cujo voto p~la sua posiçilo, conquistada por immensos · 
FinalmAoLe, o nobre visconde de Abaelé apresenta um ~erviços_ feitos ao Brasil, ·podia cctncorrer muito para- illus

parecer que todo. o Brazil devia ler, porque, cómquaoto Irar a opi!Jião do nosso paii;~:Foi sobretudo este v.oto· que 
S. Ex. -não· tenha alargado muito o circulo· de soas con- se oilo qoiz que o publico ~do 'nosso paiz visse neua diYer-
vicções quanto a doútrioa catbolica. • • , . · gencia de todos os outros. , .- · · ~-, - · · 

O Sa. VJSCONDB po Rro BuNCO (P'tSident6 do COflle• Mas; Sr. presidente, ainda o procedimento do. g~vérno 
lho):~ liito tiÓ Deu• dá aos seus escolhidos. na:o parou nesla parte; elle en.teodeu que o ~ei. bispo de 

Olinda linha faltado ao cumprime .. to dos preceitos do 
O Sa. M'BNDIS DI ALIIIIIDA :-.••• se qoizAsse facil- decreto de 181i7; mas, como se honve oeste ponto? Em 

meo,te cbtgava a ella, pelo que · eslá consignado no seu Ioga r de mandar logo .)lrocessar o Rev. bispo, demorou 
parecer. •.• por muito tempõ o seu processo. . 

O Sa. : vssCONDII Do Rro BRANCo (presidente· do conse- 0 Sa; FrGDBIR! DI MBLLO:- Doas e meio_· mezes. 
lho) :-Eu creio que V. Ex. é o onico dentre nós que vae 
ao céo. 

0 S11. M'IINDBS DI ALIIIIIDA :-Eu faco para- isso lo
do o esfurço. Mas o gr ode caso é que SI! este parécer 
fosse pubJi,ado na occasiilo, ·teria cooeorrido, nllo pouco, 

. par.a . e~Ciarecer melhor· a opinião publica que o maço
nismo se esforça por transviar. Não se fez bto. 

O Sa. FIGUEIRA DB .MsLLo :-E' a coofu~ão da torre de 
Babel o que está DO parécer do cooselbo do E~tado. 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA : -Sim, o que se encontra 
nesse tio riotavel documento ó um tumulto de opiniões, o 
mesmo que succedeu na Judéa, qu11ndo so tratou de punir 
quAm fundou o christianismo, o desordeiro, na pbrase do 
r~g~lismo e dos revolocionarios, qu" veiu fundar a igreja 
chrMil. O senado sabe como o Sanhudrio era composto ; 

O Sa. MENDEs DE ALMBJD.l. :-Se o governo julgna que 
o illustre ·prelado tinha faltado ao seo dever, tmba-se op
posto á constituiçilo e As leis, nilo devia mandar logo pro
cessai-o? O aviso contendo a decisilo do conselho ·de Es
tado era de 12 de lanho do anuo passado; .o Revd. bispo 
respondeu em 6 de Julho ; em menos 'de I !i dias estava 
aqui a resposta ; porque oilo mandou sujeitai-a logo ao 
supremo tribunal de jusliça? Bem se vê que havia nisto 
um plaoo, um calculo, e que oa boa fé do governo nilo !8 
póde acreditar, porquanto foi elle quem faltou ao cumpri· 
meato da lei, pois o btspo recusou em tempo e clara~ 
mente obedecer ao aviso, manifestando o seu embaraco 
por meio de om officio. Nã11 havia outro expediente a tó
mar : e Be o governo esl.a v a_ certo de que o digno prelado 
tinha-se opposto á constituiça:o e ás leis, devia mandai-o 
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sem ·demora: processar. ·E' bom s~mpre ter em 'Vista que O Sa. MsNiiBs nz ALIIIBID& :-Sou forÇado &-Jêr ao ae- · 
ee&ou flillbndo no sentido das opini.llu do governo. nado parte dessa corre~poodeocia ; quasi que_ nlo ·tenha·: 

Mas, Sr. presid~nte, o governu nilo quiz fazer isto. Na outro remedio, por ella se poderá conhecer qual era o· 
éamar a dos depuiMo~, · interp~>llado por um nobre repre- proposilo do governo, embora parecendo obra sua a appre- · 
sentante da pr,oviocia do Rio Grande do Sul, declarou. que daçilo de um escriptof olheio aos nossos JJegoeios. (UJ:. ·. 
h a via de lancar mão dos meios que tinha nas leis ; não ne-· " Como quer que seja, no meio da excitaçilo produzida 
cessilando de outros, porque. pois, não usa vá Jogo d~lles 'f por todos e~tes !Hiitos é que o barilo de Penedo tem em ·. 

·O nobre pre~idente do conselho dizia que já tinhit. c~mmu- breve cbflgllr á Roma,, procurará !orça de ~oderaça:o, de · 
nicado em particular a esse deputado as medi~as que tinba prudencia e de habilidads mover a Caria Romana á p6r 
em mente, como aqui mostrei. Depois o nobre n.ioistro:do , éas aos · exces•os deplora veis do episcopado brasileiro, 
Jmper1o declarou lambem- na outra ca·mara que se havia empregar os meios para. tolher as com!JIUnicaçiJea-dir~c.ll!l 

· de lançar mio do ·recur~o á Santa Sé: Quando eetavamos, qae, srgundo se vê, se acham entaboladaa p11esoaL !J llll-: 
pode-se dizer, já descansados ou desanimados de ver o mediatamenté entre o papa e os . bispos do B_rasil. (Que 
Revd;'.bispo levado aos tribuuae.s, apparece repent~namente s-raode crime) I · - . ,_ 
o aviso de 27 de Setembro do anuo passado, mandando • A tarefa que neete sentido se lhe aatolba, quau.to ~o . 
responaabilisal•o. seu exterior, liilo pode deixar de ser encarada ~omo Cacll~~ 

Como .o· governo ba de explicar o seu procedimento, lima; por quanto entre os poderes secular e clerrcal nunca _ 
essa incrível demora entre Julho e Setembro 't se vio causa mais !illil de discusAão, e tudo quRpto pede o -

governo· brasileiro DilO é se não a COftUftJO,iiO do dalu : 
O Sa. FJGusru DI IrfBLLO : - Doas mezea_ e meio. 'quo exi~tente desde tempos immemoriaas em _.Por,ugal e"-
O sà: M'BNDBS DB ÁLIIIBID.l; - Na:o ha uma explicaçilo seus doniÍnios. . 

razoavel· que possa J·astilical· o. Todos esses amores qae « A racilida.de, porém, deste empenho é éou·aa __ muito di-
l d verea da probabilidade com qae poderá.realisar.;.&e, sefiiiO 

até _eJi_ta:o e d~pois mostrava pela coostituiçlo e eis es-- mGit que àuviàóso que conei~a afinal ser bem succedi.do • ., 
appareceram. · · • · Declarando que essa missão eEpecial era a medida a 

Mas, Sr. presidfnte,, o fim era ~.oiro: o fim, como voo mais opportuna e . directa, e. a que mai~,,_convinha D~S 
mostrar, . já estava planeado. Nçs•e lnlelvallo, antes. dQ circumslancias, diz. que o. barão de. Penedo fa. a Roma 
avl.so de· 27 de Stter•bro, t1'nha o governo' mandad_ o · 

1 " para dar exactas inform'áçlles ao Santo Padre. e esc a--
ordem aó nosso ministro em Londres para que fosse .. eD• recei-o sobre aM cousas do Brasil, e accrescenta :. (M ). 
tender-se com 0 Santo Padre. • • • Tem no Brasil .sido respeitados os direitos do epis-_ 

O Sa. JoBIIII :--Foi uma rincada que deu. copado· e do sacerdocio .; e. o· governo mostra -.l!lntos· 
desfjos, quão pouco• 'meioa infditmente.·.se.lhe antolham: 

O Sa. MsNDBS DB ALIIIBJD&: - • • e ao mesmo tempo de restab~lecer no ambito do lmperio- a harmenia- da .. 
· q11e mandava essa enviatura á Ro111a; nada dizia no paiz, Jgrfja Catholica, deixandu (ormalment~ !órl\ de. que&&!!»·& 
tudo se (azía nas trevas. Os que. estav11m no segredo sou- ldéa dfl qualquer sciama religioso • ., ~ . . . · 

'beram,.é assim de presumir, m!ls'o·publico só teve coube- Que idéa, faz este escriptor do Brasil!. Emllm;-é U'!l 
cim~nto dessa habil manobra ·de·· torna viagem; Ouvindo _protestante quem escreve, e não. admira 'l!le supponha factl, 
vagamente Callar que se· mandaria á Roma um agente e e sem perigos· a tentativa de um sciama I.. Elle couclne 
autorisado pela declarac,ilo do Sr. ministro do Im. perio_, t u. · · por es a turma : . - . . ... . . 
tratei disso em um requerimento, ·que ·apresentei nesta "Além de tudo isto a missa:o eFpecial do bara:o de 
casa em Setembro do anuo ultimo, foi a correspondeocia Pinedo· é 11inda, um momentoso ea:petliente de alta po-, 
de ·Londres do /orno I dó Commercio, publicada em li de litica; pois faz rechhir sobre a propria pessoa do Papa to_da 
Novembro do anuo pas~ado quem deu esta noticia ao a responsabilidade que para o .futuro posa& decorrer á, eátt · 
paiz. . · . . · .· · . respeito dnua actual \)bstinaça:o e pertin:\cia; afectando 

Todos os que sabem as relações que esse corres~o!l- os vínculos que li iam o Brasil ao solio Pont ficai •. Cum• 
dente entretem com a nossa-legação em Londres conhecem prindo este dever preliminar, e não decorrendo deste passo,· 
que é. um escríptor dedicado ãquella legação e sympathiCll nenhum dos resultados que se deviam esperar, o Brasil 
aoneus, interfSses. A publicaçilo dessa corresp_ondencia no tendo desempenhado a mais momentosa obljgaça:o 11ue lht 
Jornal do Commercio vtio mostrar o que se ra fazPr em- impunham as condiçllaa- do momento; lendo .satb!eito .os 
Roma descobrindo um pouco a ponta do véo. A Nação, direitos devidos a si e a Sé Romana, honeda e lealment1, 
(oJba COofidente do governo; que a copicu na pln'te1-e)a- achllr-se· h a. collocado em uma pOSÍÇIO . igualmente firme 
tiva a este negocio, fez-se nessa occasião de novas.e.limi- e solida, base indispensavel de quaesquer outros traà!mi-: 
tou-se a· applaudir discretamente o procedimento do go- tes possíveis em relaca:o ao mfsmo objecto. · 
verno. Mas em geral niogaem sabia, exclusive_ os que « Susteniado pela. 'opiniito publica nacióual e ercler"G, o 
privavam com o governo; tod11 ° mundo suppuoba que 0 governo brasileiro ha de eota:o achar mo is derimpedido1 01 :, 
governo, mandando processar ·o bispo· de Olinda, linha cami~bo~ para qualquer nova tentalifa de accordo com o 
despresado o recurso á Santa Sé, a enviativa a Roma. proprio Pio IX, o intoleranltJ e~pirito que do _nticano· 
Sinto, Sr. presidente, estar !aliando sobre assompto llo sem•ia pelo orbe a coiurovereia e as discueslles. » · 
grave em hora tlto adiantada, e necessitando fazer a lei- Eis bem claro• o plano do governo I O correspondente 
tura de documentos. • • escreve para o nosso paiz cousas que p11recem ter destino 

O 811. FrGUBIRA DB Msr.Lo:-Nós o .ouvimos com muito iovereo. Elias deviam_ ser ditas_ do Brasil para LO'od~es. 
gosto. Portanto, Sr. prosidonte, fica-ao conllocondo por osaa 
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· · ~ab1'u o nobre ministro de estrangeiros na camara dos de-eorrespoodencia qual era o fim do gov~rno : não despre~~ r 
o, processo do bispo de Olinda, continuai-o na occas1ão potados. 
mais conveniente para o etreito do pi R no e m~~oodar 11 ' . • I 
Roma um enviado para obter da Santa Sé aquillo que . o Sn. MsNUES DB ALMEIDA:- Ma~ vamos á principa 
elle desejava, sem dizer o que se. destinava fazer ao ver- que~tâo se houve ou não da parte do ministro brasileiro 
dadeiro prelado afim d~ acabrunhal· 0 com 0 peso da promes;a de oito se praticar contra os bispos cousa. que 
censura de Roma, obtinha a um tempo dous resultados, lbes fosse desagradava). O nobre ·presidente do conselho 
processar e fazer punir 0 bispo applicando-_lbe u~a ~usteotou a negaliva, o mesmo declarou o barão de Pt~nedo 
pena que não ilStá escripta nem decretada na Je1 especial ~m suas cartas,. e o Sr. ministro de e~traogeiros hmbem 
dos recursos á Corôa. . sustentou não exiHir tal promessa, na camara dos deputa-

dos : ora, Sr. presidente, vamos a vér se é assim. · ... . / 
. ~· Sa. SILVEI liA DA MoTTA : - Quando foram as ios- Depois de fazer a ~xposiçllo que acabo de quali6c~~· d1ase 

trocçilos já havia ordem para o processo ? 0 illustre barão de Pene<lo. (U) : • Apnar d?s mi.'IOS que 
O SR. MENo~Bs DE ALHIUDA : - O plano, me parece, nas leis do lmJJ~rio t~m o governo ímperiàl para mnnter 

era es:~e ; diz1am: o P11pa condemnando o proceder- do Hlesos esses otireitos, julgou ~ntr,t•nto do ""11. dever, como 
bispo nós ganharemos com isso, porque o acabrunhamoN gove,rno cilthohco, e. por ae(erencia e respri!o ao_ cbefe 
cóm o processo e com a palavra de Roma, e au mesmu supremo da Jgr~ja,. mandar uma m1ss11o_ esp~c1al, a6m . de 
tempo · deamora.lisamos a Santa Sé, que a~sim 11ão t~rá expOr ·á Samn SA a griiVid •d~ de uma situação, que a dia-
mais influencia sobre membro algum do episcopado ; a su- tancia tenlia talvet de• figurado. » '· 
premacia então será do Estado para fazermos o que O que 81gn16o~am ~st•s p~lavr•s . ape•ar doi mrior que 
désejamos. . nas leis do lmperio tem o gove,.no iml'erial ? Nã_o é que o 

O Sa •. FIGUEIRA DE MELLO : _ Apoiado ; isto é claro governo di•pÍinha d••Ln m•ius, e ·que até então oã~ U•ára 
cpmo a Jaz do dia. delles pur pr•f~rir r11r.orrer _ á Santa. Sé ? E se amm não 

é que valor Jié,.rá tendo hs pal.vras: de(erencitJ e . res-
. O Sa. MENDES DB ALMEIDA :-Como se apresentou em peito ao Santo Padre? _Quem vae "~tr .. r •11m, ~ma ot>go

Roma o enviado do Brasil '! Eu não quero argu111entar r.iacão julg ndo a pessoa a quem se dmg11 h•brlltada para 
senão com factos, e incontesta veis; olilisando-me da~ pro- d•r' uma d•CJsl!.o que Jbe pos-a s~r ravoravel, e diz: 
prias palavras do illustre barao de Ponedo, e de conjec1u- « Tenbo meio• de fazer isto, mas nnbo entender-me 
ras minhas tendentes á d11scoberta da verdade, servindo r.om v , nliu mostra que não ~ó Óllo fará uso delles, por 
me para esse fim do que disse o nobre mini•tro de ~~tran- propria r.ouvenr~r~:ia, e como·q_oe !mplicitamente aos. mes
geiros em seu discurso na camara doM deputados : (lendo). 11108 renunr.1a, ao menos provr•or1amente, até finahsar a 

o: I~to nm con6rmar o que os nobres deputadns ~nb-m n•.:o••incão? E•tahetece~se uma· alt•rnativa ou antes uma 
melhor do que eu, que para se conb~cer da exacti-táo d• susp~n .. ~o do recurso :proprio •. tornan~·~~o emprego de c~da 
um f,•cto. muitas vez•s é pr•cis!l pre,..ciodir da praxa m"- 111610 dependente da 1nefficar1a de que teve a pref~rencta •. 
terial : 11 prova moral é mair importante. • Em nrdade, parece enoL· a•liclorio e até inepto all•gar-se 

· O r~ vejamos, Sr.· presidente, como procedeu o Sr. ba •lU" 86 pos•ua m•ios .. m.~aze~ de solver uma que.tão, e 
rl!o de Pe11edo ;·estou apoiando-me no que disse o nobre -d"n•audar-se 0 r.oncurs•i estranho. Se se demao1a esse 
mjnistro de. 8StrangeirOS1 que, COnjeCtUrOU OUtraS COUSaS a concurso é porqUH descon6a•86 da ~fficacia dOS propriOS ; e 
respeito da exislencia da carta do cardeal Antonelli. p••r ,.6 se procura a bent~volllnci" do a~xrliar, maxime em as
que entende que as provas inoraes sl!o· mais. im~oortar lt~• sumpto tão d•licndo, mlo se arrisca o. b11m que se ~s.pera 
do que os materiaes para se apreciar da existencia de por um procedHr incon•eni~nte e pouco leal, que ma1s se 

- algum facto. acrfntua em no~sa hypolb•se. , 
O Sr. barão do Pen~do, para cumprir em Roma as E' como concluiu 0 Sr. barão do Penedo? Vejamos; 

ordens do govrrno, rez 11m extracto do p•recer da secção " Dirigrndo-se a Sdnta ·Sé -vem o go!~rno imp~r~aJ. dar 
do conselho de Estado acerca da questão do bispo d~ mais uma prova do seu apego á reh~1Ao cathohca, da 
Olioda, e àssim organisoo o se.u Memorandum; e sinlo qual se julga ne~te momento ser o . melhor advo~ado. » 
dizer esse· extracto está abaixo di' Hlustração do nobre Se 0 governo imperial apezar dos me1o~ de que d_rspu~ha, 
barão, conheci-o sempre muito distincto estudante, e rPcorria á Santa Sé. não é porque qu1zesse apphcar am- _ 
tenho visto outros trabalhos de sua lavra que muito do!S- boa_ os remedi~s ao mesmo tempo; a prov" disto é· que 
toam deste. Digo que o extracto está abaixo da illostra- elle não Jancoo mão de~ses meios lllgo que o bispo !lcusou 
cão de S. Ex., porquanto não p.1ssa d~> uma rapsodia du seu ast<eriti~ento ao aviso de 12 -de Junho do anuo 
parecer da secçlto do conselho de Estado ; elaborado passado. 
provavelmente muito ás carreiras, com o afan de bem Portanto. se 0 Sr. barão do Penedo enunciou-se por 
servir o govcr11o. E' COIJ\O po:!so explicar a redacção ~~ta rórma, ó porque estava certo de que o governo .não 
destt' !nemorandum, que tantas inexactidões contém. S. Ex faria com 0 n~vd. bispo de Pernambuco o que· se pratrcoo 
sinto dizê l-o, nllo·· parece ter comprehen•tido bem Lodo o com 0 aviso de 27 de Setembro de 1878. Se a obrigaçiio 
alcance da qoestllo ; mostrou que tinha pouco conbncr- do governo era proc~ssar o Revd. bispo logo que c~e~oo 
mento do direito civil· ecclesia~tico deste paiz, ou eshva aqu1 a noticia de que elle tinha recnsado levantar os m: 
eAqoecido das nossas leis, e além disto claudica e se con· terdicto~, não devia demorai-o. Entretanto, esperou, fo1 
lradiz na exposição, com que prettmde escl~recer o alem do mez de Julho, até a nomeação do Sr. barão do 
Santo Padre.·· Penedo, senfio depois, para tr_alar deAia questão em .Roma· 

O S11. FIGUEIRA DB MELLO :-Na mesma contr&dicção E se o governo, Sr. presidente, pôdo esperar at6 ~no-
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mea~!o do Sr~ bar!o do Penedo, ·ou até depois das· soá jarisdicpil:o e em obediencia as ordeno de Santa Sé, 'é 
camaras se encerrarem; se nada ebstava a que ellt~ man- cousa mui dilft~rente; e assim o entendeu' a cardeal Anto~ 
dasae um avill'O ao procurador da Cor6a afim de no su· n~lli em sua nota, accusando o recebimento do 4/emoran
premo tribunal · processar-se o bispo de Pt~rnamboco, dum do Sr. barão de Penedo, nas segnintes palavras (U): 
se as camaras não obstavam á isso, 'e o governa est~va rc Esp~r~t, porém, que· o governo Imperial concorrwá 
convencido ·do seu direito, e do seu dever; se nau pela sua parte a remover todo1 or ob1taculo1 que poderem 
ôb'stan.te elle julgou que devia e podia demorar o pro· entorpecer o prompto redtabtlecimento da desejad" con~ · 
cesso, porque não esperou ·o ruultado de Roma? Ora, •ordia e ~oadju vará deste modo as benignas disposiçiJas dà • 
senhores, mandar o governo assegurar a Santa Se o qoP Santa Sé. » 
se cónlém·nos dous trechos que acabo de ler, e ao mesmo A m~u ver, Sr. presidente, o cardeal .!ntonelli com~ 
tempo mandar uás costas do enviado promov• r o proce~so. prehendeu muito bem a promessa do Memorandum, e creio 
do bispo é um procedimento incomprehénsivel, da maior qne assim o farll.o todos os que desprevioidamen&e .lerem 
IIConveniencia, inqnalificavel ainda me~mo tratando com ~tquella-peça. · 

uma' nação selvagem quanto mais com o snnto padr11. 0 F 
Mas vejamos o resto : o qae se promett., á Santa Sé : SR. IGUBIU DB. MBLLO :-Apoiado. 

• Esperá poi~ o governo imperial que o chef11 supr~rioo O SR. MBNDBS DB AL.,BIDA.: -Mas o governo, Sr. pre~ 
da Igreja achará, na su~ •lia sab~doria e p .t~roal .,ff,j ·i~eoiP, tlub., o plnnn de mandar processai-os durante a 
ção Jlllra com um imperio.d~stonado a ~er o maior r•- ·~~goe~açãn: mandou proce~sar o bi~po de Pernambuco. por 
prezent~"te do catholicismo na Am~rir.a. um meio de pÔI' • viMo d11 27 de Setembro. E lodos sab~m porque foi pa;... 
termo á semPihantés couau•to~, ·e imped ·r qu6 se repro.. t•nte, que o gonroo nesse negocio procurou ganhar tempo 

· dozam e tomem ainda maior"s prop11rç6es • P••r "ansa do accordo com .a Sao1a Sé, porquanto o bispo 
He pois o pruprio governo quem reconh~ce que ·~ó- de Pernambuco só foi pronunciado a 12 de Dezembro·, isto .. 

mente o Santo Padre, poderá não só' pôr termo ao con- é, quando o governo já tin'ba racebido Mticia de que· as 
aicto como impedir qu" oulroM se r .. produzam. •:ou•as em Roma marchavám para· um desfeclio Cavoravel, 

Eis, portanto Sr. presidente, o que o ministro d.. •I Dando já tiuha recebido a commuoicação do Sr. barão de 
Brazil·pede ao Santo Padre. Peae•Jo. Porque, · poi~, niio houve pressa ou· regularidade 
_ Agora o que Be diz m11is abiixo he· mais uma razãu no and~Lmento do processo contrà o .Rev. bispo de Ohada 't 
para alcanctar·se o pedodoo : (U) . « Acon•elbados p.J., Ainda aconteceo outra cousa, e é que a decisilo do . 
Santa Sé sabe•ão os bh,os refrear esse zelo, cnjos I'X· supremo tribunal de justiça. foi sulfocada nesta Côrte por 
cessos imprudentes I compromettem os intereeses da Jgra- •uuitos dias, pois foi a 2 de Janeiro deste anno que· aqui 
ja, e podem abalar a fé. » •e soube da prisão do bis~o, e que tinha sido pronunciado 

Continuemos : em crime iua6açayAI ; até entã:.t aqui na Corte nil:o· se 
Aqui' está a promessa do ministro' bem figurada : sabia disso com certPza,. apenas conjecturava-se.· O .go~ 

(L611do) rc Per seu la' o não poupará o goverPo imperi>ol v •roo tioba certeza de que o Revm. bispo alio rugia e nem 
esforço para evit•r gue essa1 dissençõu <JUA hoje dividem na via semelhante receio; ph~Lntasion:-se a. necessittllde 
em _outr~s paiZPS o gren i e di! H fi~i· ve,.ham tambem sur- desse segredo com apoio na. lei de 182.8. que a .este res,. 
gir, no m•io de um povo 6ssencialmente calbolico, como é peito é"muda .. Pvrque razilo, desde que os magistrados o 
o do Br~;,.il. " . pronunciaram em crime inafiançavel, nilo exigio a pubJi,. 

6ra, diga o senado, diga qoalquAr bomAm de senso o caçilo da sentença pelo seu agente o conselheiro. procu
quA signiOcam estas palnras : que hoje dividem em outros rador da Curoa, embora sobre o despacho deliberassem :OS 
paizes o gremio dos ~eis? não s~< refenmi po~itivamente á juizes .em segredo? Guardou segredo, e só .,iemos a ·saber 
.!llemanba e á Su)~~a, on•le os ·bispos estão sfndo perse- de torna-viagem. da pronuncia e prisão do Rvd. bispô •. 
gu1dus e proc~~sados? l•to não ~<ra uma prnmo:<sa formal D1r-se-ba. Sr pr~sidflnte, que durante esse tempo o car• 
de que ollo ~e faria contra o~· bispos do Bras1l o meom" deatAntonelli e o santo padre souberam do processo Mas em 
que nessfs esl~tdos se e~tá prntic11rido? E'; senliores, de primeiro Jogar isto não c, nata do omcio, ou fragmentos 
certo uma promessa; o Santo Podre e o cardeal A:oto- do·omcio publicado' em t de Fevereiro no Diario 01/icial, 
ndli podiam elil boa fé aceitai-a como tal~ tratando com em que o ministro encarregado da missilo ~ommanicou 

·um · govflrno leal !! circurlospecto; · esse brilhar. te resultado. Depois é que appareceu, isto ·é. 
Por IIU lado o gooerno empregará esforços, diz o Me· no relatorio do 11obre ministro de estrangeiros, outro fra-

.11Íorandum. Mo~s será empregar ésrorço~ m~tndar proceder gmento de officio, notando esse acontecimento, qaando.-.elle 
cu11tra os bispos da forma que estamos ob~ervaodo? Eu devia dizer logo: cr H•1UVe este resultado, niio obstante .ap
qoizera que Sfl me rAspondesse a i:<lo ; porque o governu parecer no intervallo a noticia do proc-sso do bispo.• Est. 
quer neste negocio ficar difft~reote do procedimento dos ó outra apreciação que tenbo de fazer. sobre o relatorio do 
governos da Allemanba e da Suissa. Houve, portanto, se- nobre ministro de estrangeiros, mas desse ultimo fragmento· 
nll.u prome•sa cltwl, positiva e expressa,. implicita, .pelo se vê 11ue o nosso enviado não tinha· conhecimento da"ia
que soll.o as palavras empregadas pelo en•iado imoerial. tenção do governo quanto ao processo do Rev. bispo. , 
Um juiz impnrcial se pronunciaria nsste pleito pela Sànta Todavia, Sr presidente, admillo qne em Roma se SOO":", ·• 
Sé. O r~cor~o aos equívocos, ás restricções meutnes e 11 b~s~e do .processo, Antes do desenlace da queatilo, mas ó 
cbi,~ana é degradante, uão é digno de um governo que •.e muito natural, que acontecesse o que vou figurar. Quando 
re•pf\ita. cbegou a Roma a notir.ia do proce1so, o que fez o nosso 

Empregar ou não poupar u~Corco~, alio quer dizer ·q,UP mini~ Iro? disse provav11lmente ao e11rdeal Antooelli : E' 
se proc~sslll'iam os b1spus, por desempeaharem actod d~, verdade que o governo mandou processar ao. bispo da 
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'80 Discurso do Sr. Mendes de Almeida 

Oliada, porque como V. Emiaeacia sa~a, ao Rio de Janei· 
. ro existe um partido adverso ao governo e a igrej '' que 
quer qne ae lance ·mio desse meio por estar consignado em 
um decreto, e .o governo viu-se obrig .• do á sati•fdé-lo, e 
nilo poude demorar por mai< tempG o processo ; ma• quw 
V. Eminencia saber o valor desse proces80 ? Ei8 aqul o 
decreto de i8 de Muço de 1857, agora veja lambem V. 
Eminencia no codigo criminal a pena, a que o mesmo de
creto se refere á desobediencia dos recursos 

E' uma pena insignificante, e nem o bispo qnando possa 
ser condemnado sahirá de sua diocesa; e depois qne h ou ver 
uoluçllo favoravel que em nome da Santa Sé se promette 
dar, o governo do Sr. viscoude do Rio Branco que é tão 
dedicado á religião ••• (e outros addendos neste sen ido) 
concorrerá para que aem isso tenha Jogar ; além de qu~ 
os pr.oprios membros do sopremo tribunal de justiça, que 
sllo todos . boas catholicos, não bãvendo ali algum que 
tenha entrado em loja maçonica,bão de por sua parte, des-

, prezar esse insignificante processo, sobretudo sabendo que 
se está tratando aqui deste aegocio. Logo que chegne ao 
Brasil a noticia do resultado satisfactorio, pelo que con
vém que- ella vá rapidamente, tudo isso se desmanchará. 
E' como posso com,Jrehender que o cardeal Antonelli n'!o 
fizesse cabedal dessa aoticia. Outra cousa seria se stJu

. hesse do que por aqui- se preparava com o maior de elpadas 
do art. 96. · 

O Sa. FrGUBIII.l DB MsLLo: -Nilo condeninam o bispo, 
é ma teria· espJritual, tudo ee se ae.aba, foi o _que elle 
disse. 

O ~B. MsNDBS DI ALIIIIIDA :--Agora, Sr. presidente, 
voa mostrar como o governo· neste negocio tem sido sem
pre tortuoso em seu procedimento. com o fim de salvar-se 
da respoasabilidade em que tinha incorrido. 

A' H de J~neiro chegou aqni o paquete Corcova lo com 
este telegramma de Paris para L•sboa : " O barão do Pe
ttedo foi. féli: fiG sua ·rni11ào. em Roma. » Eram estas, 
·pouco mars on menos, as palnvras. Espalhou se logo esta 
·aoticia, mas o pnblico. não sabia de que manei~a o governo 
linha obtido esse triumpho, denominado accôrdo honroso 

. e salisfactorio. . - ' 

sidente, havia a ada por saber-se qual era o, resultado da 
mis~ão Penedo, mas o governo,s6 veio a publicar .a deci
~ilo desse negocio oo Diario O!ficial de t• de Fevereiro, 
r~produzindo-se a publicação no dia 2, por t~r havido 
"rros ; abi é que vieram copiad •s as peças ·referentes a 
~ssa missllo, com fragmentos das famosas ióstrucções e. 
do olDeio de nosso enviado. Entllo foi qne se pôde saber ·-
11 significação do gella tua d~ NafàO, isto é, ,do joraal' 
confidente do governo. LançiiVa-se na publicidade aquillo 
qae co'nfidencialmente se havia communicado. Este pro• 
cedimento bem explica ·a boa fé e a 'circumspeccllo do 
governo em assnmpto tão delicado. · _ ' 

Em verdade appareceram fra~meatos das instrucções 
remeltidas ao nosso ministro em Londres s~m se dizer nem 
quando elle foi nomeado, nem a· data das io!trucÇõés. 
T11mbem no relatorio do nobre ministro de estrangeiros 
D lO se diZ quando o Sr. barllo de Panedo foi nomeado 
nem a data das suas instrucções. · 

O Sa. SrLVIIBA Lo•o :-Procurei em balde. 
o Sa. MINDIS DI ALIUIDA :-0 proprio. ameio' em 

qae o Sr. B1rão de Panedo commuoicou o resultado da 
questão tambem não se publicou integralmente, t ainda 
se ignorava a ~ala. · _ 

Nas instrucções disse,o !Overao inrperial ao Sr. barão 
de Penedo (M) : 

« Exponha V. Ex. ae cardeal secretario, e mui particu
larmente a Soa Santidade, tudo quanto aqui tem o~corrido·, 
aponte os malea que bllo. de resultar da continuaçiio de 
actos tãó irregulares e i/Zegaes, e procure obte·r que· o Papa 
deix' de animar os bispos na eaa desobediencia e, ao 
contrario, lhes aconselhe toda' a _conrormidade com QS pre
ceitos da constituição e das leis e com as regras que teem 
sido sempre attendidas desde os tempos mais remotos nas 
relações· da •greji\ coni o Estado. Não se tratil. de ama 
qu~stão individual ou de corporações, mas de uma questão 
de principios. 

Curiosa quAstão de prin ~ipios que termina por uma carta 
ao bispo de Olinda, de que o governo nem cópia tem I Do 
que menos se tratou _nesta missão foi da questão de pria
cipios, este goverao . tão susceptivel, tão cioso da hoara 
nacional, conteutou-se com a promessa do levantamento 
dos interdictos1 

Todavia eeta parte daa iastracçiles, com tll'aito, o 
Sr. barão de Peaedo n1lo, com tanta craeu e sobranceria, 
realisoo .•••. 

No dia t 9 a NaGilO, folha qne, em NovBmbro, moPtrava 
"1Jesconhecer que o governo do nobre vi8coode do Rio 
Branco tivesse maadado uma missão á Roma, ceasuraado 
ao illastre prelado D Fr. V:ital, publicou est;&s palavras : 
« Ah I D. Vital; D. Vital, gesta tua flOR laudantur, Ma
theiu, 111,. t t. » A Iludindo assim â um telegramma do 
Rvm. bispo do Rio de Janei~o ao do Pará, em que cila
va~se esse versiculo do evangelho de S. Matheas. 

O Sa. SrLvsra.LLoBo :-A 'mudaaça de ,linguagem 6 
no lavei. 

-Como se receiava que nllo se comprfhendesse bem o 
sentido dessas palavras, a NaGàO as repetia em ontro 
artigo do' mesmo jQrnal com accr .. ecimo de·ta sorte : 
a Por anica resposta ao aranzel do Apo•to/o pediremos ao 
catholico escriptor que medi!e um pouco sobre o seguinte 
ttxto de Matbeus, l'l, t t : gesta tua non laudantur . •• 
e aada mais ••• d bon entendeur salut.» Mds nem por isso 
a luz se raziá, subsistindo p en1gma. 

E~sas palavras lançadas no jurnal das conlldencios do 
ginerno, significavam que naquHIIe dia o gove• ·•O já sabia 
do resultado dP missllp Penedo, com os s•us detalhes, e 
tioha commuicado aos seus affeiçoado~ essa·s palavras, 
que â pa•idl\de lGra e nosso enviado. Entretante, Sr. pre. 

o Sa. MENDES DF AunirDA :...:.. • • • em seu memorandum; 
mas ailo deixou de ser inconveniente; "em summa, S. Ex. 
nllo pareceu ser o funccion.uio que tanto tempo serviu na · 
diplomacia ;· á menos que não lives~e o proposito de oll'en
der_ pessoalmente o Papa. o que se não póole presumir, 
conforme qu~ria o governo na• instrucções· que publicou ; 
m11s eu desculp•, porque S. Ex •. queria de alguma sorte 
satisfazer ao governo. . 

Como é, Sr. presidente, qu~ o illustre barão do Penedo 
vae queix»r-se ao Papa do Rev. bispo de O li ada, _porque 
~ste cumpriu letras apostolieas sem beneplacito ? Ou 
queria o[.mder o Papa ou nilo tratar do empPnho do ac
có~do. D~via S. Ex. saber qu~ o heneplacido 6 condem-

t 
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nácio peÍa · Salita ~ •. e que hoje por um.coocilio ecomeàico, 
o do Vaticano, austeotal·o importa incorrer.· em excom
JUUoblo, , porquanto. a lodepeodeocia · d~ Igreja é um 
dogma •... 

alo ped• (acor, reclama o que é jua&o e ,.,, . ,.,,. "" 

O Sa. loiJJ! : - N oaaaa leis sa:o saperioreil aos coo
cilioa. ' 

trowsacf4o_. o • • . . ., 
Na primeira parte o fim . do .governo era salientar ama 

quesl4o ~e prindpios • . Agora o que .de1eja é o a01ilio,d~ 
.Santa .t!é para acGtdelar a occurrenci4 de procedfm,.nloÍI 
maia graves I Ningu!'m entende aemalhaate coaaa, &aa&a.é 
a variaçilo. lha seja assim.. . . . . , ·, . , 

. O Sa. SJLVBIRA Lo1o :.;..;Na sua ••pbera. · Bem ; ago!a . vrj~tmos o que disse o . Sr. Peoedo. 
·. O Sa. MBNDBS oB AtiiiBJDA.: -Dirigir-se ao Santo Pa- O illuatre barlo teve ordem de expór todo o. peo1ameato 

dre qut~inndo-se d.o bispo por ter satisfeito a letras suas do governo .ao Santo Padre, e . só .se, limUo!l, ã dizer .. ao 
sem b'eu~placito, po'r nilo' ter admitlido o recurso A CorGa, m~morandum a primeira parte com_ modificaçiJea ; . m~ 
é. uma.lncoaveaieacia que ollo sei caracleriaar, taolo IIHiis leiamos o que S. Ex. r.ebtou no seu olllcio sem .data: .. 
quanto sabe S. :Ex. que a Igreja· romana é intransigente Disse o enviado extraordiaario d~ I~pera~or em •. Roma. 
nesta 111~teria; como, pois, ir dizer á Santa Sé: « O bispo (L~) : . . . · . · · . . . 
de Olinda portou-se mal, alo cumprindo as leis do Estado . " Em o111cio de til da Novrmbro ultimo tlya ·a -boara 
qua.lbe. Impunham o beaeplacito, rigorosamente entandido de dizer a V. Ex, que o meu memorandum ia ser ·sabmet
p,elo regalismo ultra, .e o .recurso ·á Coróa. » Como •ir até tido· a ama coagr~gaçilo de cardeaea:· Tenho acnra o pra
eosioar ao Summo Pontifica como o Revd. bispo devia pro· zer ile commnoicar a V. E:t. a soluçilo final da qaes&&o -
ceder em relaçilo aos maçona, etc. S. Ex. em aaa bondade que me trouxe a Roma. · 
permiUe que os bispos lembrem aos fieis aa penas e censuras • E' a mais completà • .atil(actoria po11iuel. » 
ecclesiasticas, e até as c~mminem, coocessilo singular quando « Na copJa junta, sob a. 1, verá V. E:t. a nota do car-
ao mesmo. tempo exige a puniçllo do bispo de Olinda, que deal secretario de Estado em resposta ·ao meu · Memo
aliá! niló se apartou .dos preceitos de S. Ex., pois. o in- randum. 
lei'~icto é uma ameaça de excommanblloi e conclue po,r - aAIIi, diz S: Eminencia «que o Santo Padre e~tá di,poato 
ultimo accuundo o prelado. ~~~ haver lançado ~e chorre a empregar aqoelles meios que em sua alta SRb,.lforia,. e 
eiiJI:ommunhihll em m1111a J E1s c~mo S. Ex •. querJa. escla- oa sua paternal banevoleocia pora com -01 cotholicói do 
recer a Santa ~6 acerca das cousas do Braad. Brosil, julgar apropriados para pGr termô au deploranl 
' . H~a,. Sr. presidente, aeate memorandum cousas em que coodicto. , .· . · . · , . 
-se Dilo pó de arre ditar senil o lendo-o. Elia e~ verdade « Os meios a ,que elle ollude tão os seguinte1 : 
commemora e commemor· rá .essa desastrada mlsailo, em « Pu r urdem do Santo P~tdre escreve o cardeal A.otooelli 
que o pundonor nacional tanto, 8'·.11're~. Semp r_e esperava- ao Rev. bis~o de Olinda uma carta ofll,:ial, fut~ndo-lhe · 
mos que .com os talentos e experJeocJa do e·Jvlado conae- censuras sobre o seu procedimento, e racommeadaodo~lhe 
guiaaflmos obt~r o desenlace ~essa questão, aa:o mediante que levante os interdicLos lançados sobre as lgrejaa da ·aaa 
manobras hab1il e e,aivocos . com o propoaito de desligar diocese: » 

rde csua eplalaev;a uma· oaçll:o briosa, mas por. expressiJes Note o sanado que o governo em lugar de publicar toda 
ran as ea ... · ii m · d s p d r · ' f . .Mas. Sr. presidente, ha _outra parte das iostrucçiles que a Jntegra 0 0 ''10 0 r. eae 0 • 1m1ta ·~• u~ rag- , 

nlo· (oram ~xecutadas pelo enviado brasileiro e de que me~to, e. o restante resume á aea ;modo dJZPDdo . «.f!• 
s. Ex. oilo deuconhec_imento em Roma. (C.') : meJoa a que elle allude. a:~ oa seguintes. » Este procedi

«· Devo prevenir a v. Ex. da que 0 governo ordenou 0 mea~o do governo. ailo 1a 1ca qoe se tra~aYa de uma com-
, d b' p b t . muo1caçilo reservada, de que SR nilo podia abusar ? E que 

processo o lsp,o de.. ernam uc~ a, se or aecessarJo, é feito da· qutstão. de rinci ios ? O cardeal Antoaelli ·. 
empr~gará outros me1os Jegaea de que pódtl usar, embora· 1 de 1 d dltiSe · ár p nJ' r~ 8 c saa r 1 • ·"" 
aejam mhis eoergicos ••• » · ~~ ·a 

1 
11 ll0 e . : '~, .a 8 

• ~u .P0 ou 1ra 1·~rma. N.ute-se estas palavras : « empregará outrot meies li- ~~ a s•: uç ? a mais comp ata e salla ~tclorJ~ posa ve . 
gae1. ds que pods u1ar, embora sejam mais .energicoa ••• » E mais adJaate : (lendo) : . . . 
Qa!les silo oa outros meios de que o governo impe,r1al po- « O cardul mostrou-me. essa. carta, e estou aatorisado-
dia u~ar ? Neobam, as temporalidades, e a deportaçllo ~no e dizel~o a V. E1. . . . . . . 
meios de extremo arbitrio, auoca com valor jurídico. Fóra «Traz Jogo no exordJo a seguJDte phrase : gesta .lua, etc;, . 
de processo em virtude do decreto de 28 de Março de non lauda~atur, e declara o pezar que .causaram ao .aaoto 
181l7;. a ada existe que abone a asserção do governo ; é padre e.sses successos.-Qu~ o biRpo entendera mal a carta 
umll jactaacia que revela o propeaito do dispor do . paiz do santo pP.dre de t9 ,dA Ma1o_;-Que, se bouve1~a a tempo 
sem lei : conLiouPmos {lendo). consultado o santo padre, lha Leria poupado ea.e pl'zar.-

. « : •. sem esperar pelo resultado da missão confiada Que alli tanto se lbe recommAodava moderaçllo e clemea
ao zelo e ás luz~s da V. Ex. Encarregando-o dessa missão, cia, mas que elle se havia lançado ·ao caminho da severi
nclo pensa e!le suspender a acção das leis. E' do seu dever dade. Pelo que . o santo ·padre lbe • ordenava que . resta-
· fazer que. estas se cumpram. O que o governo quer é belecease ao antJgo estado, ad prishnum statum adducas, 
acoutelar a occurrencia de procedimentos ma1's graves. a paz da Igreja que se. havia perturbado. » · 

" A ordem para o processo do bispo h a d8 rer publieada, " O interaoncio apostolico, monsenhor. Saogaigni, reee-
. talve& aales de se expedir eato despacho. berá essa carta com instrucçiJes dll énvial-a ao Revd. 

" Tanto nas conferencias que tiver, como nas commoni- bispo d~ Olinda e tranamillir cópia ao do Pará. A·iim o 
.cnç.lles quo dirigir ao carde:~! secretario, usará V. Ex. ·d.e. pedi no cardeal e Soa Emin•ocia m'o promeUeu. P8/l} 
uma linguagem modorada, mas firme. O· governo impetial. gu8 combinamor, os seus despachos ao internonclo, che-
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garao illaturalmeote ao Rui"de Janeiro ao méàmo temp~ Mas, accreseentou o nobre ministro (IS) : 
que este meu officio, . · ·' . · · · · " O Sr. barllo de Penedo nilo podia (der tossi\ ·promessa 

"No tocante Ro·placete·ao recurso ·á Coróa,, nllo admitti para que' uAo estava autorisado e que em ileilllum · ca10 
qusdllo;·eomo v.·Ex. ·verá, nem podia'admitlil-a; Deinais seria cumprida. Os seus antecedentes e a sua conhecida 
8erill: 'hilpossinl . preteiider ·que a 'Santa· 'Sé reconbe~esse iotelligencia na:o permittem adriiittir A possibiljdáde !le tAo 
iim •direito que Jla phrase do c1rdea11 ella sd ~em tolerado. grave erro ; do seu ollicio, já em parte ·transcripto, IUJ~ 
Estes. princípios irreconciliallsidxplicam racllmente o _pa- q~e. a Santa. Sé edav~}nformada ,do :procediment~. j.~di-
ragraplio respectivó que v. Ex. lerá nã notà do secretario c•ar1o,.. . . . . 
de 'Estado.» · · · · E' pasmosa, Sr.· presidente: esta declara~o'·do _gnér11o · 

O'Sr: interiiuóció, diz o governo,· já deu execuçilo . ao em '·i-ta dos rragmeotoa do officio do Sr. Penedo que ji 
despaebo de Romà, entregando ao'Revd; bispo·de Per- li, publicado no Diario Oflicial de 1 e -2 de:•Fevêreiro 
nambuco a carta'díi Sua· Santidade. deste aono I Onde ·se acba semelhante p.ubliraçAo antio_rior 

Portanto, Sr. 'presidente, a questão de princípios dissi· ao· rt>latorio do nobre ministro de estrangeiros? ·(Conlinúa 
pou-se como fumo, a babil manobra do Sr. Penedo não a .l~r). .. . - · . . . . 
cou1eguiu .nem .ao menos que .della se occupasse o cardeal ...... e ~~ conclue que a resóloçlo tomada- pel.\ Jsua 
Antonelli. ~ _parte nlo depelideo da allegad!l promessa. Presuppoz talvez 
. Entretanto, Sr. presidente, se.o governo ti:vesse encar.re- a :;anta Sé, e·cotuictilrou como certo·qae tudo:ces~ua cóm 
gado .o Sr. barlo dp Penedo de declarar que mandava as ·palavras que· e~ nome do Saóto Pildre eram darigidas 
processar o. bispo .a despeito da missão, o Sr. barlo do ·ao prelado. " . . . . · .. 
Penedo nllo·tocaria neste :assumpto? . Este condderou como certo· attribuido · ao .. governe~; 

-Era muito de .presumir, era natnral que o .fizesse, era sempre tAo circums;•ecto da Santa Sé, e em quediles de 
mpsmo obrigado a isso;· mas o memorandum aão tocou puro fac~o e de promessas que o proprio msmorandum 
no processo, e menos o ollicio do· Sr: bdrão do P.eoedu... enuncia, é. uma · trrste escapatoria. Mas accr.,eéenta o 

O·s 'S ·. L· . D · · · · ·· . 1 'b" .·t reliilorio: (U): · 
.. a •.. ILVBJR.l_ OBO .- evra ser o ,prrncrpa o ~ec o "Diz 0 Sr.· batlto -de Penedo : · _ . 

d~ !D.~ssA!). .. " De todos os obstaculos o !Íiaír proeminente; ·e· que miaU 
O Sa .. llfBIIDBS DE At!IIEru:-Ora, Sr presidente, é com ooagia a minha polifilo, era o processo do .. his'po, racto . 

o maior espanta que eu nj o que o Sr. barã·o do Penedo foi qne visivelmente contraria•a ·a Santa Sé. t hegaei mHmo
applaudido pj~lo guverno ,por havér. . bem desenpenbado a li sopp'Ór que . se procurava aqui dilatàr a negeeia~lo á 
aua missão. O illustre enviado roi applaudido e victoriado ~~pera do re•nltado do processo. • 
nas lolha_s do ,goNerno pelo .brilhante desenlace da carta Porque e~t" trecho não r~i publrc~do DO 1<> •ü Feve
reservada,.e se~placel, para o Revd. bi8po .. de Olinda; tlim~ reiro com os. outros. rragmentus do ,.ffi ... •o do Sr. Peal!do, 
bem roi pelo nebra pre~ideote do eooselbo, e por seu colleg• ·e ~õ vem agora? Não estilo 11~tati .hnbK~ dizendo que a
hoàrado ministro dos negocios estraagéiriis no seu discur11o noticia ineil1perada do processo' do re'Ãrendo biipo -de 
na camara doa deputados, e no seu relatorio. Olinda ·ebegaodo á Roma, . -era um. acontecimento que .·ia 

Diz o governo oo·,relatorio (1~): . pôr embaraço~ á negociação, e que o enviado imperi.al . 
a llfa~ o· cardeal Antonelli attriboin a'o Sr •. barllo de precisava compôr, pela melhor forma· as cou8as para 

Peoedõ' um procedimento contrario á lei ruoilameotal do evitar o mallogru ?-Vejamos ae esaa ·nAo era a nr-
Estado e ao espírito e letra das instrucçl!es por mim ex· da de : (M). - · 
pedidas, e is tu é· de summa gravidade; · " Sob essa impressilo renti 11 necB11id11ds de ir '•ao ·.en- · 

·Disse Sua Eminencia: · . . cootro desse obstaculo, ·,e por vere• di_11se ao Card11al, 
« O Sr. barão de Penedo assegurou ao 'a'bais:o assig- instando pela urgeocil! da decisão, que na fllflllor 'lfpetllus 

nado que o seu governo nllo tomaria medida alguma para o bispu, 11 da 1ua 'ab•olvirão, o perigcnra taln1 
desagradavel contra o 'bispo de Pernambuco; ·e. era muito maior, e mais graves as consequencias, pu is "" dia-'oAo 
natural que assim acontecesse, achando -se pendentes as· seria o 'de um triumP.fio, mas.-•• ::(no&e bem o._aénado) 
negocia~Ges entre a Santa· Sé e o govéruo imperial. » 11 ve1pera de um de1a1lre para a igreja do Brasil. " 
_ Rasão mui bem Jundamentada e irrespondível. ·Mas O relatorio ao floalisar •diz : ("·) · 
diz o nobre ministro de estrAngeiros no Relatorio : cr E' evidente que o Sr. barão de. Penedo nAo foi bsm 

.orNão se p6de dullidar da. boa fé do cardeal secretario c1imprebendido, e o Sr, b · rllo dA Alhandra ·o moltra~ as 
de E~tado de Sua Sanlidade. Sua Eminencia di~se aquillo card~al Antonelli d~ •conformidade com ae iostrucçiltiaiquo 
de -que estava •persuadido. Mll's o governo imperial nllo pó- acabo de dar-lbe. » · . 
ile recusar intei1·a fé' ao seu agente, cujas inrormaçile:~ Ora, Sr. presidente, imagine-.se·o ·miai•tro do BraaiJ.em 
contedam virt~almenú aquella asserçAo. • • Roma, dizendo que um tribunal do imperio abMolvendo um 

Eis a manobra·.habil I conlin~emcis. bispo, a decisAo trâria como resu1tado - o ;de•aetN da. 
" •.• e ~U:e alias tinha . instrucções claras e positi,as,' igreja •Catholica DO uesso paiz, isto .é, era •peor reeuhado I 

conhecia a inteira independencia dos poderes políticos do .l•to é ioacreditavell Entretanto foi o me"mo quA ae disse 
Est~do (parece. que foi o poder judiciario quem em-olficw· r1epoi8 na rolba dll8 ·coriOdHn"Ía•. A Na,~iJo: ·- «Os ·biepos 
instaurou o:processol) e sabia purtanto que o processo do; .118 Ol·i·nda ·e do P•rá~erllu inetJitia••elme!U• coodeo•nadul 
bi~po, uma ver instaurado,. devia seguir os tramites I e- pelo supremo tribunal; 1140 d licito -e~perar outra. d..cilll& 
'SUS;» . !los illu8tres magistrados que tem assento ne~se tribun~l.» 
· 'J<; qutm obrigou o governo á lnstaural·o antes da '.de-: E' o mesmo que dine agora o gonrno na lalla do thro11o.· 
cisllo de Roma? . :-:rue·o bispo do Pará nGo 8cará imputW • 

.... ...;..: ... 
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_ .DJ.scursp dei. Sr.. Mehdes: ·de ··Almeida·· 
. ' 

o Sa. ZtaA'R!u:·.:... E quando 88 toca niÍso, diz-H qaft Vejo-me, portanto,. Sr. pre•ideat;, -~~> um g~&Ddl em~ 
queremos ra&tlr pressllo no. supremo. fribuaal. ~1uaço que IJIDito. me cona&range •. Sá, !1&:. iaatr.u.c!Ç.081,,J:u .... 

o sa:. IIBNDIS DI. ALIIBID.l : ~ Mas, Sr. presidente, ·J08 Cra~meato~· se pub)icaram DO Diario • .. Oifie!.!ll, .. Jor~m 
eu na poeiçlló: de. ·senador do Iinperio, obrigado a vel6 r com ell'erlo assrm redigrdaa e eaviadas,_ ao: Sr. barlo: de 

·na guarda da conslituiçllo achu-me come homem pelitic'o Penedo, o que se deve acreditar,:o .governo Dilo. póde-,dei~ 
BUIJ!aiimelite Çoastrangido quando examino com aUeoçllo x:ar de demillir o_ 11oviado imperial, . po(quaoto no mtmO.o·· 
estea papeis, porque de úll!'lado vejo um g11bin~te com- rat1tlum occalta a circnl!lstancia .do processo d~ re~ereocioi '. 
·po~to éle cUadllos notneis do meu paiz e que muito'rés- bispo de Olinda; maus applausl!s que tem recebidÓ·o, Sr,/ 
perto, e do outro um ministro da 'coófiança do governo, Penedo da parte·. do go,eroo demoostrllo que S:._.Exc.:rol:. 
que o mesmo ~roveroo" assegura que cumpriu ·perfeitameo&R 6~1 ás ioslrnc~ões- que lhe; mandar11m ., • • . · ,' '· ~ ·, >. ~ 
sua miss_ao;· .Nilo a executou tanto · usim, devo dizei-o; · 0 8 s · M - :-

. porque em leu memorondum esse ·enviad•J nllo dissecou~"' . a.,. JLVBIRA DA oTu :-Eotllo loram,~outra~ !L~. 
alg~ma _ _á,re~p.eito do. processo· do Rnd. bispo de Olioda, ,rnstrucções, 0 !lue é grave.· . . ., •<· ; : , 
processo pohti_co, na_pbrase da NafãO, e assim executado, O Sa: MB!'fDBS ~· ALIIBJDA: -~~ave o~ o~ .. o•o po.d~ .. 
p_orqaa~~o o ~rgno prelado· pers!'ni8ca um-principio, ama rnos 1ah1r deste ~llemma; ba :dovJda• .muk poD!l~~lqiJ.I[ 
••colo, um I!JIIema · 'lrtlriro'J' · · · . · demandam ,elplrcaçao, por qu&nto nrsto ea .. ,•nv:Ocl:vtdJ-rJ!ic. ·: 
· No memora11dum O' Sr. Penedo fez promessil· vieivel; ;honra, os brioa-naciooaes.. . , .· , . ., .. . , ,; . -
abida parà os hons•'ce-ros, de'que;· eom os bispos ·o go- o Sa, Frousra!· DB M~LLO :-:-Apoiad

1
o. . -.... · 

. _ver no nllo · procederia• como eetavam procedendo outras. '';:: ~-
oaç.lres, isto é, que- or- 'bispos nlo seriam encarcerados O Sa. MBI!IDRs :l~·ÂLIIBJDA -Por outr~ lado: &:lJUBI~ 
ou .. ~xpellid••· -do: solo oaciollal; e essa promessa' im~ l~o da promessa ftnta. ao.cardeal:Ã~tll~lli-pelo .n~sso.e~ 
plieita do· ?Mmora11dum 00 seu final, é a que se reve- :VJ~do. dá .Jogar a, n~o meoo.s_.·rmpor.taotes Amvrd~s.~,He, 

· bri11 depois ern t~rmos g•rae• e couftdencialmeote ao' ·:mlater_.que este neg~~ro SI! .elacrde,de um. ml!do;.con.Ten,ren~: 
eard~at· \.ntonelli nas 1t conferencias que te.Ye cooi o te. · Da. c~rtllza, quem·: tem a pr~va 'I·· será o Sr_.. barAo .~., 
Sr. Penedo. . · · . · ·· ·· ·· .. .... · . · .. Pe~edo dr.zendo: • .Eu. nllo dei. ~ala ora; nem. du:ect~ nem~ 

De um . la da Sr. presilfiuitB;. vej'o isto,. o enviado bra- rndJrl!ctamente, etc. ». mas :vrsrvelm.eote deduzrnd?-se a. 
sileiro·- proced~ndu · dosta maneira a o governo' satisfeito, promessa du seu ~Gtltlum? S. Ex.appella .. depors,~a 
sem mandar IÓ01ar lhe contas'l - · 0 Sr. Alhandra .. •. · . · :, ,, ........ _ .. .·> . • ... :·:: 

; . o governo publicou pedaços, fragmeolos de olllcio do o· Sa. ZACRUU :-Que DilO, servia para tratar; 'IÍ!as -
seu enviado ; elles nlo "tfã.zillil :·essa circumstanci~ ea- qu11 agora serve para. r11mendo. · · 
senciali~!fla ,par11. bem. aquilatar· s.e a. questllo e -~ .l_llesmo 
t~mp~ vem declarar Jio parlamento que quandô "chegou a O Sa. SrtvBJU Loao :-Fi~oa eq~iparado -.~. ~ice~:. 
carta res~rv:a~a_ d~ ,éardeal !.otonelli, e o iate.rnuncio vi o- presidentes da Bahia. · • . · • . . ., - ~ u- · 
ao em emll~raço·s 1para'eotreg~l~a pel11 nová: ·situação dh · . ' · . · 
qu•~Ulo. o governo lhe dissera : " Ma• v. lh:. nllo dev.. O Sa. MEl'IDBs 'os ÃLIIIBID.l :-E: por· isso. que, no se~ 
deiur de êntríogiir, porque o• pr••ilesso riilo é motivo'ile discurso na camara ~os depuuidos,disse o .Sr. _mini~ií:o' 
embaraÇo;· vis&", que· em Roma jA ~e sabiii :deli e •. ,· Era dos negocieis estr~ngeiro.s,; que mandara 11ma· commfiSIÍÔ. à'.' 
portanto~ es·sa· a occa~iilo· de d~Ciarar'uma talcircam- Roma, nllo mandoú.sóm'ente o.Sr .. p'd.oedo.. . .. · .'': 
atancia ao publico;- quando em .i Fevereiro destnono se _, -Agora n~,te-sa ináis,. o': Sr. Álha'adra:q~~;é iq~o.C!id,ô,', 

·publicaram :JÓ- Dior.io Offi~a! esses documlmtoa da misiiilo _pelo Sr ... Pen~do para attes~ar a sua· .asserç~ô .~~~~ , diuf 
Peaed!J ; :·~as esriri pedaço do olll.cio ·que se diz do nero- c~ asa al~uma em. ,abono, recebendo a. neta dó C!lrde,al 
ciadofreservou.;,se para·o relatorio I' · · · . · · · AotoneiiJ, ~ seu protesto. Nilo ~6 .~: .Ex~ .. nil.ó )ii·'~~d~' 
· :•E ô'que 'é ínais d;J admirar Sr. presidente ·o nobre mi:. accasan~o a recepçilo do protesto,. excellente' oppor&oni-

oiti(ro dos . estra_ngeiros, ,.escrevendo. o artigo' 1 sobre este : dade p~ra . isso, mas CJUa~do !ae declarar ·ao':.car~f&f 
• nel'o:éio,' a•m_' duvida para m'ais cortefar·o·enviàdo, co"' Antonelh:qa~ o 9ue ~.ua .J:.IJ)JnencJa, ,all~g~u~9uan~.o ·á:~r.o~1 
piou o memoratiáum do· Sr. Penéito, para · razer a historia meua do Sr_ Pene~o não .é ex~c~o, _nllo. d1z. qu~ .~.' •. ta!Jib~~ 
dos acootHciiÍJIIDtos dlis8a desastrada queÍitâo~· 0 artigo_ te,stemunba. d~ .a.ccordl), ,mas .. hmlta~88:4_ traDS~llllf. o, que, 
dó relatorici cci~eçoa logo por um~& transcripçllo; · o Sr. Penedo. lb.e m~od~ra d1ze~.. . . . . . , . _; .. 
-' • · •• ·· .. • , .. ! · .... · · .:....:. ·; . , • · · • · E por esta occ~~l.lc_!,:8r. prestde!l~e, o~u .. posso:·,derx.ar 

o,sa,FJGDBI.UDBMBLLO .. Coprou a G~:ç~la.O{flcta!~ dn deplorar,que o rlluritrebarllo lançasse em cartas··· que 
.. ~ Sa. MBl'IBBI ~~ 'ALMBIDA::-0 uobre _Jninistro Pilf~ ~~.. dirigi~ ao; nobre. ministr.o d~ estrange·ros, cerLàs, . .'ei:pre.s:. 

ferrr t!es acontecimentos precrsava de semelhante .auxrho? ~·ões allosJV!lS a,Saota" Sé .e· ao éardeàl. Aotooelli, mai 
Por· outro-lado,:Sr. presidente! obser.vo o. gove~no · assa7. poaco corteJe·s_,. referi~do-s~ ,R o inc.ideote ~a ati~ ,j;r_om'cis~~~ 
gorando que· mandou aqu"llas mstrueções, m~trucçõesl.. • • t•es por ex~mpll) : obJecto, 'de permuta. lransacclles; 'jlreco 
que o ~ar~eal !ntonelli nlo viu,. e nem o memora~dum re., da "~gociação etc. N_a~,a ~i~ia ac,ercil desta~ inc~P,v~~~~~~i~, 
·produziu Integralmente o poosamento.e os dest~JOS. Não se u rllustre b~rilo o:. o pedisse ao govero·o que: désse pu·· 
obiltanle na nobres ministros apresentam-se-aqui· dizendo: ·blicidRde:â essas cartas. ·. . · · .• · · .. ; 
· ... ·Estas foram as. i"strucçlles •; enunciado que. a ningoem . E', p9r~oi·, · notavel, que quando o· cardeal :Aii&&nelli, 
illude, e ror :onrn drre•'Çilo aos adversarias 'do gabinete .qull diz que a prome~sa do enviado brasiléiro, cifrirva~ie e!p ni1o 
pensam m11i11 a~ianladamente do qoe elle em . assumptu tomar o governo imporia! m~dida · desagràdavél '"ê'oli'tra''o 
ma9onico-religioso, para que viesem qae1o a-abintle tinha bispo de Olinda, o nobre barão esforca·se:e·m•declara~1qull ·" 
mantido. ·.á seg.. raodo,. ·a dignidade· ollQional. nunca deta .. palavra . pa~a sus~~trlll~ o • 'Pf.ll~ll'P .. ·Mil}lella · 
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Discurso; 'dó ·Sr. ~viscônde· do· Rio Bránco 

prelado. Cousas qoasi sem~~hantes, · qqe facilitam escapa• tllo. Se o illnstro barllo do Penedo compria: bem· seus 
torias ... e' adaptam-~e á habilidade ·da manobra. deveres éomo assegura· o !OYerlto, entllo n inetrucçlles 
.. Agora imagine o senado qual a posiçilo do Sr b.arllo de· nllo silo as qQO se publicaram ; isto me parece e'llideate. 

Alhandre ·: :s. Ex •. está obrigado, muime em vista do li- ~'~.e ioMizmente. S. Ex. ollo cumpria bem aeus de-feres, o . 
nal do ar.tigo do relatorio que já. li, ou á sustentar o mioisterio devia tél-o demittido, por ter. expost«t o·paiz ~- . 
Sr; barllo de Penedo ou a abandonar seu Jogar em ·aoma. · repres~ntar o papeL pouco digo o, isto é, de fazer uma pro
Penso: mesmo qne o Sr. Alb11ndra .abandonará em ambos os mea~a que nilo foi ou oilo podia s•r satisfeita. . · . 
caseis, porq~e .se com efr~ito disser que o Sr. b•arilo de ;~m VJBta, 'portanto, Sr. preside.11te, de -todo quanto · 
Penedo fez "·indicada p• omessa ao cardeal Aotooelli, como acabo de notar,. oilo posso appla~odir a politica do governo 
se deduz de silo memorondum, é um homem perdido para nos pontos de que occupei··me. O go'~eroo oilo pôde aluda. 
a diplomacia, está. dAmittidu i se por ventara S. Ex. sus- llemoustrar que procedeu bem ne~sa infeliz envi11tora. á, 
teotár' o que o Sr. barilo de Penedo lbe mandou dizer ' ,Ro.nai e penso já haver mostrado que, mesmo em seu pro
Dilo 1e atreveu a-declarar ao proprio cardeal, por exem cedimento na politica do terna . do paiz, elle oilo .cumpriu 
pio : «eu lambem 188egoro, ~porque estive pre8ente " as áqoillo de que se apresenta como mais decidido manta-
ti coarereociaa » .alo póde r.ootiooar . a aenir junto a nedor, a defesa .I da constitniçilo e das leis. ~ . . . 
Siln&a Sé i sua· poaiçilo se tornarA moi. embaraçoaa. : Nilo querendo, Sr.· presidente, tomar mail tempo · ao~ 

o Sa. ZACARI.U :-Está uma alhada... ~eoada, visto que coube-me !aliar em li ora til«! adiantada, 
peço permissilo para pôr termo aqui a este. disco no, dia-: 
pondo-me a continuar as mio~as observações· sobre. esta. 
mater.ia, ·a questilo maçooico-religioaa, quer e1_11 . relaçlo a 
missfto. 11 Roma, e pontos A e lia concernentes, quer. em .rela::
çilo. ·aos proceasoa dos bispos. persegoidos •.. Assioi Deus. 

O Sa. MBIIDBS DB ÂLMBID.l: - Eu sintô como senador, 
como 'homem politico a_migo sincero do meu paiz,elicootrar 
em Uo gràve assampto'·a8 do•idas que apresentei, e sem 
poder usolvel-a8; Se 1e t.rata8se de uma oaçlo estran
geira,· de· outro Estado • oa8 coud•çes do nosso, a qoestilo 

. mudaria de ftgura p11ra mim: 1e eotendéeee que Dilo fal
tava ã• ·eon\rfniencias, oilo -dt~1xaria de' censor~ r os lauto· 
res . de qtialquer iajuatiça, ainda em DO ISO proveito i. mas 
1e ·visse que dabi podia re·sultar perigo e desar para o 
paiz, ·calar-me-hia, . ma~imCI se nilo tivesse obrigàçilo de 
fallar. .-

o' Sa. SILVBiiiA Lóao :-E' um· mão systema, a jus-:' 
liÇ~. em t11d0 I CRIO~ -

'me ajude.. · 
O Sa.· SILVEIRA Loao_:...:...Nos orçameotoa tem .Jogar is8o .. 
O Sa • .MBNDB~ Dll ÂLMBID4:-Teobo termhiado. 
. o sa·: FIGUEIRA DB MBLLO: -Muito bem I muito bem I. 

discutiu perfeitamente' a missão Penedo. 

SESSÃQ EM 22 DE .MAIO 
o Sa . .MBNDBs ns -ALMEID! ::-Sem duvida, quando é . Adiamen. to do proie~to do .recrutamento · · · 

pouivel laz•l a, mas for11 da pPrfeita obrigaçlo e11a bypo- 4 

tbese qo" 6gorei, pndemoe guardar CAriá ab•t&oçlo na · - · 
maneira :de exprimir nossos seotimPatos. Ná qu•stilo reli- O llr. wisconde do Bto Branco (pred- . 
. fiosa a aitaáçlo à mui difrt~rénte i ou como Clltbolico 00 dente do contei/lo) : - Sr. presidente, quero-acompanhar 
119mo seoallor teobo obrig~çilo p~rfeita de def~nder a cauaa aos que des~jam diacotir este projecto de lei i portanto,' 
da igr~ja, qa •ado a !IUeiram comprometter ou de~presti- direi poucas palnras a respeito do adiamento. _ 
Biar. ·Assim, como temos ao temporal um cho~fe que devemos Desejo que o sena~o e o paiz coabeç&m que , o. meu voto. . 
defender, outro· tanto acontece oo a'piritaal, os iateres~es é contrario a taes dilaçi!les. E' materia esta. ha muito.· · 
de que o papa é guarda,. assim o exigem; Na o se pode ser tempo estudada i v a rios. projecto~, oilo eacriptuà sobre à . 
iod•ll'ereate. · perua, mas resolta~o de· profundas elocobraçiJes,. teem aido 

Eu :nao quero, Sr. presidente, I é r o. qo~ disse 0 Sr. AI· . ioi.ciados, estilo. no conhec!meato. ~o. senado,. porque a res
laandra na nota que di,rigiu _ao cardeal Aotonlllli, mas 0 pe1to delles dera u_ma succ1nta not1c1a, e ~ara elles cba.m~ra 
aooad.o me permittirA que raça reeahar essa parte de sua a alleoçil.o da .assembléa gera~, a co~m1ssilo e~c~rregada 
nota, em que S. Ex. oilo .•e pronuncia claramente,· ailo d~. r~ve~ a .legtslaçilo do exerctto, CUJO tra~lllbo Impresso 
diz o o cardeal que ailo houve prom~ssa; e IJDaudo 0 !01 d1str1butdo oa8 duas camaras. Esse prOJecto . da com
Sr. barilo de Penedo pede-lhe de sua parte~ q~e conteste miasilo do. míuisterio. da g~~rra, depois de lar~a diacussilci 
a ·:.aa1erçil.o do carde11l, S. Ex. satidaz a exigencia do aa camara temporarta, n1u a,o ·aenado em .. 1869. Desde 
illo•tre barllo, mas nilo accreãceola a autoridade do seu eotil.o 6 natural que tenhamos reftectido sobre a sua. ma~ 
nome, E11_1 ve~dade ~~sta a crer em provu mui. positivail teria, aliás s~jei.ta á coaaideraçilo dil todos detido _as ias.; 
IJUI eetadtsta tllo cu~umspecto . e sagaz, como 0 cardeal tr~cçiJes prov1sor1as; que 1e tornaram permanentes, e pelo 
ADtooelli, se abalaoçaaae a sustentar a existeacia de um fi'& I to que levam as cousas serilo perpetuas, de 1 O de 
facto. lendo contra ai o teatemuubo de doas respeitaveis Julho de 181!. 
pirsooageos. . ' . A difficuldade da ma teria oilo é razilo- para adiar a 

Seobores, ao alo eei como considere o procedimento do soluçilo, porque, se e1tes llO aooos oilo ba1tam, quando 
fOV•rno aesse negocio eetou preplexo : Se o illastre barilo resolveremos o problema 'I Justamente quando se trata 
•o Penedo cumpriu bem seus deveres. • • de um projecto, cuja diilcus1ilo está tilo adiantada, e sobra 

0 ~ •. J,, 11111 :-Esta ailo é 8 qaeetilo. o qual s~ proon~~h•m a r.avor opi.niiiPs. de um e outro·lado 
tios partidos m•ltt11ote~, ~remoa '1oullhs11r tantos esforços, 

O Sa. Mansa DI ALlllBID4 :-Esta é sem duvida a que~- lmpoasiltilttar·a·reaoluçilo do•·uma providencia ar§ente,. 8 

•' 
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Discurso do Sr. visconde ·do ·Rio: BrancO: 

que a na' tempo;. espero· em' Deus, hei de demonstrar ser consequeocia·o senado;: que ·o lo tem que.'oppor·=(Jt~&e"titr..,_, 
Jiberalisaima, sobretudo quando comparada com o sys&ema balbo'·oulro tio •importante. J!reaeniemente;:DI~.~e9e adop-' 
actual; que ·todos estes a!liaotameotos tendem a .perpetuar; 'lar o expediente do nobre-leoa dor. · N4o reeuemoe;a~&e. a. 
,. naatae ·circamslaociss que o senado, que por ora ollo dimculdade, ··nlo nos poupemos· &·trabalho. · ·:·., ;. ; "' ·'" . " 

' tem outro auumpto tio importante com que se occupe, 0 Sa. SaLvBaiiÂD.l MÓ'n.l: ~·Ei 0 que'eu·"atzlà:o'aaá'i 

ha;;~~~~!s:.ls:.o ;~~s~~~~~~~ .~::~:~:~:m~l~aate expe- pasàádo. ·• . ~ .· . '.. . •-· . . :. ~.' :·.; ~.:. :~. ,::'.~.·~ 
dienta. Eoteado· que coové111 approvar· o projecto com as O Sa. vasco!IDB oo. 810 Bu11co (prfsidanl•u,cOfllllllo) :" 
emeodaa.que o-seoadojalgue uacessariaA,· ou rejeitai-o, se -.Cuntiouemus, pois, a disculir.o._projec&o. E';polli,el~ 
o systema nilo é digoo de approváção • .lllas, encaremos que,a di~cussão. :mostre que tudo. den sar .. réjaitado,.;.~al·; 
fraocameote aquestlo a • procurl!mos resolvei-a; digamos diga-se isso mesmo. ao paiz· e.-á ~camara,,ll!mporaraa;::e, 
o sim ou~nlo sobre o projecto~ · .. · · . cesse .. a repetição .. conataote de que• o actual: ayatema;!fl, 
• Se• o projecto em discussão deve aer adiado porque' reerutaoaeoto é vexatorio, é:desiguaJ.-e. olreolito. de:&odal: 

&em de ser discutido o projecto de reforma eleitu;al, eo&lo. u liberdades publicas •• • · . ,,,,.: !. ·. ·,· .: '' 

o. senado, a prevalecer um tal motivo, deveria &ambem. ter ': OSa. SJL __ viuu D_A Mo'iu :_~E' ._~orr_i_•, ~~~. 1~:.'· .. ·.c,.~-~-.~~;, 
adaádo ,to dali aa provideocias. legislalivas de graothi mouta . -,;. ., . )'' 
que passaram oestes uhimos tempos,. · · · 1 · · . O Sa. v_JHcoilo• DO .810 Ba_ANC:O (pr,lltlsnl•·-.cot~r• {!ó _::: 

E se a reforma eleitoral não passar? Emquaato alo - ••• ~ue é in~ispeoaavei __ IJm· oo~o,_ey~te':l;la.,,~lo .. ,a,e~tl~-, 
houver- reforma eleitoral, nada poderemos resolver sobre ·as .mente_m os defeitos .do_.reg~m.eu 1101 _vlgo~,-:,D~~-; ,H ,.~,~~~; 
oeceuidades jiablicaa y Não .. exageremos tanto a neceasi-' por um reme~1o todos os d1as. no~ _da~c11r•o~1 ; u,aiJ~I!_~s; .. ,~o! 
dade de uma reforma eleitoral. Todos a deae·amos, e·eu tbrono, ~ela.lmpreu~~· ~~.r.~ "r·:~~J.~~. a ,~!il.~~o •. ,oe ,~11.1 . 
espero que seja um~ verdudeirÓ empeohu d J: a . blé quer proJe~&o que S~Ja IDicaad~ ~o~r~ easa;.~"'!'~.~~.~~' P.~r~J ' 

ai . , . a 8 se!!' · a c_ondemo~r com adanmeo'o.s a.aoiCI!I~":a.,qlle"~~je_ '!:!~1\f;l- . 
ger • . . ~enta. e. que. 6 o resultado:de loog~ experaeo_c•!l!•.d!,'~.r~~.iloa • 
. os~. S.liAIV.l =~A .. falia do,: &hrono. diz que ii desie e muitos conRcieociosos estudos. ' ' '' • . : : . •. . .,. ·. 
anuo.. Desde 18US que. ee&a ma teria co_me~OIJ. a_ sé(eata~id~; 
. O Sa. vascoNDB DO Rro BR4NCO (pre1idsn111 doconulho): mais,activameutli.... .. . · .. ·: .. . .: :. · . . ,,-::f::c') 
_;Sim,, senhores, deste au1Jo .. JIIas alo digamos que os O Sa •. VaaaaA DA•SaLv.l·:-:-Deade 183l;u/. , .. :;, ·' ··''"'; 
que hojft teem a.seiito DOI duas camaras: Dlo representam o· SR~ 'viscÓNIB DO R r~ Blll!ICO (pr~idsntó''do ctilúlllióy:' 
legitimame,ote o povo brasileiro. . . ~Multiplicaram-se os projee&osl ioiciâ,dol por'' pesso~i . 

. O Sa. SILVliiU LoBo dá,am aparte. .. muito competentes. Se olo estamos aiuda bab11itadoa•. 
O ,Sa. va~éoNDB Do. Rro BRANco (presidente do co~selho): para resolver a questlo, quando éstaremof? Para':ó·a"iio:f

1 

-Nilo . é só V. Ex. que apresenlou -este argumento, 0 Nilo o cr6io. · · 
nobre seoador pelo. Pará tanibem. trouxe e. quiz ac~t.bar o ' 
seu. discurso. C0/0 a necrssidade de. um _adiamento. 

·O Sa;. SauBaftA LoBo :-0 Sr. visconde· de llluri&iba 
lambem ; : nllo esqueça i e& o.. · · · · · ,. :, · :1 . . . . . , · NegôCioa da .. Bahiit. ;i .. . · . , . . 

O Sa. vrscoNDB DO R1o BRANCO (preridante do i:on.r•lhn): "···· .: 
-Mas párecéu:me ·que' o . Dobre visconde de, Muritibn, o Sr. wl•conde dÔ )dô !Branci~;'l(~rl•fl! 
prevendo que, o projectei, aliAM. &Ao reclamado pelos o obre• d11nte · do cont11lho) : -Sr. prtisi4dote/aíáda _màiil ··.:r~cil;; 
seuodorés naa silssGés ao&eriures, nlo teria àgora o me'timo nem mais .:grato para llli!D dD que · respontl~r ·:a. limpler 
acolbiiilento. • • . . . . . . ~' , - prii•Umpçile~ :gue o uobre seoaJor, pela .pro•incia: da~Babi& 

o Sa. · ~~~~VBIRA DA MoTT.l ·:-:-l~to é .verdade. · acaba de euuociar e que; como era proprio de aea car:~c-. 
- · l•r, elle mesmo ail dea por noticias iueláé&ail; ·queceijit-

, .··0 · Sa •.. vaacol'IDB·-··DO R ao /BRA!Ico (prtsidentll do conu• rava ver-co01pletaoieute• desmentidas, ·assim peJo,orjlojdo 
lho) :-. • • assigualna por esse modo o que ·hoje ~e governo,,'. como_ pelu noaao · illaa&re collega: a. quem··&. -11':; 
obaerva com o:(actct. de que ainda o .anno passado o"oobr~ roferiu-ae. · · , '•· ·; ... , ~. :<.~ 
senador: por• Goyaz queria .obrigar-nos a pr~rarir t~s8• O g11verno nlo. está felizmente co~lo~ado,_.~aa•:~tria&e 
projecto, e para isso encontrava o maior apoio. dnqa111l11 alt~roativa de escolber. ~otre patoteiro~,.~, dean_rdeiroa :, 
lado. O nobre visconde de Muriliba, percebPndo que o .oAo está nem com patoteiros, nem com' dtlor.teiroa. , ~ 
projecto já nllo merece hoje o mesmo acolhimimto doa - ·· · ' · • · ' · ·• ., · · · · · · · 
nobres ~enadores, nilo obstante a ,opjnião do Sr.- conse- O S11. ZAcuus :-Está DO ar.: ., ,,, i" .... 
lhliiro Nabuco;· que aceita o aoYo systema ••om algumas O S11. VISCO!IDB DO Rao Buili:o (pr11id1ide do cOtllflho):' 
restricçiles, e a opinião lambem competente de um III· .. -Nilo entrarei, Sr. pl'flsi·len&e, na ·apreciaçlcl desall éOn.!; 
mini•tro da guerra, dos· mais illus&rados e aptos que temo~ trato para um melhorameoto·da capital ·da proviàcia~ da~ 
&ido, , que hoje enunciou o seu p11recer, o nobre viscond~ B·ohia, do qual &aoto se tem (aliado. Seíoelhaate dlacoulo' 
eateodeu que era melhor não prejudicar a idéa, e, sem seria ·impropria no momento: actual, e ea· alo' e~àou habi;; 
iotiatencia, ~1l'dreceu esse motivo de adiamento. litado · para ella, porque IÍio conheço o coutra~o aaailo· 

Eu, porém, peo~o que o motivo ·oão é procedente, que pelo que ae tem publicado incompletamente 1111 alguns 
se trata de um doa projectos mais urgentes, de uma das jornaes. Bstou, porém, intimamente con•eacido,. peltls·ei;,; 
reformas maia reclamadas pela opioillo publica, e' que por. ract'~res .:.a que. ae &eem fe1to alluaGea, que,· 118ja _quaUor a 

. ~ 
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DiscurSO! do Sr o. visconde do Rio· BraflCO 

opiai.-, qu 18 pOliA form·ar a r~>ap~ito do acto da. preAi- cia, nada bnia qa11 pudesae mer!lcer ceaaura; •e. as bonel,.. -
deaoia da. :,Bahia, alo poderá elle desairar a aenbam' düa tas di~po~iÇilea do. illuatre preaidente lambem. Dlo. pode•· 
111111 .. amigo1.. . . aer atacadas, nestas· õircumataDciaa creio que o delegado 

Pelo que aei,- aem mllmo eue negocio eDtrou em dia.,. do governo imperial tinba direito· a ser defeD.dido. pelos , 
cassio Da usemliléa provincial. Nao ha, port~anto, aeoito ministros da CorOa. N4o descemos, porém, á apreciaçlo 
mallidiceacia, :•implea coojecturaa, :nascidas ou de despeitos de boatos; deixamos que alies· Oquem sepultados. aa · aua 
e inimizade• peaaoaes, óu de interesse politico, que de or- propria origem muitB suspeita. · · - ·' 
di..t. 1e~ até' ·deaaea• pequeaoa meios para conseguir Os. ~acceasos da B<~bia nada teem. de e1&raordiaario1 ; 
8IUif 8a1; · 41 eata a pequena politica, de .,ue fallava IIi- occarrenciaa como as. que inMi1mente &iveram·logar :no. 
r&Mlt, · ~ei ·mata a graÍide politica. Taea e quejandos recinto da asaembléa; provincial daqaella prOliocia; 111 &eem 
llleioll ah .aproveitam a Diagaem, alo 11rvem sealo par-& dado em outros, Jogares, em dilleren&ea aitaaçilea politica• ; 
dilloaltlr .a lllllaiaietraçlo publica e &1111111' àJiotiçlo doa ·nós sabemos que mes_mo dentro . do recinto da camara doa· 
Jliai1tr01 • .~e-.slua . delepdos cada vea meDo& deliéjavet -deputados teem balido maDifes&açilee impradeatéa da pule --

· O preaidoote da província, disse o nobre• aeuador r 'foi• doa especladorea. · 
Jou~ado pel~ _minia&ro do. lmp~rio( mas dias depois aa- O Sa. Z.tcARI.u :-Nlo sei· 'liealgum "ouir.o.· préaíd~Dte 
nunciou-se que, ea&na uonerado. ·S. E1. alo pOde coo-
cllfH('IISflls. 'dolls faeto'i, oU' anflls 'tectlio'll';- prelltan'do ou- de assembléa provincial já foi agrredido 'e maUratado ·IÍa 
'fid~(cr&daloa 6: f'wtilidade d'os ioaocelites· boatos, qae o pra2a pl_!blica. · · . ' ~· · ·· .. · .· · 

· govenio tiYesitf mud'ado de sentimento e de· proceder' a rea ; O Sa •. VJSOOI'IIIB DO B1o Durmo (pruidlnls do- COIII~hCÍ) :, 
p'eito do se.a digào delegado; . '-.Mas,~ se fMtlee certo, quem se_ria colpadOI~ : 

' · Enll'etanto; :os doaaf!&ctoa ali ezplicaili perfeitamente, 0 8.. z· c -
11
·. ._E' •. 1.1. d .. • ct , 

coma mOJtr•rei.. · · ' · . . -' . . · . ... 4 
". us · ... -uaa o o •.a ~· . . .. . , .• . . 

>)l' f!O~re m~nistro do· Impàrio nio tratou de· apreciar se O Sa. VISCO !'IDE no Río BRANCO (pr11idenls do éo~t~slllol=· 
ó S'r •. Cral lllleriado ·eaanciou. particolarmente ·em qual- J-Preteode-se aLtribuir esse }~elo, toM caaual e que alo-

. q~e!', .o~!l&.silo, al~.am conceito d~sf@voravet a reàpllito i creio. réve8tilto· d~r circum~t•llt;ia~ que o :nobre muidor. 
d'e-s~e .. ou daqaelle c1dadlo, e: menos a res;elto de amigos, menctona, ao pres1dente da provtnc1a, que estava de càma. 
cujo·:~caracter o meu collega e ea coubeé:emos e muito i .lietlbores; aeeim .ce.- 188 .j.CititOr para COIIt·~aq•_•IAfa que 
apreciamos. Nós llll!t: poderiamoa, locnar o Sr; Craz Ma- ; se mostram !leacontenlet dll pr~Dte .da. pf•t:iGCi>t,. lllo
cli&do, 1or ,.ua~ . Cacto. que lhe at&ribo~DI. aotes lamenta..o posa o lambem. dei:ur de «~r jaa&o. para éom ute d~tAocto. 
~am_oa , •·: mioifàataç4o .. de juizos · temerarios . e injusto•. 1 foncciooario. NeiÍbam homam .IICisa&o, . podt~rilll- aut11ri'-1'1 
r.~alvaüo,. aa . intençilea. do dig.no presidente, que cremos "emelbanles desacatos,. e o . governo. -' de.~ l!res&a -em 
ll!'~ito_pà~u,.:mai quó;p_oderiam ser .illaqooadas J!Oios pro- reprovai-os, recomme~dalido ao seü 'delegado !" màior 
paladorea de taes not1c1a1. . · . . _ caaefii·A • energia para· -qaa· a- asaétllbHa pt'oviJllclaJt · fôese 
. Que'!', po!ém, p6de_ aiDrmar que o hoorad'o presidente J mantida 11'0: res~to qae tbe é· devido. • · ·. _ : · · 

da Bahta tenba pro!eradcr '-r&n palavras ? Eu_ não posso . · Não &elido, pcns; o go1'8J'Iio qae deetdit-18 eDtre o· pM
crer. qatl IIJII,, ltomem da .idade~ ,poaiçie I' el'.JIB~ienria do sideute e,átguos· de seus am_igoa;. fnzendo ja~tiça;a tirdnR; 
Sr •. Crul:lf~tcndo,'d!l'lfocàtlcr Jtá·ctdttir~r d& presidente da tendo no .maia .alto coo.e~ito· o C&A'&Qter flp_ll~-pr,eaidf!lte. 
Babia, pudesse alcanJt,ar a aaaembléa · provincial dessa. da camara lemporaria, -o que adiJ!ira . $,ermot,: q"'lltU''! •• det 
iUas&rada provincia.:....dit qti«driJba: de Jadriles. Isto fOra nós dependia, concorrido para a eleição deste. senbor 'tOs 
UIQa, injuria, que . .Já!Dais se poderá applicar a n81lburna meus collrg1u, que teem · asse·aco niiqoel'la câmara, . é'_ os 
auembléa. próvhicilil ifo 'Brãtiil. . • · nos.ioa 'amigo" contribuirarn, e contribuiram cord'iahile'Jifti'; · 
· O .. Sa. FBIIUIIDBII 04 Cu!'ID.l ;;.,Menos â da Babia.· para a e.le!çlo do Sr. de~embar~adci~ loiJ_ociOII~i'cí· ~~88~.~. 

; o· . 'S .·~ . . _ ' , . . · Se elle lioJe o lo está se_otado naquella ·cadcnra, é qu~,. p_or 
. . . •:. ~~L~!•.t LoBO :-Menos~ não; a nenbuma. mt~lindre, visto como ~c>u lllh11 se declarou· em oppiJsiÇio, :o .Sa,, FIRK4KDIS D4 Ci1!'1DA :..:._Menos A da 8ftltia. alto qo•z alli p,;rmanecer·; ' · · -
•'O· SI'.· VJdCO"DI DO R1o Bu11~o (pr:elid~IIICJ do-coll~lllho): · O Sr. ·C~az, Lrh>tdo nAo . .-dianc01Jtio~~~á Cfllllle;dâ · 

_..llitlohaina, mas ailja per.mitlido áqnellea qa& al_o.·babfa- administr .. ~Ao· da p'nv•ocia •. porque• f~lizmente .•-llitiMI 
DOI fazer esse accreacentamenlo. · · n4o · e• tá em· cJrcam•tanciHB e!ltraordinariãa ·que ,ja~lifl.. 
,·~.6 ·Sa; StLvinà.:· Lolio: ._..Em materia de probidade e cassem um pedido de- licetlça á.cam .. ra'·-4oa• deput11dts: ou 
df· boilri; o ms11ol jn'ejodica Ali outras. . ao aeoado. • o 

O Sn.·:Y,e'cri!'lilB Do Rtii BuNco (pr•sid•nt11 do conrelho): _ O _ Sa. VrBtlll D4 ~SaLn:~E porque coDsert-a' o·P.r•-
~0-nobre miubtro do .Imperio dis~e- nlf· ·outra ·cnmara, 11 stllc>ate do· M.ranblto? . . . · . · . ' 
que.·. tl.ama.:v•rdada, que nlo Ira aetu &lf1Um do presidenlfl O Sa vtscu!IIIB oo Rto .BR•l'ICII (prl•ideniCJr dtl COIUCJ•· 
~a .proviocia:-que,~iocorra na censura do gove.:no, e su"~ lho) :-D•il .. -me "onr.Juir '. minh;a proposição; ·diplli&Jrei 
lOte~~~ ... ·810 .aliOIIl!dll por· q)laAi lndos. o~ actos da ... aparte. Nãq estando .a Babia c>m -circun.acaocias u&ra.. 
a~IDin181rllçlo ,do Sr, C~o1 M11cbado nin~:o•m condemna·; nrrlinari~ts, dizia eu, o Sr .. Cruz .. Macbudo devia vir tomar 
e .. Die !;tiO. mai&Ba, po,rque ha pouco tempo. que .u .. •I' .. ssenlo ou o a "amara _lempurllfia,' ou no senado, aà Corem 
&'d_l:a, Da B~hl~o Eis .~ que. disse o,. nobre ministro do :1m reconbecirlos ••s pod.rAM qu11 lhe c;,on(erLU a t~Uimar eleição 
Plrlllj ; fu JDBllça ao caracter do_ presid~ote e ás BUilS in• doe mineiros e a .eMcolha do lmp~rador •.. Ji!lle :mesmo, tão 
t811Çil81, . , . . p•diiL & 8U8 COntlnUh ~110, Ol'lll DÓS pode~ÍiimOB CODCOrd&r 

Se,,cQRJ .1'18lerear.i& aoa aoloa .. GJticiau~de. qWI, temos. ~i.. oi•to,.pelos moliN116 !lzpo!llos •. CoullqU.OIIWIIUI!Ue/ijiUIJIIc,I,OIQ" 
<' ' • '• •• -

•. 
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Diseuft!o do Sr. · visoónde ·,do 'Rio, -Btlànêf&. 

.... ~ ... •:- . 

I 

. ' -· ··.:· ... ~~-~---:..~.i-'~õ!._~ ...... tt;.,.: ,· 

ae~lhe · q~e ,ieJhe daria 11acc.,,,,,,. que ePte_P'"'"'" eo~ SESSÃO~ EM ·25>DE·• M:A:I@· ! •:-~' 
breddade. p~tra que.ell11 pldtt~ae. vir wmar asa~oto no 8~1(1 · " ·o:· · . · • • •:.! · ,:i~::;<:~íi"':' ;1 •:Y . i01 

da reprr•~otaçlo oaciona~. · - . . ·!. · .. Negoeios da' •·Bahil .: ',,,;"'~''· ~.'':" , ·,;·; '' 
.N4o .. houve, ·puia, demiulo .porque os. amigos do governo _ , ".,,:, ,:· . .,,,, · '"'·"'~ 

a Bligiasem ; •Ao houve .demilll" porque O governo mu·.. . 0 8l", 'VI.COIIde ·do ·alo '8~-·~···•fFiri:
tlaiBe de juizo, a:-reepeilo-do Sr. Cruz Machado ; era lacto .dente do 'conullatt): :_ 'Sr; pre1idente, ;iistâvâ·p'iriiet~-lj'lie 
aoteritr -ao incidente da eamara t•mporaria. · " prnc•d•m~nto ·ílo miniRterio, em relaçló ·· aôs''áegélelíii 
: ,_. •• ; diz o _nobre eeo;,dor, que .teve a bondade de inter •la B·b•a, allo podia agradar ao. nobre· aeàador:,qae:.acalia 
r0111.per-.me •.•• · • · di! ·r~Jiar: · · · · · · · ·" . --··.::· ": .. · _· •. - · •: 

<O.Sa.'>'Vrsru 'DA SR.n: -·Peco desculpa ·a· V. Ex, . S. Ex.•netoa·e:procaroa ·preYeniT 11 eYeh~a ·~oJir,:O 
· • · · • · · · sidente do eooselbo,· muo aeoado·roi•teililmaoba!dai Me-

. O Sa.'TISCO!IDB ·oo Rri; BsA!ICD (pr~lidenle doco,.ulho): lucões do meu censor. S;:E&.· ale-' aceadt:dm 'NIIaaJ-1111& 
- • ~:. • nó M:.r~obão lidá pr•srdin•lu urn membro ,da re- a D.las e oatra ao diabo_; mas .distrJbae,,el~ii~~ ~~~ 
pr"s~ntiiÇAo nacional. Eu :ignorn o. lacto, cr~io que (I prll· ··III manllira ljDA pO•Sil s~mpre chegar ao eea resultado •. · 
sid ... nte d!llllt~llllliilo, o Sr. Olympio de -CIIotro, ,f1stá C•·m 'Elogia o •Sr.' Cruz !fácbailo,' ace~á~lhli'. tià'" qà~ ~~~~ . 
ass~n~D- na cam~ra d~sde o dia 6, d~ate mez. Eu não aqui prestar-lbe'O Íleu' cooeirrso e)rpoio;'ID~~·Ii~ ·.,~~0, 
eaanCI•l a prnpnslçilo de que 8.~ deve sempre exonerar 0 'antes, tioba· .censurado o· mesmo·'·Sr; · 'Crai'''Haehado;!le 
pre8id"''"' qu11 v~nba tomar as" e o to em uma das camaras.- niettido a ·•ridiculo o aett estylo.' SemelhauilllliÍéiíti' pfó!. 

·.o sa: .StLvar~A L ou~ :-Assim, podia continuar o Sr •.. cedeu para com o Sr. barlo ·de Cote'gipe".é'~iiàs 'áÍIIiJÓI 
Cra~·Macbado. dáBahia'· · ·,, ·, · ::.·,:~!:r,'!:'~ .. , .. , ~""·" ""'''·' 

. o Sa. VISCOMDB DO 'Rro BIIA!ICO {~relitlente do conulllo): : Estes ~ c-atroa esforços do . íilibre 8eoadôr'6':•que ''1il0 . 
..:...se·en&·oã'o des~jan... · . · · podem dl'ixar de eer estraabadoe, .creio •qae'''iiló '-ilo. 

· · bons meios ·de elucidar ·e .decillir :-~as ,qaeaUIN. ·JIIigau"':do . :o Sa. 31!-VIIBA LoBO :_;Eotllo ê outra cousa ; ' ê por parlamento. Examinem •III 08 lactoa com, imparcialidade, 
est .. , rnzilo. . . . . . . . nlio: se. laÇam ceosara,s, nem. sê teÇim. liloiiill. p_or. · ~~~~~ 

.o Sa .. 'VISCOlCDI Do Rro Bu11co {pruiderdtJ d • t:Dfll6l_~) • ' e couveaieocia do mo meato, como arma dil ga~_rra• ~Be:o 
- ••• e se eaténdemos .conveniente ·dar um novo adm1n1s-: jamos sinceros na disoussllo dos oegocios pahlicos. · ". • ' 
t~•dor:á prt!;vioa\la, puà .que· nilo:·flcKsse- entrPgae a •Uma O ·miaiste• io devia romper com -o -·Sr;··bl.rlo de··Co&&-· · 
inturintdadf!, morm~ote quaollo . se. tem ~rocura!lo ~aso a-

1 
..:ipe, oa.com o Sr .Cruz Mar.bado, ,,, du~,qDII<IIIO •411f1toa 

torar. os factos ·• rt,.-eseotar•a B .. hhum c~reamst&octas es-; uma destas soluçGes utremas. iaco.rrea ··~ .JII~&IID ~do 
. -per.iae•? -.~: . · . . · i nobre aeuador, em-todo o rigor de.seaa,Bilf.lllll;:lllo·ú 

O S11; Sttvaru 'Lolo :-N&o'•ae ·esqueça o Sr. tacby-; o miaisterio, mas alada o partido · cooaerndol';;.!porqae, 
grapbo de ftCreftlr qae -o 8r. ·Cruz ·Machado pedill de-_: senbor811, o aobre seaador 6:,1ogic•, qll&ldo•.eiJe:,apoll1& 
miaililo. · · ··· · · . • · •,. · · .. · · · - · ; para o mioiaterio.proeara lerir.ao IIMIImotempo.todOMJ .coa~ 
· ··o :g11 , 'VJPCo!IDB tio Rio Ba411c11 (pre•idanle ·tlo con., •ervadores; se. algumas vezes ~xalta a dissldeo~il;; ... aa:-· 

. aelllo) ·: ~Nali ·a'dmÍra, por~àntli, qail 0 presidente da Babia: mara ~os Sre. ,deputados, é_ on1cameote com; o fim. Ale dlaer. 
fo8se_'exóDérádO.··;-:Jôi ae.m.· duvida- algum~ &Seu pedido, e; esta sJtoaçto alo pó~e m_a•a_goYe~a~r,·o .pa~;~. __ . · ·· 
0 nobre ministro do 'ImperJo 'já 0 declarou ua outra· ca-; O aobre senador, em ama dlBCU~IilO .,de tio ,~fl1leDO 
ilillra, 'comquaato aio haja duvida de que eue illu~lrP; al·:ance .. • • . . . , . . . . . . . · .. - • . 

1 
• __ 

amigo continuaria• a prestar alli os seus serviços, se o 1 
· O Sa. SrLVIIR4 ~Loao:~De grariile àt'cao~~· ,· .• 

jalgassemos preciso ·e o eolicitalisemos da camara a que, o Sa •. vJsco!IDI:. :DO Rro :a~11ao .~,.,id.l••do ••~-pertence '- · · · - .. _. · . · : "·A) A _ _,A . • 6 · da 
1
• ·• ·-·s· . .' · 1· · · . 'I · .. · · · · · ter'o creio uw :-••.•. ·pr~t-a 1111p r-me:o e~ame pe ilica,rilo-

. r. pres deate, pe o que respeita ao mmls 1. . • .r~l • quer repetir &odaa . ., oosUI diiCUIIilu,.-erie"' 
ter.:dado as. explicaÇiles· que o oobre·seoador de,.Java.;. 0 i _10,;;.,, por éxemplo. que eu Jh~Jr&lliii'U q1e,-,1e baeboje:_,.! 
aea reqaerJ'!lento ]J6d• ;:~a~sar, e 0 que constar .0m''181 

1 ma dis,~eocia; no·:par&ldo. CNeenadlr, dillideocia.•.mai• 
·mente -~o governo s.~bre esses_ aacces~os da Dahl& aerá .bouve ílô pàr.tido liberal, :IJU&Dde~o. nobre _.aiiMcirolei ~ 
comm~oJca_do ao oolir.e senador e. ao se~ado. • ·l·sideo&ê do. coneelb1. . . · . : . · , · . 

.. Ser~a ·do·· meu- dever, e o faria cordralmeote e com a - :. . . . . . 
maior e~ponlaoeidade,"deleoder'o nobre barllo de Cotegipe... . O ·Sa_. 'Z!c.taus :-Nlo.· apoiado. . · · . :·. · 

O Sa. unio as CoTEGJPB : - Obrigado. 1 O Sa. Sr_LUIRA Loao :....:Teve 8'5 YOtol aoidoa. 
O'Sa. VISCON!IB DO Rtu, BRANCO (preil~ente do con1elho) : : O Sn. VISCOI'IDB DO •R1o· Bu1tco '. (flr.l~ -do ·ef~JU._ 

•• ·• de qaal~uer ~eosura que lbe P?881 ser dirigida, se lho) :-A divi~ilo roi mais proraoda. • • . . ' ' l 
-po"eolara eu.Julgaase que elle carec1a de alguma dere~a, · ... ·. . ·• c • 
ae ·Dilo o reputasse muito acima de1sas• coojActaras, deseas O Sll. StLVEJBA LoBo :-).l!a;o conte IUBIIIInl liMIAr&·· 
imputaçilel. ·(Apoàtldol.) Como senador pela Babia, como O Sa. mc011o1 .Do R1o :Bu!lco [pr_uliü.U tfo ~~IJJIII"' 
residu&e na aua proviocia, conhecedor d~~~o~e coatrato. lho) :-Aqui tinbam · a8~eoto os .cbe(~• mais ao&igos do 
-que'& pulitiea, ra .malediceacia teem !proclirado desftgur~tr,, parti'do 1iberal, ~empra ew. opposiçllo 110 preaicie~;~té ·.do 
-qaao4o ti. E1. o julgar -opporlano, ·hrá ao senado e au • •~on~elbo de •ntlo, o nobre senador pela' B4hla. · · · -'. 
;paiz. 'o .. qutt entender convenlllllle; mal nilo para d~fflod•r 0 S z c E. 

1
. b · • · J 

. ...,. · R. ~ AlUAS :- a 10 a ma1or1a. I 'a ·IIUa repataçllo e honestos propo~tlo·: p ·r que, -rep1-,, - · • . ! 
••&18·41itio< .acima de tau ceosarae. (Ap~mtdOG.) . • O 'Sa. 'VIICO!IDB no· Rro Bul'!Co (J1f'eridlffll lho ctlfl~o·t, ~ 
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-A. que~~~~ n~ ll.de maioria ; ,a_. questilo é de dhisilo, e 
divialo profuoda boate ao partido liberal, entre progres· 
eistas e hlstoricos ; .. ·o Jacto. ainda. subsiste e naturalmente 
ae ne aggravando. 

Porque . o .facto. da diviailo 6 hoje tilo estranhado ? Nlo 
tem· o min~sterio maioria na camara ? , Deixem que ella ee 
mauifeate •. · • 

t'lm uma das ssssiles anteriores. 8. Ex. nlo articulou •am 
acto da .· administraçllo da:•proviocla que mereceue cien
~ura ; r11Ceriu-se a incidentes occorridos .em -•particular, 
juizos ou palavras que podiam nilo ser prudentes, mas que 
n4o tiveram demonstração exterior e oficial. ·Devia o 
gaverDo reprovar' o procedime'l&o do Sr; Cruz· Macbado 
como presidente da província, por causa· desses incidentee, 
mcidantes de ·que nllo havia noticia exacta:; incidentes que . o s •.. Z.t.C.UI.I.S :-Está v. Ex. sempre ·a nos dizAr isto. •Ó o nobrA barão com o Sr. Cruz Macbado podPrilo- jul• 
gar. porque não estavam uo, do"mioio publi~o,, Dilo., ae ma
nl(eMtarllm em actos oflciaes, que. ficassem . sujeitos .. á 

. . O Sa. vrscoKDB DO Rro BuNco (pretidente do contell&o): 
~E V • .Ex; me tem anounciado D•Uilas. '-~~e~ a morte ; 
parece que teminforinantee em que muito conOa ••• 

·O' Sa. Z.uiuru:~E' e!& iriformata · con1cientia. 
o; Sa. '. VIB~OKDB DO ' Bro BRAftCO (pre~idenls do con• 

1Biho) :....;. •• , mas .ellea o teem illadido muitas y~zes. 
<:·• ,Nao é. -porém_ questao para aqui se o mloi"terio tem ou 
alto maioria ; isto nlo tem nada com os factos da B.hu •• 
Se ·o · miilisterio está. em minoria na outra camara., ell~ 
sabe o .. que deve á soa dignidade e poeiç4o, porque oito 
·"moa. eser.ci,do nem queremos ·exercer estes cargoa 'senão 
dl&'namenta .••• 
. o 811'~ 'VISCOI'IDII' DI NITRBIODY : -Apoiado .. 

"Pr,.cioção do governo 'f. ,.. · 
Eu creio que o illu~trado Sr. barilo de Cotegipe, se 

rosse ministro, qualquer que seja· seu juizo sobre um ou 
outro acto· praticado pelo bonrado Sr. Cruz Machado; nilo 
o julgaria digno de 'uma·demisMilo que o desairasse. . 

Qual o governo; Sr. presidente, digno' deste uooie, que, 
cnlloca-.fa a que~tilo no~ termos em que se acbava, tendo 
u presidente da B11bia de vir tomar ·assento DO senado on 
011 camara temporarhi, em. vez de dar-lhe exoneraello 
"omo eiJe pedia, O dPmitliria por. Castigu 'f J:<tO ~ que seria 
rraqueza e -~rave iojustic.,. Ora,· comqulioto eu tribute 
mUlta esiima B CODSideraÇito ao 'iiJustrado barilo' de-·Co;_ 
t~gipe e. a outros amigos da Bab•a, óilo praticaria. um acto 

.O SÍI. vucoNDB JIO Rui Bn.lNCO (prtridente do con- que nenhum homem imparcial e prudente, que ullo queira 
~elho) : ..;;;.;..· ••• zelando. o _nosso proprio credito, a força razer desta queslllo ama arma -contrá os conservadores ou 
·moral do''go1'erno e a do nosso partido. contra· o miní~terio, poderia leVIlr ã bem. , ... 

O Si~ SrLvsru Lo1o: -O nosso pa~tido, alto lá I 9 nobre senadór,, Sr.· Zacarias, na .evolaçilô final do 
o s11• VIscoNDE DO R1o BRANCo (preridente do conselhl): ~eu di~curso, qu••ndo nes descreveu todas, as qualidades 

_ Nlo havia, Sr. preald~nte, a estar pelo· que diz 0 nobrl' aprecia veis do Sr. Cruz Machado, desfez 'iodo qlianto ao
senador, soluçlto média entre 08 dons 'extremos que· s. Ex. teriormente tinha .dito contra- o ministério. Pois um ad
aasignalou. Um governo prudente, moderado, conciliador e ministrador honesto, iotelligenle 1 laborioso,. um amigo da 
ao mesmo tempo justo, 11ue preze a sua dignidade e 0 importancia do Sr: Cruz _Machado, que, .como .presidente 
interesse·publico, nllo póde adoptar alvitres que não sej•m da B.shia, nllo tinha praticado acto algum reprehensivel, 
·extremos 1 devia ser demillido, Íloft'rer ama repol~a desaisora, por 
: o senado acaba de ouvir 0 nobre aenadur pela Bahia causa de pequenos de~·cooteotamentoe entre co-religio..; 
0 Sr. barilo de Cotegipe... · · narios? Qual o hoinem imparcial, .mesmo do lado de 

. nossos adversario's, que, . apreciando. friamente oli ractos, 
O Sa. SILVBIU Loao: -Declarar-se em · opposiçito pode~á dizer que .o ·nosso procedimento nilo. foi o mais 
O Sa. VISCO!'IDB _Do Rto BRANCO (pre1iden·t~ · do coli- prudente 'e ao mesmo tempo o mais digno ? · · · ' 

telho) :-Os. uolires senadores se querem encarregar de · .. ~ãô' quizemos entrar ria apreciaçilo de factos que piu
d .r ás palavtaa do meu nobre amigo um Pllnsameot·• que saram nas relaçilea particulares do presidente com alguns 
ellaa talvez Dilo tenham; elle por .ora não precisa .de inter- de nossos amigos, que. 11ão tiveram demoostraçil.o .exterior, 
preta, •.Dilo . 6 homem que se deixe levar por essas st~duc- official. Pelo que respeita á vida '·pública e oficial, · per
ç!ies; o seu procedimento ha de 1er inteiramente livre. guntamos : ha algum acto da administraçllo d_o Sr .• Cruz 
Se acaso S. Ex; entender que oito póde' continâar a pres- Macbado que deva merecer reprovação' Nenhum ; ha . 
tar· seu. illuatrado. e honroso apoio ao gabinete, tem bae-' quem ponba em duviaa as suas intençiles? Dão. o dirllo', 
tanta independencia para próceder livremente ; a· sabe cr~io eu, n~m mesmo os que se queixa.~ do presidente da 

.. lambem que uma opposiçilo .c.ous·cienciosa, como seria a Babia; e lambem é certo que. a populaçilo da. Babia lhe 
sua, nlo daria motivo. para .que se rompessem âs relaciles tem dado honrosas demonstraçiles. 
de amizade que ha tantos anoos mantemoH. Perdem os o Sn. SILV.IIII! LoBO :~Esti censurando a demisslo 
Dobres., S!lnadores .o seú tempo ; o nobre barão de CotPgipe 
ullo cabe nesse•vlaços, ha de fazAr o que lbe dictar a sua agora. . 

. razllo -e~clarecida, a sua experioncia e a sua responsabilt- ,O Sn. VISCONDE no Rro BRANCO (preaidente do conte• 
• .dade como um dos cheres.. • • · ·. lho) :-Estarei censurando a demissão, porque o Sr. Cruz 
··''"'Õ s11 • SILvEIRA. L liDO :-Como canta bem 1 M .. chndo devesse co.ntinuar na presidencia .. da .Bahia, em,. 

"'' bora·interrnmpeodo· o exercício para vir tomar assento ao 
o .Sn. VISCONDB DO Rto BRA!I'CO (prelidente do conse· >BD•do? Sr. presidPote, esta exigeocia, esla,critica dos no-

lho}:-... ••. do partido conservador. · bws ~enadore~, não se está vendo que é forçada? Os no-
O sPnado ouviu o di•corso do nobre barlto de Cote. bres senadores querem enxPrgar nos factos mais ordinario& 

gip~. E~ te diRI'Urso conHrma o· que di~~ e o Sr. ministro rio ria nu~sa vida administrativa motivos de censura .. Desde 
.)mp11rio- na outra camara 1 _o que tive a honra de repetir que h~ via osae quasi rompimento entre o Sr. Cruz Macbado 
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e os 008108 amigos da Ba1iia, DilO era natural qàe elle DilO: 
desejasse continuar-. naquella posicilo e que o mioisterio 
aasim o j o Irasse coovenJente ? - • . . 

O Sa SiLVBJU Loao :-Eolilo manifestou um desejo, 
oilo pediu?· 

· O Sa. vricoNDB no R1o BRAI'ICO (pre~idente do conll
lho) :~Como haviamos nós, que alto desejavamos, como 
. o nobre senador, atiçar a discordia entre amigos e co-ré
ligiooarios, mas procurar sua recoociliaçilo, dizer ao 
Sr. Cru' Machado·: continue na presidedcia da p-rovíncia, 
embo_ra isso lhe seja pe!JÓso e possa aggravar os descon
tentamentos de nossos amigos? . ~ - : 
· O ~·· ZACARIAS :-Vá por ahi que vae bem, largue a 
maromba. · 

Machado detrahiu por esse· modo da . u1emlll6a · proviucial 
e de todo o partido .conserva_dor daquéll.i&. proviJ!Cia 'l Cer .. 
amente, nilo.. : · . . .. 

Pois, ~eohores, o homem que merece ·oaloarore• -qae 
lhe dirigiu o nobre. senador pela Bahia, era capaz de· com• 
m_eller s~melb~nte injustiça, tamanha imprúdencia, qaal·&· 
de InJuriar uma assembléa inteira, todo o partido conser· 
vador de ;uma província? Esse estygma, pois, nlo. paSI~ 
de boatos l6vantados pela malediceucia ou pela calumnia • 

Se o 'Sr. Cru~ Machado houvesse irrogado ta:o· grave 
injuria aos conservadores da Babia, os coo~er.va_doree que 
fazem parle da. deputaçilo bahiana, _e que . e11tao: .em boas 
relàçlles com esse nosso ~~:,migo, teriam- lambem · iompjdo 
com elle; mas nós ouvimos a varies dos' illustrés mem-: 
bros dessa depotaçllo, que na:o acreditam · .em taJ· e, que· . 
abonam as inteoclles e os actos administrativos ·de,' Sr. 

o Sa. VISCONDB DO Rro BRAl'!CO (prslidentl do COIIIBlho): Cro.z Machado, sem se importarem- com esna_· fáctos;pàf-
-A.qui nilo ha maromba, oem a soa gymnastica; ha ticolares, que Dilo podem tei: o caracter· e o. valor qaellau 
cousa muito natural, Cactos 'qne se deram lambem na querem dar. . . . . :· ;- · 
situação "do nobre senador, porque nilo ha partido que go- Senhores, somos accusados de:·sa_cri8car oá denrel_de 
verne, sem que surjam incidentes dessa ordem. VV: E Ex. minisfro pela conservação das pastas, mis•ol Jactoe ·estio 
estio manejando ·uma espada de' dons gomes, com que já .. mostrando que nossa norma é outra; e, ié _acaso. fo1se;. 
foram- feri dós, ·com que serAo feridos, porque ha qoem mos capazes de sacrifici .. s dessa natureza, Dilo appare-' 
tome nota de toda& estas censuras, de todas ossas evolu- ceriam taes descontentamentos contra os delegado.it do· 
çi!es ; mas ·a occasião nãó é propria para o exame retroa- ~óverno imperial, teriam estes sobretudo evilado qualquer 
peclivo que VV. EEx. ·não cessam de provocar, com desgosto dos amigos. · · · ··-
prejuízo do bomandameoto de nossos trabalhos. · . .' - • ; • · 
. o .ministerio"procedeo. de modo que fosse justo para . o Sa. SILVBIR~ LoBO : -Isso é uma IDjUrl& ao Plll;. 

co~ 0 presidente da Bahia 11 para com os outros amigos, não está tã_o perd1do o mundo como V. Bx. pensa. _ _ 
procurou/ ser jo3to e procurou tambem ser conciliador._ 
Este papel, que· representaram os ministros,· não podia 
.coovir ao nobre senador, porque, como tenho observado, e 
todo, o s~nado é ·testemunha, S. Ex. não queria seollo 
chegar lenha á fogueira em que desejara queimar os 
consarvadores. ' · · 
. o· Sa. ZAcm.u:~Quem _os tem qu~imado é v. Es:. 
. 0 SR. VISCONDB DO RIO. BRANCO (.pretidente do COnldho) 
:...... Assim dizia o· Sr. Toeopbilo Ottoni a respeito. de 
·VV. EEr., quando :ministros, e então VV .. EEr. deram
nos um exemplo que oito temos seguido ••• 

O Sa. ZAcuus:-Vamos a iÍso; ·qual foi? · 
0 Sa. VISCONDB DO RIO BRANCO (prelidenle <fo contelho): 

-Nllo resp.oodiaiD aos dissidentes bistoric'os. 
· . Os~·. SJLVBIRA LoJJÓ:-Estivemos sempre com a ·bao
,deira liberal, sustentando-a sempre .com muito animo·; 
.V. Ex •. arvorou uma bandeira que oilo é a cooserYadora.' 
· ·- 'O Sa. VISCoNDB D~ Rio BR-iNCO (prelidents do coniBlho) : 
-· Liberaes discorriam aqui largamente contra a ~ituação 
politica desse tempó, e VV. EEx. nllo lbes respondiam. 

O_ Sa. SJLVBIIIA LoBo :-Sempre tiveram resposta. 
O. Sa. VISCoNDB DO Rio BR!Nc-õ (presidente do con11• 

lho) : - Disse-nos o nobre ·senador pela Bahia que, 
tendo o presidente .da província lançado um e~tygma, não 
só sobre a assembléa provincial, como mesmo sobre todo 
o part1do conservador daqoella parte do Imperio, esse 
presidente devia ser coodemnado oo juizo do governo ; e 
aqui . viu S. Ex •. um acto de fraqueza ou- vacillaçllo do 
minis&erio. . Mas, exhibiu o nobre senador algum do
cumento, pelo qual _nos possa convencer de que o Sr. Cruz 

~'l"l'llt{PIOI: 

0 Sa. _ VISCONDB DO Rro ·Ba_&lfCO (prelide!'t~ do tÕftrelflo) f 
-Eu d1go o mes111o- com relaçilo aos ditos-de V. Es. · -

O Sr. Cràz Machado, c11ja entrada oest.i& êasa o. Ílobre 
sendor pelâ provjocia da Babia -espera com aneiedade, 
alo devia ser escolhido senador ; esta escolha era uma 
sancçilo de tudo quanto se. tivesse dito e •e·poasa. dizer a 
respeito dos actos e das palavras do Sr. Cru M;achado. 
Será razoavel este juizo? Um estadista . como o.uobre 
senallor devia enunriar uma proposição destas 'l 

Se o Sr. Machado é o homem que S. Ex. descreveu; s8 
é um. amigo e-co-religionario a quem muito prezamos e 
se, como eu já dbse, Dilo ·havia · acto propriamente· dito 
duna administração que mereceese ceasora,- de•iamos ais 
fazer quest_ão com o poder modera~or para que nlo esco• 
lhease .e•se distiocto brasileiro, que foi .apresentado -pela 
província de Minas ~m p~i.meiro l~gar aa lista tripll•·e 'l 

Já se ~ê -~ne era '!DPO~sJvel satisfazer ao nobre aen-.dor 
pela proVIncJa da Dah1a, a10da mesmo que flzes~em!l• o peior, 
porque aotllo el111 ficaria com o direJto de chamar-Doa lm-. 
prodentiasimcis e tojos tos, notando que. rompíamos ~om 
um dos doas ladoa abertamente e por modo que a recon
ciliação seria impossível; Nllo arguimos esta 111io . conse
lho do nobre senador e, comquanto ellB o_ outro :<lia me -
dissesse, com muita modestia, que oilo se perlle quem 
segue seus conselhos. • • · · 

Q Sa. ZACARIAS :-V. Ex. é com que •e tem achado. 
o- sa; VISCONDE DO RJO BRANCO (prelideAtl do COIIIB

"lho) :-••• hei de ter. sempre a cautela de não ses:od"os1 
sem o mais reftectido. eumo. 

O Sr. Cruz ·Machado levou prevençlles· contra a pro .. 
'incia diL Bahia... •' 
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O Sa. ZAcuus :..;.;Dias~ ·o Sr. barlo de Cotegipe. 
-· O Sa. VISCONDB D~· R1o BJI.uico (p~uidente do conselho). 
-0 nobre barao·· d·isse q11e lhe paracera h;so; mus V. Es:. 
commelilaodo e additaodo .as palavras do meu illustre amigo, 
accrescentou ·: .<~ Prev~~nçiies partidas das altas regiões » 

O Sa. ZAcAaus :-De quem póde dar prevenções a 
seus delegados. 

o· Sn. VISCONDE DO Rro BRANCO (presidente do conselho): 
-lá se. :vê que o nobre senador referiu-se ao míuisterio 
ti s6· quiz .referir-se ao mioi~terio. · · 

Senhores,· as instrucções que teve o presidente da Babia, 
silo :as mesmas que teem levado todos os presidentes de 
província { :recommenda-se-lhes o maior zelo pPlos ínteres· 

• ses da provinliia, ui'oderação e justiça, o bem publico acima 
de ludo ... , · · ·. 

Se:o Sr.-,Cruz Machado mostrou se prevenido, não sei se 
.-·u· prevenÇões .nasceram aqui ou se lhe foram suscitada~ 

pelas . pes·soas que · o rodeavam na província da Dahia ; 
felizmente,. porém, essas prevenções não se manifeslaram 
em·seus a:ctos'·officiaes.· , 

.. <·_.o· nobre bario de Cotegipe creio ter affirmado que o 
'Sr:' Cruz Machado mandára ootificu a alguns membros 
·da -'asl!einbléa provincial que não desejava a eleição do' 
Sr:. Góes Junior para presidente daqnella corporação. 
O Sr. Cruz Machado nega o facto; diz que manifestara· 
em particular que oito sarJa boa a escolha do Sr. Góes 
•J'unior' para as relações amiga veis que deviam existir entre 
o presidente da assembléa e o da província, mas que não 
fez ootific!lção alguma; a eu tenho ouvido a outras pessoas 
que um terceiro, fuoccio~rio publico, é que julgou prootar 

- hom serviço ao presidente, com!Jluoicando esse seu juizo a 
alguns membros da assembléa provincial. · • 

O Sa. SrLTEIIIA LoBo :-Isso não'entra cá ••• 
0 811. VISCO!'DE DO RIO BRANCO (presidente do COIISBlho}: 

-Não me cabe averiguar agora esse Cacto 
O 811. S!LVE_IBA LoBo:- E' o que cabia 'muito'.; devia 

ter inspeccionado. · 

prllsidente, que elle tomasse as providencias maia prompt"' 
para que se não repelissem as mesmas scepas, ··e 'I 
11ssPmbléa provincial fosse res::. ;,ada e podesae· deliberar 
og~ plena liberdade. . · 
· Esie proredimento do governo, que alo qaeri6 cou

demoar injustamente a alguns amigos , nem· aotorisa:r 
lotas inte•tinas entre os conservadores; os nobres seoa
dore8·o censuram, procurando ver ahi, nilo prudencia. nlo. 
espirilo de conciliação m_uito loavavel, ma~ fraqueza e 
desejo de viver a todo co-to I . 

·peçu licença ao nobre barão de CotPgipe para .nilo dar 
a seu juizo sobre o estado de trauquiiii•Iade publica na 
Babia a interpretação que poderiam ter suas palavras. 
Meu nobre amigo hoje, como era natural, Calluu com alga-
m'l p~ixão. · · · · ' 

O Sn. nAnio DB CoTBGtPJ:-Paixão oãó. 
O Sn. vJscoNDB no Rro BRANCO (presidente do COflle

lho):-Porque Julgava-se injustamente magoado ; tévé de 
rallar de si proprio, teve, na phrase do nobre senador pela 
Bahia, de escoi1~1ar-se de insinuações, que, quanto a mim, · 
não podem pairar sobre S. Ex., nem toca 'lu de .l11ve se 
quer ; em taes circumslaocias níoguem podia guardar a 
c~lma habitual. 

Não creio que a lranqoiHidade publica. na Bahia corra 
o menor perigo. 

O Sa. Su.uvA:- Apoiado; nesse · ponto V. Ex.'tem 
muita razio. 

O Sa. ZÚuus:- Lá está o elev3dor ••• 

0 Sa. VISCONDE DO 810 .lhiANC!r (preddenle.do COIIIelho): 
-Houve uma demoo~tração popuJ,.r,. e Jió>~ .sabemo~, .eis 
nobre senadores o conC"ssarão se quizerem ser francos 
nesta occasião, que de ordinario, quando ha taes movi~ 
meollie populares, apparece um• ou outro- ·desv~rio.~E': pos
•ivel que, depois de vivas a. horas mortas da ooote,. algum 
grupo gritasse óíurra ; mas isto oilo era ameaça. que pu
zesse em perigo a ordem publica. Não houve nenhum 
ataque á segnrar~ça individual.· 

O Sn. z,cAnus :-Pois atacar ao presidenw:da· anem
bléa não c um facto gravíssimo ? 

O .Sn, .vrscoNnB Do R1o BRANCo (presidente do conselho): 
-0 Sr. Cruz Machado sa justificará,. 6 o mais competente 
_para taes justilicações. Como está ausenle, era da minha 
lealdade. declarar que eUe nega ter feito a supposta noti-
ficação ; e outras, pessoas explicam o caso difi'erentement~.. O Sa. VrscnNDB o~ Rro BuNco (prelidentl do COIIIelho): 

Da exposição do nobre barão de Cott>gipe não resulta,. -Estou me referindo aos vivas e n•orras, estuo moslrando 
felizmente, nenhuma imputação ao presidente da Bahia, ·que a tranquillidade poblrca oaqoella proviocia oilo rorÍ'e 
pelo que respeita aos factos. que se deram com a assem- .perigo. Não me consta qoe o president~< ou outro membro 
.bléa provincial. Na occasião desse· tumulto _o Sr. Cruz da assemblóa provincial sofir~sse oft'eosa pbysica ; acha
Machado estava · enfermo,· e as. circumstaocias de então ram-se em meio do povo amotinado, mas sahiram !oco-
foram. referidas pelo nobre barão.· Desde que o meu illustr~ lumes. · . · 
amigo disse ao .presidente da proviocia : " Vi•to que o Di~sê, porém o nobre senador -p•· la proviocia da 
povo acclama V .. Ex., um pedido seu, uma recommen- Babin « porque um vice-presid~ota não tomou conta da 
dação transmittida em seu nome ao povo, poderá dissulver administraç~o ? " · · · 
o tumulto é serenar tudo ,.; o presidente, não o podendo Senhores, é difficil achar uma solucãoque possa quadrar 
fazer. por si, porqne est~va gravemente .enfermo, respondeu 110s desejos do nobre senador. Ora devíamos conservar o 
ao nobre 'barllo : " Pois Caca transmittir em meu nome Sr. Cruz 1\lachado como présidente da ·Babia, ora devia
essa recommendacão: » • mos ordenar-lhe que se retirasse imrriediatameote, que 

Não se pódo, portanto~ imputar ao Sr. Cror. Machado não esp~rnsse o oucces~or. Na o o fizemDe, · porqué não 
aquella lamentava! occurrencia; e fU já o dissn : logo qu~ biLVill necessidade de apressar tlinto a retirada do Sr. Cruz 

. por telegramma nos constou o facto, recommendámos, bem Machado ; nll.o o fizemos tambem. porque , refiecliado 
que o julgassemos "desnecessario, porque .. conflavamos D() ,sobro as.circumstaneias da ·Bahi&,. en&ea~mos. que DilO 
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era . conveniente que a provmcia .licasae eotregue a um O Sr. C~z Machàdo,l~i·exoiJe~do .. daj;l!i&. do ,discurso 
administrador interino. . . . . que o nobre sonàdor cbamn'pbilippic~ contra. o presidente 

Nilo. vae neste juizo do governo nada que possa ser da Bahia. Não é ·exacto·; a ;exéJDeracllo cHàdo anterior. O 
desravoravel aos vice-presidentes daquella província. nobre deputado p•la proviocia'da,·:Oâhia o Sr. Góes Junior, 
Quando a intriga politica tinha procurado desvirtuar. os que hontem interpellou o meu oobrá :·collega, ·ministro do 
factos a que se tem alludido, lao~do suspeiçllo s~bre a lmperio, por commuàicaçllo · particúTàrjá tinha· ·noticia 
assembléa ,provincial ·e sobre os cidadilos que tiveram dt"N&e Cacto. . ·. · . . 
parte ~m ~elos que .podiam ser ~ubmettidos .á d .. ci;ão da Houve um artificio indecente para· com o' Sr: des~m- . 
mesma usembléll provincial, .llllleodt<mos que Dilo era pro- bargador Góes, e elle não comprehendéu a indignidade do 
dente que a admioistraçao ·passasse a um dos v ice ·pre- o osso procedimento, qaaodo concorriámos par~~o: a sua· é,lel- i 

sidentes, e que mesmo nenhum delles. quereria aceitai-a em ção de presidente da camara temporaria; Eiil oa termo!( de 
tal co••juoclura. • · · . . ·. · outra censura do nobre senador. .. . . .-· ... ;; .. _. 1 

Por.estils raziJes, e porque .nllo era urgentíssima are- _ · · -.. ..J,-.-··::~··-··. 
tirada do Sr •.. Cruz .Machado,· contando oó~ ·que seu soe- O Sr. dPsembargador Góes entretinba commigo· relaçiJel:,. 
cassor partiria brevPmente, não lhe rccowmendamos que m.uito b•oevolas ha, ao nos, e era ·ámi.go•·;4e:ralgun~:;•do~:., 
passaose a .administração a um dos vic~-presideotes. meus coiiPgas. U por tssas relaçiJes,. 'já comjr·-babiano·e; 

Onde está aqui a vaciUaçllo, onde o de~oejo de agradar como ministro, conversei com S. Ex; sobre· os sticceasoa'·,da:. 
a: um e· a outro lado, com prtjoizo da dignidade do governo Bahia e, comqàaoto elle se moRtrasae, .;como:Oe~a•<J!atâÍ'al>·~·· 
e du colivenieocias publica's? O nobre senador, quando doido de certas circomstancias e dos boatoa,:<,qaa:er.am·.,· 
foi ministro, era prudente, nlio adoptava senão as soloçiles altriboidos ·a palavras do presidente da'·Bahiâ; .\D.~O!.<me·: 
que podassem abonar o bom criterio e rellexão do governo; pareceu contrario ·ao procedimento que oti•czainiatroiL&e!tj;;.• 
nllo'tinha por empànho. irritar os animos e aggravar mais _nham traçado nessa desgraçada desintelligencíàh:· .·~':< ·.··. 
ainda qoal·~oer descontentamento· que podasse sobrevir E nós, Sr. presidente, que nllo esla."mos.: ~oiiÍicàdo•' 
entre elles; não nomeava e demittia presidentes ooicamerite · 00 dil~mma que figurou 0 nobre seoa,dor, .de 10mpei')IU · 
por ácinte. . · . com o preaidente da Bahia ou os outros amigos;.',eóteo-: 

Notou o nobre senador que eo houvesse dito qoe o iacto d 1 d , 1 · s C 
da Bahia nada. tinba de extraordioario. Eu rereri-me ao emos que, .se por um a 0 olio aa ta.vamos ao r •. ruz 

Machado com a coosideracilo devida ao seo .caracter, á. 
que se passou dentro do edi6oio da assembléa provincial ; sua posição eotre Õs conservadorea, . ao seu merito. real, 
e couresso que até boje não tenho dados para crer que por outro lado lambem, e .por todos,os meios.' razoaveis,, 
algom membro da assembléa provincial recebesse olfensas demooslravam.os que os suc.cessos "da Bah.ia de r~rma ah 
pbysicas. . .. ·- goma infiuiram em DO SSOS sentiment~s pa~a , com ·esses 

. O que o.uvi é que um dos deputados proviociaes dera amigos. , ·· - · · ·. · . , 
lev~mente co-m o éhapéo de sol em pessoa do povo e que, · . ·· - ·. • J 

tentando. esta reagir, iuttlrvieram logo varios cidadiios e Porque, pois, nilo poderíamos concorrer para a eleição 
. evitaram a lula. do Sr. desembargador Góes ?' Era nos~o amigo, tinha-nos, 

O Sa. Z4cuus : - :alas o Sr. Góes fallou da chuva. de 
.pedras,•dos cacetes e chapéos de sol; não apanharam os 
insultados, mas a intenção era dar-lhes. · 

O Sa. vtsCÓN~B Óo ,lho BuNco (presid~nts do conselho): 
- S.e o desácdo aoa membros da assembléa provincial 
chegou a ess• ·ponto, seguramente! ·é um Cacto .exlraordina

. rio, posto q•te não seja o primeiro no, lmperio. _ , 
, _Em 1864 foi preciso mandar força para o recinto . da 
as~embléa provlqcial dA Pernambuco ; esta não pôde Ira· 

· balhar senão guardada pela Corça publica. 

· lO SJJ."lluaos BuiiBrO : -Apoiado. 

0 Sa . VJIC811DB DO Rro-BR.ANCC (pwidente do COIIIBlho): 
-Ora, tumb•m ningulim d1rá· que ~eja um Cacto or~ioario 
11 de .uma as~eoibléa. provincral nilo poder reuoir-ee uem 
deliberar lie'oi a presença dl'. uma _guarda d~olro d.o edificio, 
como acontece em algumas a~sembléas ele11oraes. Mas isto 
deu~se em ·18U; .e em t8Gi nllo governavam os éooser

. vadores·. Provavélmeote, porque enlilo .governavam os pro
gre~sidas, . o Cacto oiio pareceu extraordinario, nlló cau

. suo eséaod.alo, foi uma de8sas océurroucias que apparec~m 
na vida. dos povos livres. Hoje, . porém, não acontece o 
mesmo, qualquer, sce'oa tumultuosa, mais algum calor nos 
4ebnteA de uma on outra assembléa provincial, sllo coosas 
inaqdil"s, .alio 6flll.P'ÓQias de uma silao.çlto perdida. 

prestado o seu apoio e nada havia desmerecido dà coosi-' 
deraçilo publica. Sua eleição Coi acolhida por todos cõmo· 
muito digna e justa. . · ·. · · · 

1\las, Sr. presidente, 'estou fatigando· .a· atteoçllo• ·do 
senado com a repeticlio "do que está patente' a todos, isto· 
é, que o nobre seoÍdor só queria de .nossa • parte. um, 
procedimento que nos pozess11 mal com todos. -

Fallou ·s. Ex. em• Cactos immoraes. Mas onde estilo· os· 
Cactos dignos de semelhante qualificaclo 'lA miseravel~~
qoestão de um contrato. para certo melboráioeoto"Íia·ca
pital da· Bobia.? Esse contrato nem roi discutido 11a as.:.· 
sembléa provincial, nem o governo tevli que aar j oizo a 
respeito de sua utilidade e de aoas clausulas. O proprio 
nobre senador recon_beceu que taes uegocioa são da. com-: 
petencia proYiocial. ·Se não estava em discu~sllo o con
tra to, se o governo, · por· fórma alguma, roi ·chamado a 
interpór juizo a tal respeito, como se traz o contrato .dos 
e~gotos para este debate, e se pretende; por· este modo, 
dar uma côr. repugnante aos successos de que temos 
tratado 'l · 

Peço licença _ao senado para , nlto demorar•me sobre 
este ponto. À maledicencia ou a tactica politica póde ser
_vir-se do contrato dos esgoto• da cidade da Babia como 
uma arma muito digna de ser maaejada ·contra os seus · 
adversarios, 'poróm olla nilo póde ferir ném nodoar aos 
minis,ros e aos sous amigo5. · 
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92 Discurso. do Sr. Mendes· de Almeida 

SESSÃO EM 16 DE JUNHO 

Vóto de gt·a~s 
. . . . 

' _ô 811. Lmlo DA CuNU.l:-A resposta é parapbrale ~a. 
falia do .tbrouo. .- _ : 

O 8r, Heade• de Almeida:- Parece
me, Sr. presidente, qÓe a causa do governo vae mal I 
Elle &em abandonado a diacusslio, • nem aó menos en
contra apoio na honrada commissão de resposta á !&lia do 

. o Sa. MENDES DE ALliiBIDA.:-Isto assim se àpreaenta 
desde a primeira expressllo. Depois, .Sr. presidente, ba aqai 
um topico da falia- qoe na:o foi respondido, o qualoi tratar 
de alguma sorte com pouca considerailo a la!Ja do throno. 
Não se póde, prima facitJ, imaginar que bouvssse simples 
descaído, fi redigisse uma resposta que uilo correspondes~• _ 
ao que diz a Calla do throno. • • , throoo.. -

O Sa. 8U.liV.l :- E' verdade. O. Sa. S1LVBJB! LoBo :-Apoiado. 

O 811; II'BIIDBS DB ALliiBID.l :-. Com razão dizia eu, a 
primeira ver que tomei a palavra nesta discussão, que a 
opposiçlo de ,senado· nada tinha perdido com o ter sido 
abandonada pela aorte, e pelo prudente arbítrio do 11obre 
preaidente. desta casa ; ao contrario, a oppoaiçito _tinha 
ganho muito com a eleiçilo da illo!trada commissão, ·que 
eu. direi patriotica ; 'porque ella se collocou ao lado da 
nppo~içao; e o verdadeiro patriotismo actualmente está 

O Sa, MBNnBs ilB' ALMEIDA. :-Cumpre fazer justiça i. 
circolllspecção da nobre commi!silo ; a eliminação foi' o .. 
mesmo que dizer : este paragrapho oilo te~ valor nenhum,· 
e, portanto, na:o se lhe deve dar resposta. Eu. voa reprodu~. 
zir o paragrapho, vi~to que o nobre relator da commisaãÓ. 
alto estava presente quando analysei este topico (lendo) : 
« Varias e importantes 1'esoluções adoptastes, o· aàn~ 
passado. Eetou certo de qne proseguireis, considerando uâ 
presente sessilo outros projectos, que se recommendam· de 
preferencia- á vossa solicitude pelo bem publico. » Este 
paragrapho nilo teve resposta e merecia que por civilidade 

deste lado. . . 

O Sa. 81LVBII.l Lo11o· :- Apoiado ; fluem ouve a cto-
1111'& e cala, é porque consente. 

O Sa. Ms11nBs DB ALliiBJD.t. : - A illustre commissilo, 
Sr. presidente, não só censura o gabinete na propria letra 
do seu projecto de resposta, como mostra pelo seu proce
dimento que n!Io é Cavornel ás vistas do governo, porque 
o abandono no meio das accusaçifes, que todos os dias 11e 
tem leito aqui neeta caea em relação á politica do go-
verno, quanto á parte religiosa. · 

O Sa. TsiXBIR.l JONJea :-Ainda bem que V. Ex. res-
tringe. · · · 

O SR. M'BNnBs DE Atli!BID.t. : - Mostrei que em di
:versos politos da resposta se encontra o desprazer da com

. Jlliasilo, con.oeçaudo logo pelaa primeiras duas linhas ••• 
O 811: BARio DI CouGIPB. :-Qaaes silo. esses pontos ? 

. , O 8a. Msl'IDBi DB AtliiBIDA.':-Já em_outra sessão apre
lentei ; mas v. Ex. nilo estava presente a primeira vez 
qae lallei ; por isso farei ama breve· repetiçilo. , 

• Voasa reunião, diz a falia do tbrouo, é sempre para 
mim motivo dft jubilo e de fundada confiança. »-0 que 
responde a illustre comn•bsilo á este topico '-Eu voo 
ler (lendo): «O·seaado acolheu coni o devido apreço o sen· 
timento de jubilo o de fundada esperança.• Ora, deéhrar 
A Cor6& que .não devia ter fundada confiança no p11rla
mento, e sim esperança, era o mesmo qae dizer ao minis
terio, dirigindo-se á Coróa ' não deveis ter nas camara 
confiança, mas e til o sómente. uma lra·ca esperança. 

O Sa. IIA.IIIo DB CoTBGrPB :-E' mais alguma cousa. 
o sa: MBNDBS DE AL:IIBID! :-Parece-me que níio. 
Es1a troca de expressões indica cousa mui dillerente 

, desagrado, desprazer, o qae nunca aconteceu em redaccõos 
de resposta á falia do tlirono, por parte de commissão 
ami~a, porque, quando se está de accOrdo com a politica 
do .miuiaterio, as palavras estilo sempre em relaçilo com os 
períodos da falia do tbrono; ua:o passam de uma parapbrase; 
J)las, qaan~o se apartam, levam sempre am pensamento 
eccalto de desprazer. -

O Sa. SILVIIiiiiA. LoJo:-Apoiado. 

se désse. · . . 
Mesmo no topico relativo á qu!!stllo religiosa; ba ainda 

algum reparo a fazer, e que não .fiz a prime irá. vez que 
l111lei : Diz a falia : ot O procedimento dos bispos de 
Olinlfa e do Pará sujeitou-o~ ao julgamento do supremo 
tribunal de justiça. Muito· me pen&lisa. este Jacto, mas 
rumpria que· não ficasse impun11 tllo grave_ oll'eosa á. 
coostituiçilo e ás leis. · » ' · · 

« Firme · ao proposito de manter illesa a soberania ·na
cional, e de resguardar os direitos dos cidadãos contra· os 
excessos da autoridade ecclesiastica, o· governo conta'com 
o vosso apoio e, sem apartar-se .da moderação até' boje 
empregada, ha de conteguir pôr termo .a um confticto. tilo 
prtjudicial á ordem social, como aos verdadeiros:interesses 
da religião. » De. que manei! a a illustre com missão res- . 
poncfeu a este paragrapbo? flendo): . · . 

« O senado lamenta o- coollicto » ••• e na falia Dão se 
chama o · procedimento dos bispos conflicto. ·« O procedi
meato dos bispos de Olinda e do Pará sujeitou-os • : • . A 
resistencia dos bispos ao aviso do governo é sem duvida 
contlicto, porque é qaestilo ou luta entre douil poderes, e ·o 
governo chama simplesmente procedim11nto ao acto doa 
bispos, isto é. segundo o &-overno, os bispos erraram ou 
praticaram delicio •• ~ 

O Sn vrsco!IDB DO llro Bu11co (prelidsnttJ dó-eonselho): 
- Vej11 se oão ha esta palavra na falia do throoo. · 

O Sa. Msl'IDES DB AtMniDA : --. • • « de que resultou 
•er~m·e1111s sujeitos ao julgamento do súpremo tribunal de 
justiça. E' um facto que penalisa e contrista ••• » Nilo se 
sabe o que a illostre commiseilo quer di1er com este sylio
nimo-contrista.-pprque peualisar e contristar querem 
dizer a mesma coasa. Que uecessitladii'b..avia de accresceatar 
o-contristar ? Já S!' vé, Sr. presidente, qae a nobre com
missilo parece que se entristece maia do que o governo e 
por isso delicadamente o censura, • para ella. es1e pena
lisa do gover11o é de alguma sorte um choro de croco
dillo, teodo por fim illudir os nescios. De lacto, a nobre 
commissilo assim o acredita; tem mais pena da siluaça:o 
dos biapos, porque ·diz que está penalisada e coo&ris;-
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tada; isto· e, tem·daplo pesar, bem queí a meu ver, pena)isar-e . ~leitornl, roi. buscar um ministro ca!Yinista. Da 'Súi11a; foi. 
éontristar importem a mesma cousa. . . : p~dir _conselhos a este e nlto · quiz preparàr um projecto 
· Se a nobre commisslto accrescentou o-contrista-fel-o eleitoral, cunrorme nossa situaç4o. e cooveoieacias, sem ir 

com algum proposito, é. porque julga que Q 'co-ntristar ex- procurar a opinião de um. bom~m. que nunca põz os pés 
cede a·o penalisar, e qne o. aconte!IÍmPnto merece ser assim no Brasil, nil.o conhece nossas circamstancins, mas qae tem 
Iaetimado. Mas o !'Overno, usando ~ómente dll palavra- uma qualidade que muiio o recommenda, que sabe'''maito 
peoalisa,-manire~tou que o seu sentimento 11ra fictido, ap- bfní ao palad~~or do gabinete actual, que é eer ministro· 
pareotê e meramente pro forma, afim de· guardar· certas calviuista. · . ·· · 
.cooveoieociu ·; e que, pelo contrario, elle estava alegre. · 0 Sa. VI!CONDB DO a10 B~ANCO (prtlidenle do co.n.:. 

Nilo obstante a illastre commissão, qae vê ne~teacontecF Belho) :...,.. Elle. ~oube do projecto depois de publicado. o. 
mente 1,1111 máo f6ilo ·para o paiz, um successo desagrada- S J · d · 
vel e triste, que à pena lisa e contrista, não hesita 'em ac- r. uão Mendes que lhe respon a. . .. . . .. , . : 
cresceotar que este. ·facto em. taes . condições ·tem jnst~ O Sn. MBNDBS DB A Ll!IEIDA :"-0 Sr; Jo&o":ftJeodes· olcf 
explicaçllo DO respeito devi •o á coostiluicão e ás le'is'. Um póde responder por estA facto, :porque nlo corí~ullou;' ~em 
facto qlie peo ,Jisa ·e entristece nllo terá' por·essa circum- m•ndou 'á Suissa cousultar o Sr; Naville; qaem o··con~ul• 
stancia explica~lo justa nt respeito devido áqaelles ·objec- toa foi o governo. Por coosequímcia, quando censuro· ·o go:-' 
tos. O cumprimento da c_onstituição e das · lei~ pó de dar ver no de estar consullando a iadividuos · estralibos·:; ao· 
Ioear a tactos·qae causem pena, mas taes ractos por si sós· nosso paiz, ignorantes de nossas cireomstanciás, que ren.:· 
nilo o explicam pelo respeito devido · ás' mesmas leis. A dem o~s centros da Europa, para saber eomo-lle ha de go• 
respo~ta o. illastre commis,.lo não satisCáz, e oito corns- vernar nussa patria, quando se tratava· de uma õuldicfa de· 

:ponde á idéa expressa na falia. summa importancia, de lnteress·e· raodamental_ para,.: sua -
, . Assim. o governo diz (lendo): '"Muito me penalisa este le~rislacll .. , o. qae tem um particular com isto-? Sappooba
Ca'cto, mas cumpria··que não ficasse impane tão grnve se qae'o_Sr. João Mendes tivesse lido os tralialfios·do'Sr.
ofl'eosa á coostitoiçllo · e ás leis. , O gov•rno reconhece Navllle-e sympathisasse com algu~as das ·su~s opioi~es; 
que o Cacto de sujeitar. am bispo aos tribunaes é tri~te, o governo· nada tem q~e ver com 1st o. Mas !r o proprio 
mas ba um dever superior que faz esqaecel-o·, preteril-o, , gov~rno consultar daqu1 e com c~ r ta solemnlda·de o ~r. 
que é o respeito devido á constituição e ás leis. Mas a Nav11le, que pouco saberá do Brasil, -é outra coas~. ! 

nobre commissito, q~e acba nesse respeito a justa explica- O Sn. v1scoNJiE Do Rro BRANCO (president~ do ~~n~e:. 
çllo de om facto _tmte, par.eceodo ser. c~-relativo, como lho) :-0 juizo de Sr. Naville roi publicado primeiramente . 
que tem o propos1to de dehcadam~ote rnsmaar gae o que em S. Paulo e quem o publicou elogiava~o. 
pretende o governo é inadmissível ; a iFonia é beiD visível, 

0 
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porqae nllo 88 dá essa justa explicagito.- . . . . - . a~ ENDES D~ LMEIDA .- J~IZO o Sr. Naville 
A illostre commissão queria escapar-se de applaudir a }or pubhcado pela Imprensa earopéa. . , _ 

ioconveniencia da expressão impune, havendo ain·ia um o Sa. VISCONDE DO RIO BR.I:NCO (presidente do conselho): 
accusado que tem de responder perante o supremo tribo -Mas a prim6ira noticia que aqui tivemos· foi por vi:a de 
nal de justiça. E' entllo di~se com sigo : Se desde já qne- S. P<~ulo. · 

_reis comprometter a cliasa _que susteotaes e obrigar os (H a. um aparte.) 
membros do sapremo tribanal de justiça a proceder como 
procederam no primeiro caso, corre isto. por voss11 conta; 
oã~ quero ser complice ; mas vós abusaes da posiçlto do 
Imperante ' redigindo ama falia, em qua se !anca uma tal 
incooveniencia que todo o paiz verá ; ó como qÚe dizer ao 
supremo ~ribunal: a Pnni o segando bispo. " 
.• O Sa. F1GUEIIIA DE MBLLo :-Apoiado. 

O Sa. MBNDBS DB ALMBID! :-Carregae com as conse
qnencias e com o odioso das penas do art. 96 e com mais 
outras dos artigos do .codigo criminal a que se rereria o 
nobre presidente do conselho, quanào aqui veio citar opi
niõell de jariscoosultos de fóra da terra, porque, não as 
achando ·aqai, foi buscar em . Portagal onde ha um a-o
verno dominado inteiramente pela maconaria e que pouco 
se tem importado com 'manter o texto de sua. coostiluicllo, 
pois qne muitas vezes a tem rasgado. • 

O Sa. VI&CONDB DO Rro BnANCo (pretidentc do coní~
lho) :-Opiniões do' conselbo de Eotado. 

O Sn. Ms!iDBs· DB ALlllKIDA :....:E parece que o consultar 
oraculos estranhos está agora .em moda. O &ctual mioiste
rio, quando não acha no paiz quem queira sustentar suas 
opini!Jes, yao baseai-as no estrangeiro:. para o caso do 
bispo de Pernambuco, foi a Portugal, e, para a sua reforma 

O Sa MENDES DE ALMEIDA :-.Mas o folheto oito' foi 
publica.;o p6la imprensa do sea'paiz 'l " 

o Sa. v1scoNDB Do Rro BuNco (pr~sidents do éont~lho): 
..-.Foi... · ' . ~·"·' 

o Sa; MsNnRs DB ALlllBIDA :-Então, para qae V. Ex. 
CODtAsta 'l . . ... ' ., .. 

O nobre presidente do conselho proferiu aqui um dii. 
corso, em ama das sess!J~s passadas, em que dis1e: que 
• ia tirar a limp .. a qoestllo religiosa. ,, . -

o Sn VISCONDE DO J\10 BRANCO (prelideials do couellro) . 
-Tirar a !impu 'l Não usei deste terme. . · .. 

o Sn. MsNDss DE. ALMBIDA:- Mas o de qa~ riaoa im
porta· o mesmo. 

O Sa. vrscoNDB Do R1o BRANCO (prsddente do cont8lho ) 
- Na.o importa, o mesmo porqbe o que ~a di.sse roi _que 
ia li•Jaidnr caqnella occasião a qaestjlo religiosa., , · 

O Sn. MBNDKS DB ALlllEIDA:-E, eu osaodo tambem de 
synonimos, como fez a nobrd. commissilo do voto. de graças, 
disse que ia tirar a limpo a questilo. No resunio do discurso-
de V. Ex., publicado· o o Jornal do Commercio, se diz 'que 
ia lirar a limpo a questão e mostrar que a queetilo reli-
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giOI&•:II&U tem. com a maçonalil, e, a' meu ver, é exclusiva
mnte e qu esl4 em questllo. 

pó r .em •igor a Iegialaçilu de. Portu'gal, qae aubeia&e em• 
qu11 o to oilo for revogada. . . . . 

O 81. FIRJIIICO :-A.poiado. 
o si.. MiN~ES DE ÂLUEID.l; -0 'nobre . presidente d? 

conselho .assegura que, na questllo relisiosa, o que Pstá 
em di1cussllo oilo é a ma9ooaria, mas a soberania nacional, 
a coostituiçao e as leis á que os bispos se oppoem. MaM, 
Sr. presidente, illude-~e a questllo. 

Mas pte~ciodamoa dia&o. O decreto de 1~38, asstm 
como o de 18117, nllo acompanharam a lei de 181t, por
que nesta lei nilo se .imp~e nenhuma peoa.aoa bispos pelo 
facto da recusa, e nem a quem se .oppuzer á decisllo. do 
juiz da Corlla. . , . . 

O que se diz Já simplesmente .é que, se. o bispo, o vi· 
gario, ou . qualquer padre oilo lenntar O: interdi.cto ~~~ 
excommuohão, o juiz do civil vá levantar o interdic&o. · Na:o ha nada aqui com .a· soberania nacional, porque a 

cjàestllo é muito simples, aiuda mesmo argumentando no 
ponto de vista do governo. Ha uma lei ou estatuto espe
cial sobre o recurso á Corlla 't Niguem poderá contestar, 
E' a de lei· ii de Maio. de 1821, que em porte refurmou a 
Jegialaçllo aoti&"a, lei,' oa melbor decrttto, lfUe foi mandado 
executar no Brasil pela lei de 20 de Outubro de f823 da 
&886mbléa constituinte. O decreto o. 1 O- de 19 de Feve-

O Sa. SJLVBtll.l DA MorTA : ·- Levantar os ell~itos, e· 
nllo ·o ioterdir:to. 

O Sa. Ms!IDBS DE ALIIEID.l : - Tem razllo : mas o 
··IJUe sigoilka boje esse emp•oho, ~e .o•, t.fl'•ilos do int.,r
dlcto dizem respeito ás pPnas ,qu" tinha outr'orii·O inter.., 
dicto ou o excommuogado pela Jeg•~llçito antiga ?·Sup11ri,-,, 
roida a leg•s'açito crimin~l antiga, desapparecia. o •11'-ito 
temporal do interdicto. Esta Jeghlaçilo desapparec\PU pelo 
tlodigo criminal, não ha mai>-oada a fazer com semPibante 
juizo, oio ba 'mais pena temporal para o exco111munrado; 
es~es .,fr.,itos da l~gislaçllo antiga acabaram. J,to pHr•ce
me clar11. Mas o mini~tro que public•·D o decrt~to 'de 1838, 

. reiro de 1838 veio regulamentar estll negocio, com~uaolo 
nenhuma meriçio faça da lei de 1821, e nem do§ 12 do 
art. tO! da constituiçllo: e, d~pois, em razão da mudança 
que houve na lei de· regulamento do coo~~lbo de E• ta do 
de18U e·18U, appareceuo decr~ton.1,911-de 28 d" 
Março de 1"81i7, .expedido pelo Sr. N:.buco, rerormaodo ou 
revogando a doutrina do de 1838. E~ta. é que a lei espe
cial ou estatuto sobre o recurso ã Corl)a. BOa ou mã é a 
que existe • 

p .. is a1é nem referi o ·se ao § 12 do art. I O i da cónst,i
tui9ilo', por sua alta recreaçilo eot~<odeu 'que 8.:i deviam 
ap~licar algumas penas ao pretenso desobediente·, a· marco11 
a~ do art 1 !8. ;Ora, Sr. presidente, que fez o Ravd. bisp11 de PArnam 

b!!CO? N~>gou-ae a cumprir o avi~o de 12 i111 Juoh·• d•• 
anno passado, que continha uma dec1sllo do conselbo d~ 
Estado por entender r·fi'•omo da legis{açilo da IgrPja, qu• 
lhe cumpria manter. Qu .. ) era, ,poi~, o procfsso a M•·guir ? 
Era simplesmente o que se acba ·estabelecido o a qoell~ lei 
de 18U e 110 decreto de 1857; nilo bavia r11ais nada 

O f4clo da recusa do · bi~po jã e•tllva pr· visto no 
decreto como cousa muito naturHI, e por i8so deu-se·lb• 
tambllm o remediu. Nao ba aqui ferimento. oft' D81l á coo 
etituiçilo e ás leis, e menos á prim6ira, porque a cuodi 
tu•çlto nem fallou uo recurso á Corll .. , nem é direito da 
Corlla alli definido. Nio ha, portanto, uma palavra em 
nossa lei fundamAotal que &rate disto. · 

O Sa, BILVBIIU LoBo:- C••mo uma lei anterior á con
stituiçlo'j.óde vigorar depoi& da promulgaçilo da lei ruoda
.meutal, .é o que eu oãu eotend.,, porque a constnu•çã•\ 
estabeleceu uma nova ordem d~ cousas e marcou a~ 
àttribuiciÍes' da. Corlla, oilo ·incluindo esta. Por est• Jadu 
aio da- oÍlo vi encarar-se a questão e para mim este é que 
ó o p~oto eea!lncial. 

. O Sa. MBIIDJS DB ALIIEIDA: -Seja como for, assim 8e 
:estah.eleceu e. creou uma tal préteoçilo, sem lei nem de
. creto. 

o sa: SJLVBIR.l LOBO:-Apoiado. 

O Sa. SJLVBIB! LoBo :-ExecutiYamente. 

o Sa. 'MENDES DE AJ.IIBID.l: - E~tá cluo . ..Nilo lia ruli
dameoto legd para sem•lbaote penalidade. 

o·s •. SILVEU. Lobo :-Apoiado. 

O Sa. MENDES DR ALMEIDA:- Veio outro mioist•o pos
teriurment•, ~m 1857, o agseotou que devia aceitar o mimo, 
que, parece,. lhe t1nba ~ido rem~ttido de eocommeoda : 
agradou-lhe o expedi~ote de 1838. · 

. NAu ha, portaolo, Sr. preMideote, oa noua legislação lei. 
alguma que aotorise a punição de quem, como funcciouario· 
ecclesi•stico. r•K••ta lás determjn~çlles ill~gitimas da au
t•·ri~~tde ciYil. ·Nãu ba um& ~ó, e entr~tanto quasi todos os . 
doutos jurisconsultos do· conselho de E•ta.do e supremo 
tribunal de juKtiça Cor~tm de•cobrir, ao. empenho de acabru
nharem o dignti prnlado de Oliuda, outras muitas· contias 
que nunca exJstir .. m Dll meote do legisl .. dor civil, disposi-: 
çileK de que ouo<:a cogitaram· a applicaçao. · · · 

Tem~s, 11m verdade,decreto especial, o de 1867, r11gu• 
laudo estes casos, com d1sposiç1Jes até ··hoje coosagradu 
pa~a a s~oluçilo de conOictos com o poder espiritual ; mas 
esae meKmo decreto, 'como já vimos, nilo tem ruodameoto 
legal, maxim" quando impõe penas, que o pro )i rio l~gia- · 
lador civil oilo saocciilnou. Mas, em som ma, é a unica ·Je
gislaçilo que temos sobre a maleria, e o juiz temporal oilo 
tem faculcl~tde para proc~rar c;otra e applical-a a casos 
desta natureza. -

. O Sa. · MEIIDI~ DB ALMEIDA : - Ma! nós não podemos 
deiJ:ar de admittir esta lei ou decreto de 1821, qu"' se 
àcha contemplllda oa lista ·das qo6. aceitou a lei de 20 de 
Outubro de 1823, iod6peodente do que dizem os rPga
listas de que essa pretençilo está implicitamente inclui da na 
eonstituiçilo como a outra do placet. 
. p S1J: SJLVEIIIA Lopo:-Niio apoiado; nllo está. 

O S.. MEX.Pie DE ÂLIIIBIDA.; - Está tito somente a lei 
01 de~:rlllO d.e 18i 1 , por~ue a no~aA lei de. tajl8 mandou 

Portanto, Sr. presidente, 8e o decreto de 1857 nllo lem 
·ruotlameoto legal, como applicnl-o aos casos ·de Pernam
buco e Pará 't E, faltando-lhe ,esse fundamento, como se 
tem mostrado, nem por isso se poderia coovolar a otitra 
legislaçlto, escolhida a arbitrio. Isto oito é'licito ao 111agi8:.. 
trado. Tentai-o seria o mesmo que afi'rootar ~ constitl!i~RD 
e as leis, que o 111illistorio ~IUI'O tJO~nbo moaLrl' p11r de,.. 
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feÍIÍiet e de ou trá llianeira · nllo po.~eria · estabelecer, firmar 
til~ ousada pretençllo. 

Q Sa. FJRilri:NO :' ~ Silo': I&IIJira- hetremlrifol:, oi ' .. 
sotrrem por amor da jitstica. · ·· · · • : · ' ·' 

o Sa. vJscoKnl: os S;u:i.t"~a.lN~o·:·-SeDÍ du'iid~. ~ ~ O Sa. StLVBIII.t. LoBO :-Apoi~do. 
O Sa. Msn•s n• ALIIBJI.l :..:... Comprehende-se a Jegis

laçilo' Civil antiga ; ·em ·que o excommuogadu tinha uma 
pena, pela repressilo da heresia; mas, se edil pena des
appareceu com a nossa legislaçilo criminal e desde a 
eooPtilaiçilo; art. 179 § li, o que vem fazer aqui em qu~~t~tilo 
de jurisdicç&o· . esptritaal o juiz d11 direito ou· qo3lqn~r 
outro funceionario civil 'f E' uma frioleir~, é me~mo ama 
inepcia SAmelbaote pretençlio. 

' ,. .· 

-o Sa. Ma11DE8_ n Atllllu.-Aqoi J!·&em.dilo;;Sr., 
presidente, que a opposiçlo que · oa calbolicos fazem ·ao 
governo, tanto "'nesta camara como oa outra, é mo'rida 
por infiuencia da politica. No seolido generico, é verdade, 
dizRm cem fundamento ·os defensores di governo, porque 
em verdade a l'l!ligiao interessa, e -maitct,· ao·Eatade, &aDio 
qoe na propria lei fuodameolal do 'doaro ,.iz. '18 ooaeagra, 
se reconhece a necessidade de uma religiao de 'Estado·;:t, 
portan.to, tudn o que 11fleresn a e•a religiilo•.olo póde 
d~•xar de 'iotereeur á politica. Exclui a religião ou ames
quiub·ae-a, e essa solida ha~e da aor.iedadll nilo, poder& 
mai~ 1m pedir a quedll "a subversilÓ do Estádo •. 

O Sa. 8JLVBJIIl LoBo:- E' mais do que isto •. 
O Sa. lfs!loBS·os A.LJIIEID.I.: - E' mandar um homem 

aério faze~ um papel ~iste, um pap~l thealral, · de pnra 
força, I••Vantar ioterdictus ou o~ seus effe tus, qu11 impore. 
o mesmo, isto é, 11quillo que elle em sua coJJsci~ncia sobe 
que não pó de fazer. · 

: ·.O .. sa. ZACARIAS :-Apoiado. 
. ' 

o sa: IIBl'IDBS DB ALMII:ID.l : -Nenhum juiz de dir~ito, 
nenhum ruocciooario do poder judit:iario, por mais elevado 
que seja, ha de levaol!lr o i nterdicto ordena .to por um 
bispo da igreja catholica Os tlfeitos tempor11os da 11ntiga 
legislaçilo, i~to é, a penalidade, acab.tram-se. O tnt~rdictu 
só ba de ser levantado pela autoridade competente, que é 
a aatorid,.de ecclesiaetica:, que~ esteja pres.a quer nlo. 
(Apoiàilot :) · 

O Sa. StLVBJRA. LoBD :.-E' o maior dos princípios do 
liberalismo os effeitos temporaes do interdicto. 

O Sa. MBIIDBS DB ALIIBIDA :-Na antiga legislaçilo sim, 
porque, como já· 'notei,. havia a pen,.Jirlade; mas boje ollo 
desapparecra, e assim a autoridade ecelesiastica, livre 
dessa dependencia, está e cootinúa entre nós a e•tar. no 
seu direito lançando o.s ioterdJctcis e 'quaesquer outras 
censuras, que julgar noce8s~<rias e no iot•r•s~e da lgr~ja . 

. . Suito _verdadeiro pesar, Sr. presidente, d'e que o gov•rno 
não se &doba m11strado . logico, visto o amor que sustenta 

· pela. cooatituiçllo e. leis, ordenando o processo dos .outro~ 
prelados, . · réós · do . m~smo delicio; maxime o do Rio d• 
Jàoeiro; ellee aconipitnharhm com a: ruesma aboegaçlo 
a" doa• JIJuslras victimas da_ m.açouaria, que sã~ beoe-
me~ilos da Igreja e dn nosso paiz. . 
· ,.•0 Sa · VJ~CONDB DB SouZA Fu11co :-Deste paiz. ·Dilo 
apoiado. · 

. O Sa. llfBIIDBS DB' Aollii:ID:l :-Deafe palz, sim. 
O ·sa. FJGUEJU Dll MBLLO :-Apoiadissimo. 

"O ~~. Msfllllss DI: ALlllll:rDlt :-Todas euas per~e~tui • 
9lles crearam. para ea itluetres bispos de Olinda e do Pará 
ama gloria immorredoun. 
, ~ Sn; Fnllr111o :_-Apoiado. 

.O Sá. IIIBIIDBS os ALMEID.l :-Os seus perseguidores •• 
nlio poderllo a t~tulo aspirar, mas talvez, para maiur 
honra dos martyres tenham de figurar nos baixos rHI~vo~ 
da; as la lua que a podteriilade lhes· ba de sem du vid .. le
vantar.: 

Se 6zess•mos polrtica nestas cireornsrarrei,s; proeemia
mo~ b•m, porque qoPriamus tirar o governo·<do:mácr·ea-
minbo emque se mett•u, d.•sd'e.o principio desca·dftal
traJa quesliln. _Se se visa a outro ponto de politica, mas 
pnlitica pequenina, declaro· ao senado que otaaa pelitica 
não me envolvo, nem, estou· certo, se ·envolfellt·Gs meus 
illustr~'s co!legas, a quem eu acompaolro · Jl'ellllá queatlo. 
{Apoiadot.) · 

M··us sentimentos, como eatbolico, do cDIIfl'eeidei ~ 
Brasil- desde qrie entrei ~o parlamento, e já o eram aD• 
t•riormente por m~us ·amigos quando nilo ·oceapava uma 
cadeira nem nesta, uem na outra caaa. Nilo me h!YÓ por-
tanto, por essa politica a que ae allurfe:;. em primttire, Jo
gar não l•oho aspiraçiles, estou .satisfeito com 'o qN sua.; 
o qUI! desejaria era . prestar o meu Yolo, mioba ·humilde 
ildbesAo á um miuisterio amigo do bem- publico, qoe en
caminhasse o nosso paiz a melhores destinos. · (Apoiatlol.) 

E~te governo, Sr. presid'ente, é; ollo ~ei se pela pertlir- ' 
bação de suas idéas, arrastado a lançar por. sobre noS'so 
paiz os maiores males. Já. mostrei; . oá seuilo jiUBalfa, 
quanto era cootradictorio mesmo neste negocio. . ·· . : 

O ~eoado sabe que essa. festa _deploravel.de :J 'dil' •r~o 
de 1872, causa primordial de lodos os males. que se .e-.&ao 
vendo, repetil-o-hei conslantemenle, deu· em rea!llfld!l aiu 
Car.to, que é em tudo iguàl ao de ·que ·esJamo~.l'rab.ad~. 
Um padre,· um fonccionario da igreja ~atli:o~ica~'irlll~~~~~ 
de posiÇio notanl oe"la Igreja, pori'sso que 6,11m preebJ:
t111'&, e, pàrll'fito, acilll'a ·de- quahfuer fiel, por liâit· aatOfi
sado que st~ja, lbelteo"'le' deqtro de um d .. ee:.avo.., . · · 

o Sa. FioustR4 DJ(MBLLO :-De ioipied'acfe·e mo~ 
f .. 

' O Sa, MsNoss ns ALMEIDA:: - Sim,· de tm'pte..;.. 
Elle proferiu iiUi um discurso. em que oeahamâ·pil&:fta 
8e releria á religião eanta do Crucificado, d~r ,quem lia 
mioiHtro. Quem examinar todo e8se .lfabalho,: · vlrá~~.'qae 
ahi não se encontra ama' só palavra attioenle a esta 
grandioso assumpto ; o orador estava iuttiirame.nte ina~ 
pirwdo em outras iiféas, lóra do dlristiiHiilm.,. q•ndo 
exaltava os gl'andes ~~erviços do Sr. prfl'llidente do COIII8· 
lbo por cau~ra da· tei· da libertação do 1'11Dtl'l!. 

O di•curso 01!8811 sacerdote· esta\'& de acc11rdo com as 
idéaR do nobre presidente d" cont'elbo, porqu11, qua1rdo 
S. E1 . .lMitava e dtsciJ'IiR e~sa lei de t8· de l!letembro de 
1871, nem mn· nome cto c:hridian1smo falla.a·~ tive· de 

.. ().:Sa •. P1G~1Ur·R llfft.~>oo:-kpoiado• ·razer esta-obsemçli:o aqui em. wn dos mftfodiacllfiOB i 
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o que transparecia era uma bomanilariedade fóra, alheia 
inteiramente do chtistiaoismo. 

O Sa. ·n:ScoNDE no Rto BnÁNCo (prelidente do cotuelho): 
-Os meus discursos estilo 'impressos; recorra-•e a elles. 

O SB. MBNDES DE. ALMIUDA:- B•m; o sacerd11te. que 
estava de accardo. com âs idéas do o obre presidente ~o 

..conselho, foi suspenso pelo Revd. bis~o do Rio de Janeiro. 
.por ser maçou, .porquanto o facto qo? o denuociav~ er~_ 
esse discurso, proferido dentro das loJa", m•~ que foi pu
blicado p~la imprensa desta Côrte, o Jornal do Commercio 
,oo Correio do Bra.çil. O nobre presidente tlo con•elho, como 
.já disse aqui em outra sessão, ba poucos dtas, 11m razito 
do ~esgosto qoe .cautou o acto do prel11.do desta diocese •.• 

O Sa. FIRMINO: ·-Por haver C!!mprido, e muito b.em, o 
seu dever. 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA : -. • • teve de eovo)vPr-se 
nesta questão_ •. S. Ex. nessa occasião, nas m•lhores di-po
sições de servir ao seo paiz, sem prejuizo de sua seita. 
aconselhou a esse sacerdote que procura~se vi ver bem com 
.seu prelado; se. visse, porém, que o -cto episcopal nitu 
. ththa j ustificaçito, era excessivo, ceosurasse-11 e se defen
desse pela jmpreosa. 

Este conselho, aliás, dado com boas intenções, oão pro
zuziu e nem podia dar bons rosollados. Fot o me>mo, 

. Sr .. presidente, qoe se rompessem os ôdres de Enio. Sa
bemos o eatroodo·que fez em todo o paiz esse movimentn 
da imprensa, desde o Amazonas até o Cbuy. · 

fórma, e ainda o 6, sem qoe o governo fizesse até boje· a 
menor observàcilo. Como corollario des~a etrervesceocia 
maço nica, nas sessões, do ano o passado; citei . aqui o 
facto de uma mis~a na igreja do Bom·J~sos e Via-Sacra, 
"m que esses sectarios, estando CHrto~ do seo puder, man
daram COIJOcar OS emblemas maconicos DO· cataralco de 
um maçon fallecido f óra da Côrte. O bispo, pois, o em 
nessa occa~iito fui obedecido. V. Ex. nunca se embaraçou 
com ·taes acont,.cirnentos, sempre impassivel,· e creio· qoe 
n•·m mandou _protestar pelos seu~ jornaes contra o que se 
dizia e fazia em desabono do R vd. bispo do Rio de Ja
neiro • 

Entretanto, Sr. presidente, é o mesmo o nobre presidente 
do conselho quem 'escreve oa falia do throno qoe o go
v~rno está firme no_ proposito de manter illesa a. soberanía 
nacional I Pois- se havia offeosa á· soberanie. nacional DO 
facto dos ioterdictos de Pernambuco,. por oito considerar-se 
as bulias contra a maçonaria com atreito temporal neste 
paiz; porque razão o acto do Revd. bispo do Ri'o de Janeiro, 
que ollo se !imitou a umaso;peo>ito ea: informata·conscientia, 
como se diz, mas entrou em discusbitO com o padre, pu
blicou as razõ•s por que o tinha sospen~o, oito· foi ceo_. 
surado? Se a lei ecclesinstica Dito tinha eff~itos temporaes 
nu ~xteroos nebte pniz, o Revd. bispo do Rto de Jnoeiro, 
aio da rnesn. o quA não houvesse quem recorres11e, visto que 
o seu acto oll'ondia á. constituição e ás leis, devia ser cha
mado á. razito pelo governo, pois __ que Dilo era qoestito. pe
culiar a determinado indtvidoo; e, se o_· prelado .resistisse, 
o governo devia fazei-o processar é passar pelos. niesmos o Sa. VISCO!fDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): tramites .q o e o Revd. bi~po de Olinda. o qoe reside oeste 

-Melhor seria dizer desde o Oyapock. r1aiz, oo seja estrangeiro ou sPja nacional, desde· que se 
O Sa. MENDES DE ALMEIDA :-Aceito a emenda do no 

hre presidente do conselho ; mas o que lastimo é qoe, 
recor~aodo-ee S. Ex .. do Oyapot:k agora, não ~e lembr~ 
tambem dos altos interesses do nosso paiz que oa outra 
margem d.o Amazeoas estilo reclamando .s•ria att~nçllo 

·do governo, interesses qoe tecm sido tão abandonados e 
· deiJprotegidos. . · 

Mas oito nos desviemos da discossito. O nobre presiden
te do conselho já era ministro, e ministro laureado pela 
maçonaria ; portanto, era S. Ex., como o mais compe

. teote,_qoem hCOoselbava a seus irmãos á que fossem para 
· a imprensa dizer o que quizessem· contra o bispo ••• 

•' . .J • 

0 Sa. 1'1 SCONDE DO RIO BRANCO (pre1idente do COI\SB• 

!Tio). :..,.Nilo ha t.1J. Nilo doo mais aparLes a V. Ex •• 
O SR. MBI'IDEs DE ALMEIDA :-••• quanto ao padre 

em· particulllf, aconselhou-o que -procurasse eoteoder-~e 
. com o se o p1 e lado •••••• 

O· SR. VISCO!IDE no R10 BRANCO (pre1idente do conse
lko) :-Quem affirma estas coujas na minba presença, oa 
presença do senado, que me ouviu, póde dizer o que qoi
zer ; e o oito. coo testo. 

viola contra elle uma iei, sobr~todo a coostitoiciio, deve 
stir prote~ido. Mas o governo ollo mandou fazer p~ocesso 
algum neste caso; pelo contrario; applaodio o· acto· do 
bi•po fluminense e agora as folhas do ~overoo · applaodem 
ninda mais. Ha doas pesns e duas medidas nesta qoestilo, 

Em verdade, Sr. presidente, se' o governo 11cbou que o 
Revd. b1spo do RiC! de Janeiro tinha procedido muito bem e 
com applnuso, privando um sacerdote de seu beneficio, 
•fl'tiito temporal; se o applaudio a secção ilo conselho· ile 
E;tado se o applaodio o venerando varilo que tenho aqui. A. 
meo lado (apontando para· o. Sr. visconde ·de Abaett).; se 
applaudiram todos os actos · do illustre bispo ; com que 
Jond.amento o Rey. bispo de Peroambocci, por lançar io•. 
te1d1cto em oma umaodade desobediente sómeote oa pinte 
e•piritual, qu1111to ao uso das suas opas o o serviÇ'o divillo, 
é arrastado aos ·tribuoaes de uma maneira violenta e 
npplica-se contra. elle esse nariz de céra, esse despotismo 
encoberto do art. 96 do codigo criminal, para se .lhe im
por a pena de quatro aunos do prisão com trabalho ? · 

Se a razão 6 a mesma e o facto praticado pelo prelado 
fiomioento em igoaes condições; se o sacerdote ou o secular 
~stá oo caso em qoe se offeodeo a c_oostituiçito e as leis; 
teem ambos em seu _favor a garantia legal, a protecçilo qoe 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA :-Desculpe· me V. Ex. e o Estado promette, o governo deve ir adianto em favor de 
a_ttenda :-V. Ex disse que appellassem. os maçoos para um ou de outro; tudo mais ó parcialidade, é tyrânnia. O 
a imprensa, posto que com moder11ção ; isto era natural. ~~cerd~te s~spenso, vista a doutrina do governo, não p~
Mas, aberta ·a valva la com o nssent1mento do chefe, oito d1a dehnquu po~ desobedecer á bulias nilo placitadas. 
foi mais posoivel fazer li~itaçõcs quanto nos ataques ao Maa, Sr. presidente, offeodeo-se a constitoiçilo e as )eis, 
Rvd. btspo. Quem po,deria conter a .torreoto não ~ f,.z . executando-. e neste pniz bulias, que, no dizer do governo, 
ella despt•ohou-se. E o resoltndo fu1 que essa decl~ilo do nunca tiveram no Brasil applicação. Isto é ioxacto,é'meamo 
bispo, o mesmo eu a pessoa, foi desacatada por toda a. um attentado contra a verdade. Mas,_ qoaodo fosse exaclo

1 
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não deveis ser em um ponto applaudidor do Réva.bispo do O Sa. MENniis im · AiliiEIDA~-IIa, portàntó, ~r:· presl-
. R:G deJaneiro,o no outro accnsador;juiz e juiz, aspero,iniquo dente para ·o governo de nosso , paiz dous .. JÍ~sos, duas 
com o bispo de Pernambuco, e tambem. com o. do . Pará: medidas; . o ·bispo de Pernambuco devia ser encarcerado, 
Vós oito podeis, e.mbóra procureis a exphcar este facto em· punido com todos os artigos·~ ... codigo, conforme queriam 
vosso favor, dizendo que o padre Almeida nlartios foi sus- certos membros do conselho de Estado e do supremo tribunal; 
penso ex·in(ormata conscientia. Nito, porque o facto pas- era uma victima sacrificada a maçonaria, .procurava-se_ 
sou ·Se ·de oulra forma, e foi publicado pela imprensa do artigos por toda·. parte como ag1,1lha em palheiro, .para ver 
Rio de Janeiro ; o Revd. bispo entrou até em discussão se esmagavam de todo a constancia do bispo, q11e com 
com o proprio padre; de•nonstrando que, por ser maçou, tanto denodo se apresentava ao sacrificio. Emllm, cliegou- · 
ena· o havia suspendido, e,lie bem me recordo, houve a este se até a. dizer pela folha do governo que a applicaçilo des
respeitõ despacho ein 'requerimento. . · · ' ses difi'erentes artigos do nosso codigo. criminal ao illustre 

.Mas, se vós quereis considerar o individuo sómente pela bispo não era · por ser culpado de resistencia ao aviso de 
circumstancia de ser. sacerdote, então vos digo .que o 12 de Junho do anoo passado, mas porque S. 'Ex •. repre
membro · de uma irmandade é tambem personagem eccle· sentava um principio, uma escola, um systema inÇeiro e 
siastica; funccionario ecclesiastico, e, de facto, o ó, que· esse principio, essa esçolà, essa doutrina deviam set 
pois que assiste ao servico divino, uão como qualquer se- a todo ·O • custo esmagadas sob o peso 'da lei, mas lei, -sr. 
colar, mas ·envergando uin vestuario, um trajo que é todo presidente, applicada iniquamente. · 

. ecclesiastico,-- sujeitando-sé á uma disciplina a «fUe o Portanto, Sr. presiden11l, se havia .neste paiz, como ha, 
simples secular oito está obrigado e, portanto, a allegação; um estatuto especial que regulava a questão, expressan
é improcedente. do-me no sentido regalista, nenhum valor tinha o direito

Qilando se trata de ataques á constituição, Sr. presi- commum, ilito é, qualquer artigo do codigo criminal, ainda 
dente, cumpre notar, não é preciso que haja recurso da o art. '96, que impõe a. pena de quatro .a.nnos- dt1 prisão 
parte ; é direito que a lei tem resguardado ; mas é !acto com trabalho aos que obstarem ou impedirem de IJI.Ialqu·er 

· que e!lpantaria todo mundo, se o governo viesse pela im- maneira. o ~fi'eitos das determinações do poder moderador 
prensa ou da tribuna dizer que o sacerdote Almeida e executivo, qoe forem conformes á constituição e ás leis, 
Martins fóra bem, regularmente suspenso por ser maçon, quando nada. existia qrte justificasse semelhante offensa. . 
em virtude dessas bulias que o mesmo governo diz que Mas ponhamos do lado quaesquer considerações ; essas 
niio. teem efi'eitos externos no paiz. . leis regulando o recurso á Corôa subsistta.m e, por hypo ... 
· -Eil vou ·apresentar ao senado o que disse a este respeito these, o bispo de. Pernambuco tinha resistido a ellas : se 
o venerando ancião a quem me referi no conselho de Estado tinha resistido, qual a pena a applicar? Sem duvida a do 
pleno; convém muito que todo o paiz conheça. :Eis as suas •e~tatoto especial, que não pó de ser obljtera.do. Quando ha 
palavras.· (Lendo) : um estatuto especial sobre qualquer assumpto, é .vulgar 

" Exprimindo-me assim, oito· me refiro ão acto do _emjurisprudencia, por elle é que se regulám as quest'(les da 
_ Revd. bispo do Rio de Janeiró, que suspendeu 0 padre mesmã esphera qne surgem na sociedade, não se vae 
Almeida· .Martins do exercício de suas ordens. buscar outras leis para a. saber applicar-se : ora, na q11e 

« 'Eu faria 0 mesmo, se tivesse a fortuna de ser bispo ; nos rege se marcava a. pena. de. desobediencia. do art. 128, 
.porquanto aquelle sacerdote deu 0 grande escandalo de e outra pena não podia sér applicada, a menos qué, sendo 
fazer oeteotacão.e alarde de ser macon, publicando dis- 11 lei tiio positiva, nil:o houvesse da parte dojuiz oblite: · 
cursos,_ que recitara como orador de Üma. loja. macooica, ração de espírito ou proposito de offeridel-a. . . 
e· o bispo uil:o podia, sem faltar aos seus deveres, ·deixar O Sn. VISCONDE DE SouzA. FEA.Nco :-:-Não apoiado.· .. · 
ãe tomar· conhecimeato dó facto, e pünil-o. " · o Sn. SrLVEIRA. Lono :-Apoiado. · · 

0 Sn. VISCONDE DE SouZA FRANCO :-Não apoiado.· 
. ... ~·\~;p;.:'•: ' 

.~. 
ç •. 

•. Ora, Sr. presidente, se o Revd. bispo de Pernambuco 
encontrou o mes.mo facto de indisciplina dentro de sua 
'igreja, em corporações sujeitas á sua jurisdicçiio, onde os 
J!laçons, não simples fieis, mas membros dessas ~orporações 
'ostentavam-se como personagens, fuocciooarios ecclesias
ticos, isto ó, véstidos de opas, e sujeitos a um estatuto, a 
um regímen religioso ' especial de approváção do bispo, 
precisamento como padres, embora não tivessem saas 
orden·s ; como é que o Revd. bispo dó Rio de Janeiro, sus
pendendo. um sacerdote por ser maçou, procede com 
applauso do governo, recebe, como acabei de notar, applau
sos iguaes do Sr. viscondE! de Abaeté, e o prelado de Per
nambuco, que viu este exemp!o, viu essas b111las que se 
ditia que não tinhnm execucão no Imperio, praticadas no 
Rio de Janeiro, á' face do "chefe do. Estado, á ·cace dos 
membros do conselho de Estado, en:rface do supremo tri
bunal de justiça, sem que até '1lntão houvesse da. -parte do 
governo um movimento-neste sentido, ó condemnado ? Nilo 

o Sn. nfENDES llE ALIIIEIDÀ :-Quando ha esta't~to espe
cial sobre qualquer assumpto, não pó de o 'executor, reger~se, 
por outra lei, qualquer juiz, ainda qae seja ruuuicipa.l, com . "" 
pouca experiencia. de julgar sabe-o; portanto, quando se 
chega ás altas regiões e se observa esse attentaÍJo enorme 

póde haver contradicção mais fingrant6 I 

_O Sn. SILVEIRA Lono:- .Apoiado. 
APPJ;;NDTÇr. 

de se procurar uma lei que niio. tem applicacão algumu 
para a especie, excluindo-se a. especial, ó qÜe devemos 
acreditar? ou grande allucinaçiio de espírito, ou; ·como 
muitas vezes acontece em tempos como o que atravessa
mos, o espirito das paixões de sectarios revestidos de toga. 
Ora, Sr. presidente, em casos da especie que tratamos, 
isLo é, um maçou querendo Eer joiz, quando não'póde ser, 
não ó mai~ o sacerdote da lei, é antes o criminoso, o ·cul-
pado. (Não apoiados.) ' 

O Sn. Cmcuonno :-Essa lei que V. Ex; diz qae é:geral, 
comprehende. • • . 

O Sn. ~IENllllS DE AuiEIDA :-Nilo comprehende, dos-
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• 
culpe o nobre senador : quem conhece a jurisprudencia 
sabe que um eslntuto especial. Dlio póde ser embaraçado 
pela lei geral, a lei communi .fica muda ou occulta. 

poder judÍci~rio como um poder independente; o tribun~l 
supremo ó o primeiro dessa ordem. Oa membros desse tn
bunal judiciaria, quando .applicam a lei, applicam certa
mente segundo· suas convicções ;. ainda quando errem não 
podem estar sujeitos a ·in.jurias de nenhum senad?r, que 
nilo tem o direito de ditar suas- opiniões, como le1s Pó de 
sem duvida fazer observações, ou mesmo censuras •••. 

O Sn. Cmcnonno :;_Quando ha ditrerentes artigos de 
lei vae-se buscar aquelle que mais applicação tem ao caso, 
e esse art. 9 6 ••• 

O Sn. MENDES DE AurEIDA :-Qaando ha estatuto espe
cial Dilo se vae em outra parte casc11vilhnr leis •• , O Sa. MENDES DE AtMiliDA :-E' o que fiz. 

O Sn. Cmcnonno :-••• era applicavel ao lacto com 
todas as circumstancias que se deram. 

VozEs :-Nilo póde dizer que os magistrados são per
seguidores •••• 

O Sn. PRESIDENTE :-Attencão. O nobre senador pode 
ter a palavra para responder. ' 

O urnAs voz&s :-E criminosos. • • • -
O Sn. Sli.VEIRA DA JUoTTA :-Póde. 

O Sn. MENDES DE AumiD.\ :-0 bispo de Olinda, Sr. 
presidente, não teve juizes, teve infelizmente perseguido
res, e •.. 

O Sa. FwuEmA DE MELLo :-Póde censurar. 
O Sn. lllARQuEz DE S. VICENTE :-um membro de.stll. 

nobre casa nil.o deve cobrir-se de suas immunidadcs de 
senador para dirigir injurias aos membros do supremo tri
bunal de justiça. . · 

O Sa. Cmcnoano (com força): - Essas cxprcssiies 
aão po11co proprias desta casa. (Apoiados.) 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :- Nenllllm magistrado, 
por mais elevado que seja, pode evitar q11e seus actos 
sejam examinados •••• 

O Sn. PARANAOU.\': -E' uma cobardia. 
o Sa. TE~xKmA JuN1on :-Apoiado. 
O Sn. ~IARQUEZ DE S. VICENTE : - Seria porventura 

applicnvel esse proceder para com a camara dos. depu
tados ? Se e neces>ario que respeitemos eosa camara, isto 
é, a um do3 ramos do poder legislativo, devemos dar taro
bem o exemplo de respeitar os outros poderes, mesmo 
como norma reciproca. (Apoiados.) Se fosse licito usar daa 
palavras com que se . tem expressado o nobre senador. 
acerca do supremo tribunal judiciaria, tambem seria acerca, 
não só do poder legislativo, como do _poder moderador, e 
que licões de moralidade politica daríamos Dós ? 

O Cmcnonno :- Está. otr~ndendo aquelles cuja dig
nidade e consciencia deve respe.Ltar ; esses magistrados 
podem ser censurado!, m~s não desacatados. (Apoiados.) 

O Sn. llfENDES DE ALMEIDA:- Tambem sou juiz nes
te mome.nto •.• 

O Sn. Cmcuonno - Mas não é delles. 
O Sn. MENDES DE AuiEIDA :- •.••• cumpre-me ve-, 

lar na guarda da lei. 
'O SR. mnQUEZ DE S. VICENTE :-Peço a palavra para 

chamar ·a ordem o 11obre orador. 
O Sn. PRESIDENTE :-Desde que o orador é chamado á 

ordem, deve immediatamente sentar-se, em virtude do 
art. · 26 do regimento. Tem a palavra o Sr. marquez de 
S. Vicente. 

O Sn. nunQUBZ DE S. VICENTE :-S~. presidsnto, creio 
que nem um senador deve dar o exemplo de desrespeitar os 
poderes politicos creados pela constituição do Imperio. 
(Apoiados.) · 

O SJÍ. · Cmcnonno :-E' nm escandalo I 
O Sn. TlliXEIRA JUNIO~ :_:Não se póde de~acatar o 

supremo tribunal de justiça I (Apoiados.) 

O Sn. Sn.vEml DA llloru :-0 que ·nilo se póde é 
interromper o orador. (Ha outros apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE (dopph de tocar a campa reclaman lo" 
attonfão) :-0 regimento faculta a qualquer sen~dor 
chamar o. orador á. ordem, e este deve immediatamente sen
tar-se até que, produzidos os motivos de censura, o presi
dente decida se póde 011 não continuar o discurso, cabendo 
a qualquer dos dons senadores recorrer no senado da de
cisão do presidente : observemos o regimento da casa. 
(Apoiado1.) Faça o nobre senador a sua exposição. 

O Sn. MARQUEZ DE S. VICENTE : -Sr. presidente, se 
queremos a moralidade do povo brasileiro, se queremos 
dar o exemplo de rcspcitaar ns lois do Estado, devemos 
lembrar-nos qae a constituição do Imperio estabelccou o 

. . -~ 

O Sn. 1\IENDBS DE ALMEIDA :-Tambem do poder exe
cutivo ? 

o S11. MAnQuEz DE S. VIcENTE : - Tamh~iu é Dilo licito 
injuriar a nenhum membro do poder executivo. E' sem 
duvida licito cenmrar, mas nilo atacar as pessoas, ou as suas 
intenções. · 

O Sn. FIGUEIRA DE 1\IELLO :-O senhor é que está fóra · 
da ordem. 

O Sn. !fENDEs DE At~IEIDA :-V. Ex. excede-se accu
sando-mo assim. 

O Sn. Cmcnonno :-E V. Ex. nii; se excedeu? 
O Sn. lllAnQuEz DE S. VICENTE:- O nobre senador 

não injuriou o supremo tribunal quando disso que alli .ha 
perseguidores, cm vez de juizesj quando disso que aquel
les honrados mas istrados não julgam com a lo i, mas com 
a má fé?· 

O Sn. DfENDES DE ALMEIDA:- Niio disse tal cousa; mas 
nilo sPja duvida retiro as palavras má fõ, porém posso 
dizer que silo pers~guidore9. 

O Sn. ~IARQUEz DE S. V1c~NTE :- Desde que V; Ex. re
tira as pnlavra má (e, nada mais direi: mas não deverá 
retirar tambem a palavra perseguidores? ••• 

O Sn. Cmm1onnil :-Pala-vra q11e. ni!o devia ser proferida 
nesta casa. 

O Sn. ZACARIAS : - Nilo se pódo aqui o.ll'endor as in
tenções. 
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O Sn. MÍRQUEZ. aE S. VICBNTE :-Nilo entro na questão 
· se a lei ·roi bem ou mal entendida, tanto respeito ·a uns 
coma a outros juizes : para mim a questi!o. era que nada 
autõrisava a dizer qué o supremo tribunal de justiça ·deci
diu contra liua consciencia. (Muito bem.) 

O Sn. MENDIIS DB ALMBrDA:~Peço a palavra pela ordem. 

O Sn. PRESIDENTE : - Sobre este assumpto não ha dis
cussão. 

O Sn. Ma:NDES DR ÁLIIJEID! :-Devo ser ouvido, porque 
sou accusado. 

O . Sn. PRESIDENTE: - Vou mandar lôr o regimento. 

O Sn. unXo -DE CoTEGIPE : - E' tilo illlportante e 
facto, que estou. no senado ha. 18 annos, o. ainda não o vi; 
isso ó novo. 

O Sn. PRBSIDEl'CTB :-Não posso·dar-lhe- a palavra para 
esse fim. • 

O Sn. SILVEJÍI!.D.l MoirA: -Foi chamado á. ordtm 
sem razlio I ' .o 

o Sn. MENDES DE ALMEIDA : -Quero continuar meu 
discurso, dar uma razão do que disse. 

O Sn. PiuisiDEIITE : - Já declarei que o· nobre senador 
póde continuar o sou discurso. 

O Sn. MENDES DB 'AutBIDA :-'-Agradeço a decisão de 

O Sa. Cmcnoano : - Novissimo. 
O Sn. nAnXo DE CoTEGIPE : - Cada um respondo o 

que quer, mas que se faça sentar o orador, é novo. 

V. Ex.; mas V. Ex. h a de confessar qus a susceptibilidade 
do nobre senador por S. Paulo foi extraordinaria. Fiz a 
exposição da l~.gislação, e, perfunctoriamente, do que havia 
relativamente ao julgameato Revd.bispo de Olinda, e o que. 
disse ? E,. que em vista de tudo isso o bispo de Pernam
buco, sPgundo meu parecer, não tinha encontrado juizes, 
mas perseguidores. Depois, respondendo a apartes que . 

· aqui se proferiram dizendo que não podia atacar nenhum 
juiz por má fé, eu disse: e quando houver má. fé? 

O Sn. SILVEIRA DA Moru : -No visE imo ; isso é que 
é attentado contra o direíto da tribuna. 

O Sn. PRESIDENTE:-P~ço ao Sr. 2• secretario que leia 
os artigos do regimento. 
· 0 Sn: 2° ~ECRETARIO procede á seguiJ!.te leitura: 

. « Art. 2lí. Nenhum senador poderá servir-se de uma lin
guagem descomedida, !aliando das deliberaç~es do senado, 
cujas decisões não podem ser objecto de qualqi!Cr censura. 
da parte de um de seus membros; excepto quando no fim 
do seu discurso tenha de ·fazer algum11. moção para que 
tal deliberação seja revogada, o que fará sempre em terlllos 
decentes, previnindo disso a camara. quando principiar a 
fallar. · 

Art. 26. ó senador que Cór por outro chamado á. ordem 
deverá immediatamente sentar-se, até ·que o presidente, 
depois âe produzidos os motivos de censura; decida se póde 

·ou não continuar o discurso. 

O Sn. SILVEIRA. LoBo :-,-0 orador, provando, pode 
dizel-o. • 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Não foi applicando di
rectamente a taes e taes juizes. 

O Sn. SJLVEIRJ. Lono :-E alé quando houver ladroeira, 
o orador, provando, pó de dizer que ha ladrões. ··· · 

O Sn. PRESIDENT!: - Attenção I 
O Sn. MENDES ·DE ALMEIDA :- Quando houver ·má fé, 

porque razão o senador, só porque o runccionario occupa 
uma posição. elevada, a menos que seja o chefe do _Es
.tado, não ha de dizer que houve má fé ? E so está pro
vada. a má ré, como, por ser juiz ou membro do 'poder 
jndiciario, não se declarar essa c.ircumstaôcia? · 

O Sn. Cmcnonno :- V. Ex. provou a má fé? 

O Sn. lii.BNDEs DE ALMEIDA : - V. Ex •. é que se acha 
Ião exaltado, tão susceptível· que está imaginando_~ • , 

O Sn. Cuicnonno : - Exaltado não, ofi'endido, se bem 
que não entrasse senão nã pronuncia. 

0 Sn. PSESIDENTE :- .Attonção I 

Art. 27. Qualquer dos •dons senadores póde recorrer á 
camara, se julgar injusta a decisão do presidente, produ
zindo as razões de sua defesa; e a camara decidirá sem 
disrussão e por simples votação. , · O Sn. liiENDEs DE AL~IEIDA :-.•• a applicaçllo dessas 

o Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-Ni'io ha nada que autorise palavras ao juizo do supremo tribunal de justtça.: .:~.· 
d Portanto, oito se diga: « Não póde " ; quando houver 

esse altenta 0 que se quer fuzer. má fé, e cu poss~ provar, tenho o direito de declarar essa· 
O Sn. PRBSIDI!NTE:-Âttenção I circumstancia ao senado : não basta dizer-se ; é membro 
O Sn. SILVEIRA Lono:-E' uma mordaça. ' do supremo trtbunal de justiça para que dava desliar-me 
O Sn. PRESIDENTE :-0 incidente que acaba de passar- do cumprimento de um djlver. .Aqui (alia-se tantas vezes 

em attentados do .poder executivo, os homens mais emi
se é previsto pelo regimento, não ó novo nesta casa, nem nentes 00 poder são aqui accosados con~tantemenle, e 
tem as proporç~es que om apartes se tem querido. dar , é ninguem se torna susceptivel, não se chama á ordem 

0 direito de qualquer senador chamar o orador á ordem, orador ; mas porque se tratl\_ de membros do supremo &ri
este senta-se, a queiJe produz os motivos_ e o presidente bunal, se diz que são membros do poder J"udiciario, e por decide. 

~ Entendo que o senador, quando occopa a tribuna, deve :~:~d:~o podem ser ,atacados. E' quasi uma irresponsabi-
haver-se com muito comedimento. · ·· 

0 . . A constituicito llãi) chamou o sopremo trilíunal poder 
. InCidente, p~rém, está findo i 0 nobre senador pódo judiciaria; dcs.culpo-me o nobre marquez de S. Vicente· 

contmuar o seu discurso. · · d · d" · 1 • · · '-
diz que o p~ er JU JCta se compõe de JUizes e J orados; o 

O Sn. MiiNDEs Dll AL~IEIDA : - Pe~o a palavra para, suprc~o tnbunal é apenas uma parte do poder judiciaria; 
defender-mo. 1 a mat~ ~!ovada, não hn duvida, mas e~tá como os outros 
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tribonaes, inclusive o senado, expo~to ás censuras. Se 
um juiz procede de má fé em um julgamento e om senador 
traz este facto para o eenado, este senador excede-se, 
sáe fóra da ordem porque diz :-este Cacto passou-se as-

moo-se muito li opiniito catholica, mas ainda não cheg4o, 
posto que me pareça màrchar com velas ~heias para esse· 
phanal da verdadeira doutrina, esse voto Co1 o do !Ilustrado 

·e venerando visconde de Abaeté. E eu pe90 licença ao se- . 
nado para ler desse documento dous trechos muito impor
tantes. ( Le11do ) : . 

sim por esta !órma? · 
O · Sn. Cmcii~nno : - V. Ex. nito se exprimiu desse 

modo. . cc Pela minha parle confesso que pertenço ao numero 
daquelles que veem e reconhecem a existencia de uma 
propaganda contra a religião catholica ; e sendo asBim, 
quaesqner que possam ser as consequencias, declaro, como 
cidadão e como catholico, qoe hei de oppor-me tanto 

O Sn.ME.rwss DE ALMEIDA :-Foi dessa maneira Sr. se· 
nado r que e o .me exprimi. 

O Sn. Cmcnonno.:-Não foi assim. 
O Sn. llfENDEs DE ALMEIDA :-V. Ex. está hoje m'uito 

susceptível~ 

quanto poder a uma tal propaganda. . -, 
cc Em ma leria de religiito a minha é ~ do ber9o e a· ~a 

família, e sigo a fé do carvoeiro. " . Do .má !ó posso accusar a quem merecer. O a membros 
do corpo legislativo tem essa obrigação. Está profi!sito de' fé honra muito o digno ancião, por

qae é hoje em demasia rara entre nós nas classes illas- · 
Iradas, porque são as que -pervertem o paiz, que tem nel;. 
las os olhos fixos. Continuando, diz (lendo): 

O Sn. Cmcnonno :~Quando puder provar a má fé. 
O Sn. ~IENDES DE ALMEIDA :-A má fó prova-se com 

factcs o até com deducções moraes ; quando o juiz que 
· estú. na mais alll\ posição dotado de intelligencia e com 

longr, l'ratica, o !rende a lei, e a.lei é clara, é positiva,· 
niio se póde dizer que esse juiz obrou somente por ce
gueira e por ignorancia. Pois enliio iremos admillir em 
fanccionarios, tiio alto elevados, a bypot.hese da ignoran
cia ? Isso é tri~te. 

cc Não sei qutm excita e dirige a propaganda. "· _ 
Esta asserçito e de mnita imporlancia ; o honrado con

selheiro vô e reconhece que existe uma propaganda contra 
a nossa religião, comquanto não saiba quem a excita e 

. O Sn. VISCONDE DE SouzA FIIANCO :-V. Ex. não pó de 
dizer do uma senten~a passada em julgado que os juizes 
foram perseguidores. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA : ._ Portanto, Sr. presi
dente, o nobro senador_por S. Paulo uã·o me fez jubli~a. 

0 ·Sn. FIGUEIRA DE JIIELLO : - Apoiado j foi uma 
descoberta. 

O Sn. FIRMINO : · - Aqui entende-se que o represen· 
tante da naçito deve ser commissario do governo. · 

O Sn. MENDES DE ALniEIDA : - Continuando meu dis
curso, direi em conclusão ao ponto de que me occupava 
que o governo, que applaudiu o Revm. bispo do Rio de. 
Janeiro por ter applicado a um padre bull.as que não tinham 
atreitos externos neste paiz, o governo que achou que no 
caso do bispo procederia da mesma maneir.a, não pro
cedeu de igual s~rte, quando se tratou dos Rovms. bispos 
de Perna!llbuco e do Pará, que em virtude !Llssas bulias 
impozeram penas a !unccionarios ecclesiasticos, embora do 
inferior categoria, como são os membros· das irmandades ; 
acha aqui om crime, um nttentado contra a conslituicão 
o contra as leis I Esta estupenda confradiccão, es"tes 
dons P!lSOS e duas medidas, no mesmo facto,· quando se 
viu em nosso paiz ? Mas foi bom que o escandalo appare
cesse, para que os adversarias dà Igreja fossoin bom co
nhecidos, e se possa acudir com os. remedi os. E, Sr. pre
sidente, neste negocio o tropel do escandalos é inllnilo. 

dirige. _ 
l'ara lodos os brasileiros basta que o !acto exiBta e 

conte em seu favor o testemunho de tão respeitava! 
cidadão. 

Agora diz mais abaixo ( t:endo) : . 
« Pertenci em 1830 ou 1831 a uma loj~ maçonica, 

mas desda 1834," isto. é, ha 40 annos, retirei--me da 
associação, não conhecendo nenhum dos seus segredos, se 
é que os tom. Para isto muito concorreu uma circumslao-
cia, que vou revelar. 

-"Nunca alli ouvi pronunciar a palavra-Deur. Esta 
suavíssima palavra é substituída por uma circumlocoção _ 
Supremo architecto do universo-, e dizem que se deve _ 
er~::uer templo·s á virtude e cavar masmorras ao vicio .. » 

Estas palavras são saflicientes para reconhecercse quem 
é o autor ela propaganda contra a Igreja catholica. ~las· 
o importante é saber que essa propaganda existe, assim 
o diz o digno conselbel_ro, o que lhe faz muita honra. · 

O Sn. FIGUEIRA DE 1\IELLo:-'-" Foi denunciada por mim 
no parlamento no anno de 1873; !ui o primeiro que _a de
nunciou. 

O Sn ltiENDEs DE ALMEIDA:- E accrescenta (Lendo): 
cc A secção parece reconhecer que, se as sociedades ma

ço nicas conspirassem contra a religião, fora isto razão de 
ser das bulias que ii.S condcmnam. 

" Assim que, como eu entendo que a Igreja é o juiz 
competente nesta mataria, não posso deixar do admittir a 
autoridade das bulias é decretos ponlillcios, qoe condem
nam taes sociedades. " 

O venerando conselheiro conclue por esta fórma (lendo): 
cc A quarta conclusão ê qae se deve dar provimento 

ao recurso interposto. Esta conclusão resulta logicamente 
das Ires antecedentes e dos princípios nelles estabelecidos 
pela secção. 

Eu tenho, Sr. presidente, ainda. do f11zer um reparo 
sobre os votos do conselho de Estado pleno, para fazer 
plena justiça a outros illustres membros do conselho de 
Estado, sobre a· questão do Pernambuco, do que não me 
occnpei á primeira vez que !aliei. 

O parecer que mais mo agradou, que mais estava de 
accôrdo com o sentimento catholico, comquanto o illustre 

·conselheiro que o expressou não deixasse de se mostrnr 
regalista, posto que moderado, e por isso digo que aproxi-

cc Não estando eu de accôrdo com as referidas Ires con
clusões, nem com os princípios em que ellas assentam, visto 
está que o meu parecer nifo póde ser f~voravel ao provi
mento do recurso. 

Uma mani!cstaçito destas, ;, 

--
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' 
·O Sr.. VIBCOND& Do Rto BRANCO (presiàentedo couselho): · de 18li7 e 2 81i9, os quaes em ultima aoalyse se redu#em~ _ 

-Essas palavras alio de Bocage. _ · · ao processo por desobediencia, etc. » · 
o s ••. MENDES DE ALIIIEID.l :-Isso v. Ex. conhece E accrescenta (lendo): 

perfeitamente como gtiio mestre. . · « Talvez a este meio falte a efficacia , desejada, .. mas r. 
O Sa:-VISCONDB Do Rto BRANco (preiit!eete do conselho): nr.o descubro nas leis ~>Ctoaes outro, que seja applicaveJ,· 

-V; Ex. melhor àinda, po~.que conh!lce os dons malhetes. tendo por obsoleta• e repugnantes ás idéas actuaes as 
temporalidadet: » 

O Sa. MENDKS DE ALIIIIIID.l :-Não sei se V. Ex. na A mesrxía doutrina foi sustentada pelo nobre visconde· 
posição em que se acha, onde a prudencia se f;rz tão ne- de Inhomirim, assim como pelo honrado visconde do' Bom 
cessaria, quer ridicularisar as palavras do Sr. visconde Retiro; 0 nobre conselheiro de Estado, que se assenta na de Abaet&. 

.O Sn. VISCoNnB no Rro BRANCO (presidente do conselho): 
-Então as palavras de Bocage são sempre ridículas ? 

O Sa. MENDES ns: ALMEIDA :-Da man~ira por que 
V. Ex. se expressou, pareceu-me, ser com. o fim de rldi
cularisar. 

O Sa. VISCONDS: no· Rro J~R!NCO (presidente d J conrelho): 
- NitO conheço que isso seja texto maçonico; recordo-me 
que siio ve~!(lS de Bocage. 

O SR. FrouEIIU. IIB MELLO :-São palavras s~cramenta~s 
da ordem. '-. - · , -

primeira cadei~a.dó senado, foi bem explíc,íto : (lendo) u Li · 
attentamente a past()ral do Revm. bispo de Olinda : nas 
admoestações relativas á maçonaria cinge-se ás bulias 
pontificias, e, portanto, nesta parte, não merece a reprova-. 
fào pronunciada pela illustrada secç!Io. ' , 

« Deixo de ponderar os inconvenientes que enxergo nesta 
reprovação, tanto mais graves, porque a doutrina da. pas- · 
torai é a mesma prégada por todos os bispos do Brasil. » 

Mais adiante diz (lendo) : · 
« E', pois, meu parecer que o recurso interposto seja 

remettido ao Revm. metropolita para tomar conheciménto 
delle e ser ulteriormerite ·provido pela Coróa, caso o me
tropolita se declare incompetente oil negue o provimento. 

O 811. MENDEs DE ALMIIID.l :-Deai ; V. Ex. é forte na Sei que deste modo não se satisfaz 'á anciedade' que re-
litteratnra de Bocage; é litteratura que V. Ex. conhece clama do governo imperial uma decisiio prompta e imme
muito; o que não é fórá do natural, sendo grão-mestre da d!a.ta; mas não vejo razões ponderosas para se atropellar · 
maconaria. ' · o processo marcado na lei. » 

Mas quero aqui, Sr. presidente, Cazednstica a alguns . S. Ex: lambem concordou em que só em ultimo caso se 
illustres membros do conselho. de Estado; e comqualltO devia recorrer ao decreto de 28 de Março de 181i7, posto' 
sej11m regalistas e estPjam possuídos desta doutrina aqui que reconhecesse a inefficacia e inconveniencia do reu.edio 
enunciada na falia do throno, toda vi .. reconheceram~ como na o·ccasíilo, após o parecer do metropolita; mas, em 

. todos os desapaixonados reconhecem e l!lDito bem; que 0 summa, · n~o destôá do mesmo pensamento quanto á pena-
Revm. bispo ~e Pernambuco, quandoJtivesse praticado 0 de- lida de ·do art. 128. · · 
licto "de que era accúsado, não podia ter outra puniclio O · muito illnstre duque de Caxias su,;tentou. a mesma . 
senão a do art. t 28 do codigo crimin'lL • doutrina, apoiando o parecer da secção. ' 

O nobre senador, o Sr, Nabuco, não obstante haver con- O nobre visconde de Nitherohy queria, e coai bons Con-
feccionado o decreto 11. 1911- de 28 de I!Ia~ço de 1857, dame11tos, que o Revm. bispo fosse julgãdo por um concilio 
comh1do reconheceu que niio havia pelo acto do bispo provincial, porque tratava-8e,- no sentido regulista, de ama· 
lei alguma. olfendida neste paiz e que seu procedimento questão toda ou puramente espirituál, cuja resoluéão pelo 
não se podia reputar crime. Portanto, é o voto insuspeito e concilio , de Treoto pertence a essa especie de êoncilio. 
esclarecido de um dos nossos jurisconsultos mais notaveis Lerei as pa!avras de S. Ex. (Limão) : · ·· · _ 
aeseverando qué o procedimento dos bispos de Pernam~ " O que ouço proposto (meios coercitivos) pelo maior · 
baco e do Pará não póde ser qualificado como crime. E numero dos illustrados con!elbeiros ó o prócés10 de rei
nesta parte tem raziio. N!io obstante S. Ex., opinando pelo ponsalidade· do prelado pelo supremo tribunal.de'J!!Stiça. 
rocurso das temporalidades, declarou 110 final de seu pare- Não o tenbo por conforme á lei e é Ião repugnante com 
cer que se podia, posto de lado o seu conselho, appellar os princípios de justiça, como ·atteutatorio . da . compe
para o processo dos bispos em virtude do decreto de 18 li7 tencia do !ôro ecclesia.stico, ao qual cabe ta;clusivamente o 
e consequentemente a penalidade do 11rt. 128 do codigo autotisado conh~cimento e correcciio dos abusos no exer-
criminal. cicio do episcopado. .. • · - · 

O honrado visconde de Muritiba partilhou-os mesmos . ~ A competencia .do ·supremo tribunal de ·justiça se 
_ sentimentos; _niio obstante ser nm res·alista· rigoroso, hm1to. a con'1ecer e JUlgar os. bispos pelos crimes coni-

S. Ex.· entendeu que nesse caso ao .:recurso da irmandade muns • • · " • 
do Santissi1110 Sacramento do Recife Íliio tinha applicacãó E'.singula.r esta doutrina com a outra que mais adiàute 
oo~tra lei senão o estatuto especial, o decreto de 28. de Ião bem sustenta o illustre conselheiro; m11s continuemas. 
Março de 18ti7 e a penalidade do aJI •. 128 do codigo. (Lendo): , 
S. Ex. condemna formalmente o recurso ao art. 96 em 
quo o reverendo bispo foi condemnado. ' 

A mesma opinião sustentou o nobre marquez de Sa
pucahy; S. Ex. disse bem claramente (lendo): cc Dentro da 
orhita das leis, além dos virtnulmente contidos na 1_a e 
ultima conclusão do parecer com referencia. aos doc,retos 

« • • • é tribunal secular, não conhece das-causas do 
fóro ecclesiastir.o ; 'e sem irrogar injuria e desacato ·á au-' 
torid~d? occlesiastic~, niio poderia intervir em julgamentos 
e dec1d1r da regularrdade do proceder. dos bispos; e nem 
de Cacto se póde esperar, nas condiclies deste tribunal 
providencia eficaz, que autori1adam6ntc reprimisse o cor: 
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rigisse 08 excessos do bispo ~ assegurasse plena satisfação ' ti~uiçit~ e ás lo~s, tratando-a~ ~e padres; m~ilo más, inap-
A • d d pllcave1s, oiTens1vas da coost1tU1cilo o das le1s, tratando-se 
"' SOCIC a e. u · · J • • • t s moro Recoahiicendo que no acto do Rcvm. bispo de Pernam- de ootrns ,runccJOnarJOs o~c es1ast1co5, ~orquan o o ,-

·buco nilo se poderia dar a má {J, base do r.rime em noss,o broa das Irmandades nito silo pura e Simplesmente. secu-
, codigo criminal, accrescenta quo nilo se deve IIJ.nçar ll_lilo lares. . . . . .., 

do meios extraordinarios, havendo o regular e ordínano; E não me adm1ro, Sr. pros1dento, de q~e o JUioa_mento 
· e di' : {Lendo). chr-gasse ao ponto que. chegou, porqu~ fo1 o propno go-

" O meio ordinario, que logo devo ser procurado, para ver~o quem mandou d1zer nos suas IDstrucçu.es. ;~o n_osso 
cohíbir o prelado nos excessos em que tom cabido, a env1ado em Londres certas palavras,. de que Já ,tra.tcl e~ 
quundo ainda relucto contra a decisão deste recurso, é o outra sessão, que só se comprehe~der1am ~~ um pa1z do
ao 1eu julgamento no synodo ou concilio provincial, que, minado pel.o P?der absoluto pelo h,vre arb1tno. do. chefe do 
segundo a lei da Jgrejn, é o competente nilo só para rt;pre- Estado, CUJa s1mp~es vontade outr ora era 1~1. Eu chamo 
hender todos os excessos, como julgur o mesmo b1spo. para. ellas a attengao do sen~do, por que aqui está toda a, 
Dispõe 0 Concilio Trhlentino na sessão 24 cap. 2° : c~ Os ex~hcação do art. 9G.; a razao po~que se chegou a. esse 
concílios provincia.es se renovem nos logaros onde cst1ve- art1go, a cbav~ do en1gma encontra-se.nest~ declaração do 
rem omittidos em ordem a ·moderar os co;tamcs, corrigir governo nas mstrucçilas, que foram so dtsse, dadas ao 
os excessos, compor as controversias e o m~is que nian- Sr.' barão de Penedo (lendo): , 
'damos sagrados canones:» · cc Devo previnir a V. Ex. de que o governo· ordenou o 

E na mesma .secção cap. 5, in fln.e, dispõe: cc Qun~~o processo do bispo de Parnambuco e,_ se for neces~ario, 
ás causas crimmaes menores dos bispo~,. si> no conCiliO empregará outros meios legaes de que ]:óde usar, embora 
provincial serão conhecidas o terminadas, ou por aquelles sejam maig cn~rgicos, sem esperar pelo resultado da missão 
que o concilio provincial dep.utar.» confiada ao zelo e' ãs luzes de V. Ex. » · 
· Declarando que e~te melo não é improficuo e illasorio, e Isto, Sr. presidente, disse o governo, nos fragmentos 

que se deve confiar no julg~mento dos bispos, lembrou o das instrucções que mau dou publicar no Diario, Official do 
illustre conselheiro um singular meio para esperar semll- 1 o de Fevereiro deste anuo. E insi~to nestas citações, por
lbante julgamento, a suspensão, por pr.rte do governo, que são indispensaveis para a luz do debate. 
do cxercic~o do bi~po de. Ol!11da, . denominad.o re(racta;io,_ Na carta que o governo diz que lhe foi dirigida pelo 
como med1d11 urgente e Justllicada pelas mcums~ancJas, Sr. barão do Penedo, Jeem·se as seguintes palavras : · 
ad_i11star do que se praticara oulr'ora com um b1spo de (Lendo)." Da todos os obstaculos o mais proeminente e que 
~o1mbra, a quem S. Ex .. enche de lo~ v ores: E' um r~g~- mais coagia a minha posição, era o proccs~o do bispo, facto 
l1smo por outra fórma, misturando a ~1ole~c1a o o ~rh1trw qlle visivelmente contrariava a Santa Só. Clwgnoi mesmo 
com UJ? acto re~ular e fundado na .leg181açao canolllc~,, a suppór que se procurava aqui dilatar a negociação.-4 

Ora, Sr. presidente, 11uando havia taes e tant?s op1n1ões espera do resultado do processo. Sob essa impressão senti 
no conselho de Estado, quando membros tão 1llustrados, a. necessidade de ir ao encontro desse obsta cuJo e por 
professando ps princípios regalista~, alguns até exagerada- vezes disee ao cardeal, instando pela urgencia da decisão, 
mente, s~stentaram qu~ ~ Revm. b1~po de Pernam.buco não que (ou~a o senado), na melhor hypothese· para o bispo, 
era passivei de penas CIVIS, e o ma1s a que 6cana expos- a da s·ua abso!vicão, o perigo era talvez maior e .mais 
to eram. as penas do decreto ~e 28 de: Março de 1857 por graves as conseq"uencias, pois esse dia não-seria o de um 

, desobed1enc1a, . como ser depo1s esse b1spo condemnado no triumr1ho, mas a vespera de um desastre para a Igreja do 
art. 96 do cod1go penal? Brasil 1 ••• » Já li este trecho á primeira vez que f:tllei neeta 
' O SR. VISCONDE DE .Sovz.A FRANCO : -A.ctos posteriores. discnssãu, mas sua importancia ó' tal que o reprodllzo. · 

O Sa. MENDES DE AL~IEIDA :-Se o proprio mini.;terio 
mandou accusar o Reld. bispo do Pará em vista do decreto 
de 1857 e só neste caso ; se assim· lambem procedeu a 
respeito do bispo de Pernambuco o ministro do Jmperio o 
Sr. conselheiro Joiio AlfredG no seu primeiro, aviso de 27 
de ,Setembro do anno passado ; se em geral os reg:distas 
estão em h11rmonia com o pensamento de que os dons pre
lados silo passivei• das penas indicadas nos dons decretos 
de 1838 e 1857, como condemnar o de Pernambuco e 
condemnal-o coin razilo, na opiniãe de seus adversarios, 
em uma outra pena? Já -vê quo aqui não houve justiça, 
h~uve uma desgraçada applicaçito da lei criminal com
muro, que não pódo honrar o tribunal que assim procedeu. 

Eu hei de, Sr. presidente, examinar este negocio mais 
detidamente em outra occasião, porque então procurarei 
entrar cm detalhes; agora foi perfunctoriamente o exame 
e posto em relação com o procedimento do governo. Não 
é cxplicavel, Sr. Pl'esidente, por uma maneim logica e 
rJzoa vol, esta contradicçi!o do governo em doas pontos, 
bulias muito boas, muito applicaveis, sem offonsa ã consti~ 

o Sa. FIGUEIRA DE nlELLO :-0 governo quer o scisqta. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Essas palavra~, Sr~ 'pra

eidente, o que significam ? E' que nó~ não temos no paiz 
governo r6'presentutivo, nem constituição e nem leis; que ha 
um poder occulto que nos domina. Vivemos debaixo de um 
governo representiltivo fictício, tolera dó; porqnanto as 
leis são claras. a respeito do recuuo a corOa e nem o go
verno tem outro guia alem do decreto de 1857; entretanto 
quando o· governo já sabia que se ia applicar o art. 96, 
é que mandou· dizer pelos seus jornaes, que .o supromo 
tribunal de justiça nà<! tinh~ liberdade para absolver os 
bispos, não lhe era licito, porque neste caso seria, conforme 
se expressou o Sr. Penedo, a vespera de um desastre para 
11 Jgr~j a no Brasil. De ~o r te queleva-se o bispo ao tribunal, 
conforme nossas leis; ~i fosse absolvi do, seria um desastre 
para a lgrej a no Brasil, e si fosse condemoado, tudo estaria 
na ordem I 

Entito o supr.:mo tribunal de justi~a, composto, ao que se 
diz, de bons catholicos, dovia olhar para esta circaoostancia 
com toda eo1iedado, posar bom ali cunsoquencias do seu 
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para nsgar-lhe o art. l)o, ~iio mediu todo o alcance de 
. . ... acto, pois melhor hypÓlhose, isto. é, a absolvi~ão do bisp?, 

seria a fonte de grandes males, um desastre para. a lgr~Ja 
no Brasil, Jogo, airiam os conselheiros, para evit.ar mmor 
màl, seja coodemnaclo. Haverá maior e maia indeb!ta 

sua ameaça ••• 
o Sn. FIGUEIRA DE MELLO : - Ha hypocrlsia DO casó .. 

I . .. . . 

O Sn. !fENDEs DE ALUEni.&. :-•.• ;esse ~over~oi.:St •. pré
' siden~e, p•Jr sua)~prudencin, não. é digno dú.oíi'&,~úa~ A 

. O Sn. VISCONDE DE SouZA Fn!NCD·:..-.Esse officio não testa dos negoc1os publicos, porque até .coinproóuilte .• a 
Cvi publicado aqui. · ' Corôa emittindo de~ses pensamentos, Uio pouco aiscrQsÔs. · 

pressão? 

O Sn. ~fENDES DE ALMEIDA : -Está no . relatoriG do cc Nos podemoS' rasgar o art. lJo da conslituicão, :pódemo1 .. 
·nobre ministro dos negocios estrangeiros ;..e acha-sé de crear nm scisma no Brasil. » · · ~ . ·. · ·: .... 

. accOrdo com as instrucções do governo : cc Se for neces O minislerio, ·porém, está ·enganado, Sr. preeidente: 
' sario, o governo empregará outros meios legaes de-que Eramos poucos o anoo passado, hoje já somos muitos, e 

póde usar. » Qnaes são os outros meios legaes de que o deixao a opinião mover-se de fórma que o povo conheça 
governo póde usar 'l ··onde está a ·verdade e onde está a lllaslio; o leão,quo 

dorme ba de ~pparecer em estado de se fazer respeitar, 'eba 
O Sn. SILVEIRA Lono :-Legal nenhum. de ser respeitado. As leis que amparam a consciencia dos 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA :..:...Legal por certo nenhum; catholicos e sua Igreja não serão postergadas como tecm sido, 

mas quaes são estes outros meios ã que alinde o governo? e desprezados os juramentos qno Ião soleD:memente presta·· 
O ~n. ·VISCONDE DR Souz.l 'FIIANCO :-A. deportação. se. ·E esses membros do nosso parlamento, que aliás juram 

manter e defender a religião catholíca e que aqui veem 
O Sn; SILVEIRA Lono: -E' um attentado, um des- onsadamende desacatai-a, sustentàndo·-dogmas e doutrinas 

potismo. be.terodoxas e insultando o Papa, ó ·chefe da nossa Jgmja, 
O Sn. IIJENDES DK ALMEIDA :-Onde está a lei que per- pelo que nunca foram chamados á ordem, a despeito de 

mitte um tal procedimento ? Não existe lei alguma que nossas reclamações, não terl!o mais a coragem de aventar 
;-.utorise semelhante mediila; seria um arbítrio, tiio dilpa- semelhantes proposições dentro do parlamento. . 
ratado e perigoso, quo traria para o -nosso paiz as mais O Sn. VISCONDE DE SouzA FaANCo :-Com medo do leão 
funestas consoqueucias,,não creio no'•eu emprego; logo, que dorme? 
o governo coagiu o supremo tribunal de justiça. 0 S J 

R, 1\ ENDES DE ALMEIDA :-Sim, esta naç:to Calho-
O Sn. VI~CÓNDE DE. SouzA FnANCO :-0 sopremo tribo- lica h a de fazer re~peitar seus direitos. . .' 

na! de justiça Jl[O sou~e disso. . o Sn. FIGUEIRA DE 1\IELLO :-Deram aqui ·O escànda!o 
O. Sa. MENDES DE At~llliDA :-Nosso ·enviado em Roma de dizer que não acreditavam em Pio IX. . 

diz: « Não ca]culeis com a absolvição do _bispo ; seria. O S11. 1\J&NI>ES DE ALMEIDA :-Se o catholicisino entre 
esta a melhor hypolhese para elle, mas ta~bcm seria o • 

- desastre para a Igreja»; ia lambem coagir o Santo Padre, nós tivei!Se filhos desobedientes, como acontece em outros· 
como se dissesse: « Vêde bem, se negardes o que pedi- p~izcs, onde 80 estã vendo.o ataque directoã sua doutrino; 
mos, ou se fllr absolvido o bispo, o scisma e· certo no ee nossa popl!lação que estuda Dão estivesse tão saturada 
Brasil; queremos proceder como a Inglaterra, como a Prus· de doutrinas delctereas, nosso procedimento nesta casa~ 
sia 

011 
como a Suissa. » quando .o Papa, insultado, como tantas vezes o tem sido, 

accusado de chefe do quadrilha de lad1ões e de assassinos, 
O Sn. FwuEmA DE MELLO :-Por uma questão de bys- seria outro, muito o muito difi'drente ; faríamos ao meno11· 

sope. ;. como agora fizeram os dignos catholicoá na camara · 
O Sn. MElii>ES DE ALMEIDA : - O ministerio carregará prnssian~, na All_emanha. Um deputad_q levantou-se para 

com estas imprudencias, de quo talv,ez não calcule o _,Insultar o Papa e a nos~a igreja, e era um protestante; 
alcance. nias suppoohamos que o bispo mostrava que não toda a deputn~ão cathohca, !'leoos um, retirou-se da sala. 
tinha de· feito ofi'clndido a constiluicão e as leis; neste caso, O que ficou fo1 com o proposJto de fazer respeitar o direito 
se o tribunal so convencesso,diria ;so~e incompete·nte•; ou dos _catholicos! recl~mando .o respeito de sua Igrfja. No 
usando de onlra formula diria: aAbsolvou nesse di:~ o Brasil nó~ ouVJmos_Insultar-se ao Papa nesta e na outra 
poder executivo, por soa ~lta recrea~iio e ~o interesse da casa, impassivelmente póde-~e d.izer. · 
seita dom!na_nte, rasgava o iltt. li0 da constituição, por~ue O Sn. VISCO..NDE DE Sou~.&. FuNco: _ Quom insultou 
ó o. que sJg~Ifica esse desastre; com que o govern~ _nos o Papa·aqni? . · · 
ameaça aqu1 o em Roma. Teremos a revolução. rol 'll''o.sa . . · · , 
ao 'Brasil, .arrancar-so-ll.a da constituicão sua divina O Sn. MENDD6 DE :A.umiDA : - V. Ex. o anno passado. 
invocação, em nome da Santíssima TrindÍlde I Não, não O Sn. VISCONDE DE SouzA FRANCO : ~ Eu 'l 
creio neste attentado, ó u~ expediente bem triste para O Sn. FIGUEIRA DE ~TELLO : _ E teve uma reprimenda 
obter-se soluções á nosso ge1to: immema do Sr. vidconde do Nitherohy. . , 

o_ s~. .s!LVEIM Lo no : -E' abolirem-se muitas ga . o Sn. ~fENDES I>E ÁUIEIDA:- o nobré senador pelo Es-
ranti!IS !UdiVIdunee. · pirito Santo disse tumbem, o a no o passado, que um dos Papas 

O Sn. nTENDES DE AumiDA : -E quando o governo fóra ci.Jefll de uma quadrilha de ladrões e de assassinos, etc. 
·ousa, Sr. presidente, afCrontar a fé deste paiz, fe felizmente Pótle-se pOr cm duvida esses desacatos? Enlrl:'ianto, bojo, 
ainda robusta, o Cfrontnr a constituição que cllo diz que por~ue eu disso que os membros do éupremo tribunal 
quer defender c está firmo em manter;. suppondo ter forças de JUStiça quo condemnnram o Revd. bispo de. Olinda nas 
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penas do art. 9G, un:o for~~;m .juizes e sim perseguidores, de- ·:_Mas, como é pos.sivel isso em vista da lei tão positiva? 
pois de demonstrar como haviam faltado á lei, levantou-se .Não importa: E' preciso esfregar esses bispoe, que estão Ulo 
um senador e disse : «Requeiro. que se chame á ordem altauados; -convém dar-lhes uma liçito. " · · 
o orador, porque está o1I'endendo ao poder judiciário. 11 Sabendo desse facto, Sr. presidente, recordei-me de um 
Indulgentes quando se trata de' personagens tão eminentes caso igual, acontecido na Enropa. Os correctores desta 
e modelos do. virtudes, bem como de inétituicões. di vi o as ordem nito faltam em situações como a nossa. Quando 
como .6 a Igreja; estremecidos, susceptíveis quaÓdo se trata Napoleito I estava perseguindo ao genera.l Moreau, houve 

-- de censurar o procedimento de alguns membros de um· im- um desses correctores da iniquidade que chegava-se aos 
portante tribunaJ·que haviam transgredido a lei, ao menos juizes e dizia: ·" Imponha-lhe a pena de morte, que o Im
ua opinião de muita jl'eute. Mas, Sr. presidente; muito se perador perdoará. • Houve, poré.m, um nobre juiz-,_ que a 
eoga~am os que snppoem que assim .me farão emmuo!ecer. tlto abominavel proposta, respondeu: . " Sem duvrda, se 

Vou ler com permissão do senado a descripçito do acon• impozer a pena que . desejaes, o Imperador perdoará; mas, 
tecimento, a que ha pouco me referi, da camara dos depu- quem perdoará a mim a iniqu'idade que vou praticar ? 11 

lados da Prussia, porque é um facto notavel e convem ser Palavras sublimes, disse o immortalllerryer, e estas palavras 
entre nós regi~trado {lendo) : «Na camara prussiana, além toram commemoradas por um grande jurisconsulto -
do incidente que hontem noticiámos, occorrera um outro Dupio.- Era a resposta que devia ter recebido quem olll
qae dera Jogar a uma tempestuo~a discussão. " ciosamente encarregou-se de tão triste missão. Mas, Sr. pro-

Agora o facto que citei. Vereis, senhores, a di1I'erenca sidente, era preciso esfregar os bispos ••• _ 
que vae entre os deputados de um· paiz que está compene-
trado das doutrinas de soa religião e os de nosso paiz; O Sn"vrscoNDE DE SouzA FRANCO : -Se foi imprudeu-
vede como alli são repeli idos os ataques directos fei- cia de um homem, ficou com elle. 
tos á religião, e a indi1I'ereoça com que aqui se ouvêm, 
sem se chamar á ordem, os maiores insultos ao nosso 

· chefe espiritual (lendo): . 
« O deputado Tieser declarou que o dogma da iofalli

biliaade do Papa era uma heresia e uma infamia : nis.to 
os deputados oltràmontanos, com excPp~ito do Sr. Jong
hlias, ·sabiram ·da sala depois se um euergico protesto. 

_ « Por proposta de Junghaus, o presidente chamou o de· 
· pulado· Tieser á ordem ; o ministro Jolly e os deputados 

Daar e Blunstchill apoiaram o presidente,_ em virtude do 
que tornaram a entrar ua ~ala os deputados que se haviam 
rétirado. " · 

Esta noticia copiei-a do Diario do Rio de Janeiro de 
h a dous dias, e julgo-a fundada, exacta. · 

Assim procederam, Sr. presidente, e devem proceder 
dignos catholicos. Todavia na Prossia o at11qne parte do 
lado heterodoxo; entre nós é o contrario. Aqui nós vemos 
todos os dias, póde-se dizer, ser insoltado esse glorios~ 

. Pootilice, esse homem· eminente, 'esse ancião quasi santo 
que reside no Vaticano,. essa virtude amiÍulante, que u~ 
meio da degeneração dó seculo, mantem a verdade e a jus
tiç~, e actualmente entre os homens a o nica esperança do
uorverso. 

O Sn. ·FwuRrnA DR !IIRLL o -Muito bem. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA: - Não houve ain~a em 
nossas camaras, Sr. pre9idente, fóra dos resumidos, Últra
montanos,. ~nem reclamasse contra esse praceder pouco 

.generoso, rnJusto ; nunca se cbamou á ordem. Mas como 
não ha de ser as>im; Sr. presidente, se a injustiça tem tau
tos defenso!es, e convem suffocar ~ gemido dos opprimi
dos. E, pors, uo caso do supremo IJlbunal, nito admira a 
celeuma, porquanto havia homens altamente collocados 
que iam dizer aos Juizes : «lmponhnm n pena no art. 96, 
porque o Imperador perdoará» I 

O Sn. viscor;nR DB SouzA FnANco:- Quem disse isto? 
O Sn. MENDES DR AurEIDA:- Sei quem deu esse astu

. · cioso conselho, mas ~ilo quero declarar o sou nom~. Houv~ 
por certo, quem dissesse: «llfeti collcga, v.i applicando seU: 
temor as penas do art. 96, porque o Imperador perdoará .. 

O Sn. MENDES DE Ar,MEJDA : '-Eu disse, Sr. presidente, 
que o .procedimento do governo na questito Penedo_ é um 
procedimento sem nome, um procedimento que vae.desairar 
nosso paiz tão bemquisto, tão bem conceituado em todo 
o mundo civilisado. Já mostrei que este governo, que se 
diz hoj o tão :~migo, tão g~lbardo defensor tia constituição 
e das leis, em Jogar de mandar logo processar o Re:vd. 
bispo de Olinda após sua resposta de que recusava-se .a 
cumprir o aviso de 12 de Junho, não o fez: demorou pór 
largos mezes. Este governo, quo sente estremecimento por 
salvar a constituição e as leis de' tão imaginario perigÓ, 
calou-se por muito tempo, e, devo dizer ••• Eu ia dizer a 
maneira por que o gabinete explicou aos seus confidentes· 
esse longo intervallo entre 15 de Julho e 27 de Setembro; 
mas oito digo, porque refere-se a uma pessoa altamente 
collocada, a quem se attribuia palavras, que se dizemá boca 
pequena por todo o Brasil, no intuito de favorecer a seita 
dominante • 

O Sn. VISCONDE DB SouZA FRANco ·: - Era melhor 
dizer para sabermos quem é o que disse ; na da de · se
gredos. 

o Sn. MENDES. DE ALMEIDA :-Como não me . reguiÔ 
pelos dictames de V. Ex., não posso neste momento sêr-lhe 
ogradavel ; e comó vejo que esse· conselho é 'de adver:.. 
sari~, continuo a calar-me,· não me arrisco, embora éo
nheça o rifão que· diz-do inimigo o conselho. 

O Sn. VISCoNDE DE Souu. FnANCo :-Para pairar sobre 
todos.... -. , . . 

O Sa. MRNBES DE AÍ.~IEIDA :-Este governo do Sr. Rio 
Branco oito mandou insta orar logo o processo do Revd. 
bispo de Pernambuco, como era sua obriga cão, se via· que 
a coos1ituiçito e as ·leis tinham sido o1l'eodi.d.as. Na camara 
dos deputados disse o .ministro. do lmperio que havia de 
usar ou do processo, ou do reeurso á Roma ou de" ambas 
as cousas, mas não simulteneamente. O nobre presidente 
do conselho disse que talvez não tivesse dnvida' em su
jeitará processo, com muito pesar seu, o Revd. bispo de 
Olinda. Pois o governo, senhores, devia ter hesitado um 
momento quando· a constituição o as leis oram sacrifl-
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cadas '! Nito devia logo o procurador da Corôa accosar o 
bispo delinquente ? De certo que sim, e, portanto, nil:o 
procedendo desse modo, prevaricou, e prevaricou. ,para 
ainda. ,mais prevaricar, para sacrificar a honra do Brasil 
perl\nte o mundo civilhado. · · Em Setembro do ano o passado correu -a noticia de que 
se ia mandar um embaixador á Roma. Fallei sobre isto 
aqui,. para ver se alguma Jaz se fazi~; mas o governo 
guardo a um silencio persico, fez lambem o seu .tacebal, 
seu latim, e foi talvez nesta questão quem deu o primeiro 
exemplo do tacebat. 

O Sn. Vnnu »A SiLVA :-:-Censura-o por isao? 
O Sa. MENDES VE ALMEIDA :-Não céosuro. narro õ 

Cacto. 

O Sn. SILVEIRA LóBo :-Foi máo, o do bispo foi so· 
blime. 

prc·posito · aenil:o desgostar_ o Santo Padre aaaténtando o 
merecimento de doutrinas, que elle sabia que .eram. de ha: 
múito reprovadas pela Santa Sé. Nito mu~na p~lo aea 
memorandum que tinha vontade·_ de cbegar :A:accordo. 
algum com a Sanla Sé; mas estragar à liegociaÇio,'pre
textanto, tal vez, a inlolerancia ou impertinenci~ _do San&o 
Padre ; porquanto, se tal interesse houvesse; alo ·ae.•âcca• . 
saria o Rev. bispo de Pernambuco perante Saa 8a~&idade · 
por bav6r faltado ao preceito da constitaiçlo qaaa~·"ao 
placd, e tambem por não haver reconhecido a legilimlllade .. 
do recurto á Corda, como o accasam ·constantemente .em ' 
nossa tribuna parlamentar, na imprensa e em docáíaentos 
do· governo. . . · · 

1!ois o ·ministro do Brasil, Sr. presidente, e o governo · 
imperial, que o encarregou de tão delicada missa:o, alo sa':" 
biam que a Santa Sé nunca reconheceu a legitimidade do 
beoeplacílo, assim como· do recurso á Cor6a 'I ·Se alo 
ignoravam, como é que o enviado do governo â lloma, em 

O. Sa. MENDES DE ALMEIDA :-Sem duvida que o do seu memorandum. tito inconveniente e declamatorio, como . 
. governo foi máo, porque env,ol~eu o proposito de fazer mal pobre de argumentos e de verdade, foi dizer _ao Sammo 
á Igreja do paiz e de oaeoder ao Santo. Padre, o que pos- Pootifice :·o: O bispo de· Pernambuco Caltoa ao seu de-
eriormente conheceu se. . . 1 ver episcopai, porque aio cumpriu a coostitaiçlo do Bra- -.-

Em 27 de Setembro de aono passado foi quando o go-, 'sil qoaoto ao placet, e nem as outras leis quanto ao re•. 
·.verno resolveu-se a mandar processar ao reverendo bispo curso á CorOa »? Fazendo taes arguições, nem o-governo·. 
de OJU!da, . depois do enviar para Roma o Sr. barão de imperial e nem o nosso enviado qoeriam chegar a um sia-
Pe'nedo, e nisto· se levou algum. tempo, porque não ao dou cero · accOrdo éom a Santa S6. . _ . 

·o processo cooveiiieolemente, isto é, c~m a precisa re&a- Por ·outro lado : a proposta· o a queixa partia do, ·de um 
!aridade, houve demora; e sómeote a Hl de Dezembro foi governo qoe se diz catholico, torna-se iacomprehensitel, 
que firmou-se a pronuncia no art. 96, que·tão celebrado por qoaoto a doulrioa do recurso á Cor6a, como ~do. 
ficou. · . _ · _ plàcet, entendida como querem o_s defensores do go,er!IO· e 
.. Então como prodromo da grande.scma deste drama, a .não como deve ser e a raziio o está indic&ndo,·éanti"'ca-

-ionocencia da sorte escolheu tres juizes para a pronuncia : tholica e absurda. E no final de sua obra termina por ·uma 
um liberal moi prooun_ciado e maçon, outro conservador promessa á Santa Sé, qne, como já demonstrei, implicita-
e maçou,. e um terceiro; que creio que na: o é maçou, .mas mente se encontra no memorandn·m. - .-
cujas idéas regalistas eram conhecidas, ainda que modera- Chegou a Roma inesperadamente a noticia do processo 
do e magistra·do moi ilhistrado. A innocencia da sorte do Revd. bispo de Olinda; DO.!!~O enviado lillo tinha· antes. 
reuniu e formou essa.116r que deu em resultado a pronuncia dito .cousa alguma oeste sentido, nem o governo tambem. 
no art. 96; decisio que aliás ollo conquistou a uonoimi- ,havia commnnicado o seu. proposito a este respeito e en 
dade. Mas. o artigo favorito tríumphou: o que se queria tenho a melhor prova disso na.cuta do Sr. Penedo, que vem 
estava feito I no relatorio de nobre ministro de estrangeiros,-e nio foi pu·· 

Desde 12 de· Dezembro até~2 de Janeiro, não se soube blicada no dia 1° de Fevereiro. «De todos os obstilcolo11 o 
nesta Côrte como o bispo accusado tinha sido pronuncia- mais proeminente e que mais coagia a minha posiçllo, era 
do; qnal o artigo da nossa legislação penal 'assigoalado o processo do bispo, facto que visivelmente conlrariava a 
pela sabedoria ·da nossa alta magistratura que compre- Santa Sé.» . · · 
hend~sse a especie: o . segundo tacebat foi, p~rtaoto, do' Qra, Sr. presidente, se. com as instrucções o Sr. Penedo 
sopremo tribunal de justiça, só appareceu a ooticill·Com- soube do pr.ocesso do prelado olioden'se; soube de aotemllo 
pleta de pronuncia quando o Revd. bispo de Pernambuco qoa o governo ia tomar essa deliberaça:o, e-t11do hoovéaae- · 
foi preso, e o telegrapho submarino anonncioo esta faosta com lealdade commooicado ao cardeal Aotonellf -de 
nova para o governo. modo que, quando escreveu par~ cá, a Santa Sé jl-·ês&ava 

:Ora, o que acontecia emRoma, §ir. presidente? Já trátei plenamente informada, como poderia a noticia iDfiair ao 
desta ma teria na priméira secaiio em que fallei, mas resultado da oegociaçiio? I~to, Sr. presidente, é incompre
niio posso deixar de repródazir algumas das. considerações hensivel. De duas ;ma : se sabia, Calton á soa missllo em 

' que fiz, com outras que additarei: a repetição de argo- não communicar a~ cardeal secretario de Estado o propo
mentos nem . sempre· é um inconveniente. Demais é um s1to do· governo ; ·se não sabia, é· por que nio tinha ins
cooselbo do Santo Pad.re que. desejo seguir, isto· é, que a tracções, e cáe por terra todo o caetello levantado pelo . 
verdade deve ser repet1da mu1tas vezes para melhor gra- governo sob esse presopposto. Mas, Sr. presidente, nlo 11 
!ar-se no coração. Clama, ne es1cs, diz tambem o Evao· natural a·primeira hypothese, visto que o honrad6 barlo de 
gelho. ~e~ ais ? governo ollo respondeu ao que ex pendi no Penedo foi r~_coohecido por ter satisfeito as aspiraçiles do 
moo .Primeiro d1scurso. governo, pcHs que se declarou o seu accilrdo o mais bri- . 

Em Roma, Sr. presidente, o. nosso ministro em m.issiio lhante que se podia esperar,· logo, o Sr. Penedo cumpriu._' 
extraordinaria, temendo o mallogro de sua incumbeocia, ou bem, desempenhou as suas instrucções. Se cumpria o seu 
por obedecer ás suas instrucções, parece que niio teve outro memorandum 6 que serve para nos rei'alar; e o CJUO diz o 
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memorandum 9 Nllo falia do processo e: 'pela contrario, dá' som hesitar? O quó fazem ossos povos o ode surgem taes 
idéa de que oito se intentaria, e S. Ex. aqui dcclar~. » dissensõrJs quo hofe clividem e gremio dos fieis ? · 

" A'pe:ar dot meiqs, quo nas lois do Imperio tom .o go- Os. bispos que. s~bem zel~r e sagrado. dcpos!to d~ fé 
veroo imperial para manter illesos osscs·diroitos, Julgou são presos o submethdos á tnbunaes mu1 respe1tavo1s e 
entretanto do st:u dever,. como governo catholic~, e por vooeran~os que os condPmnam á penas infamantes., a 
de(erencia e retpeito ao chore supro:no da IgreJa, e te:" multa~ posadas,, ao desterro etc: Na Allemanha e na S~1ssa 
Aqui falia o Sr. bar11o de P~nedo sinceramente; não sabra teem s1do expelir dos de sua patm como ré os de atrozes de

_do processo e procedia como quem des~ja levar a bom lictos. Em toda a parte os perseguidoras da Igreja encon-
fim. o seu . empenho. O governo, pelo contrario, yois dos tram quem lh~s satisfaça os Intuitos. . 
documentos se deprehende claramente que representava ~sse proc~d1monto tão revoltan~e da St~tssa, na .pessoa 
um papel cm Roma e outro aqui, tendo de reserva para o ~o 11lastre brspo monsenhor ?tlermlllod, fo1 appland1do por 
desfecho do drama-o seu_ maior de espadas, o art. 96 do um nobra conaelheiro de Estado (chamo para isto a atton
codigo criminal. ção do s,enado) como modelo digno de ser imitado ; consta 

Desculpe o senado na insistoncia que faço deste arsu· do sou parecer. O procedimento duro, desleal e iniquo, 
mento; visto que o governo não quer dar explicações, o só bem reconhecido por pessoas insuspeitas do partido. radi
deseja que se vote o projecto de resposta {L falia do throoo. cal protestante cle Genebra e Berna, merece ser reprodu

zido cm um paiz escencialmento catholico I Pois (acam-o 
O Sn. FIGUEIRA DE DfEr.to :-Apoiado. 

O Sn. MENDES DE AtMEJDA.:-A notici~ do proces>o do 
bispo de Pernambuco, em verdade, chega a Roma durante 
a negociacão, e "tudo ainda estava por decidir. O illustre 
barão 'l'll • o caso mal parado, e procura tirar partido da 
penosa circumstanci3, que tinha cbegn~o á Roma ti'io 
iuopportuuamente. Ora, cia cm resumo a minha conjectura 
como já disso em outra scssão:-assrgnrou ao cardeal 
Anlonelli que o .soverno, para fazer cular {L certos im
portunos expedira ordem para o processo, que podia, se 
quizosse, ainda demorar. lUa~ ntm o processo valia cousa 
alguma, e a pena 'era insignificante, o que, aind:t que hou
vesse tribunal que ousasse Jmpol-a, o tfl'dto era nenhum, 
porque o Imperador destruiria o dl'eito, ni'io sendo os 
preladot>, nem incommodados em soa diocese. O bom re
sultado das negocia~ões, o mais breve passivei viria pór 
agul\ na fervura .e restaurar a paz, etc. etc. 

UMA voz :-E ora natural que assim succodesso. 

e verão as consoquencias I _ · · • 
O Sn. FwuEmA DE 1\fELLO :-Apoiado. 

O Sn. MENDES DE ·ALMEIDA : - Portanto, Sr. presi
dent~, ha no topico que acabei de ler uma promessa for
mal, ou pelo monos implicita de qae no Brasil se não 
procederia como nos pnizes heterodoxos cujos governos 
persPguem injust~ c desapiedadamente a Igreja, e por con
sr•guinte nada de dcsngre.davel ~e faria aos bispos, victi
mas do adio da seita maconica. E era mui natural que o 
thema daquello topico rõssc desenvolvido com mais calor 
e eJrusão nas conversacões int'mas ou discussões das doze 
conf~rencias com o cardoal Antonelli, presente o Sr. ba-. 
rão de Alhandra ; dando o resultado á que allude. o mes
mo cardeal tanto na nota cm resposta ao memorandum, 
como no seu protesto. 

lUa~, Sr. presidente, e eu mui!~ deploro, como é que 
cm um caso destes se precede com o cardeal Aotonclli, 
tão delicado e generoso com o cnviaào brasileiro? Um 
memol'andum impertinente, o[~nsivo ao Santo .Padre; que 

. O Sn. MENDES llE ALMEIDX: -Quero acreditar qoc o não tinh1 no r -fim conseguir o resultado da missãc; urca
Sr. Penedo ignorasse o que aqui ~o preparava plra o (eli:; especid de nota d~ Iord Strangford, cm nova edicão, porqao 
desenlace da questi\o, o canhfio Krupp do art. !18 do cn- tanto importa exigir. da Santa Só a cr.n~ura Ôu condcm- · 
digo criminal, toda a· r~•erva ora conv·aniente : o srgrodo nação de um biopo por haver cumprido )cUras apostolicas 
é alma do negocio. Mas sem duvida tinh.1 srgnraoça de sem placet e não l.or comprido as sente~ças do recurso á 
que os biepos levariam uma boa esfrega o tr.rnbom o Pnpa, Corôa; foi o qno. o enviado brasileiro apresentou ao se
por ter ousado vir animal-os na sr.a desolJtJdicncia. D. us crctario do Est:.tdo da Santa Só e.m Outubro do anno 
não quiz que a iniquidada levasse a bom fim a h~bil mil.- !Jnssado. Quo r~spost~, que acolhimento poUaria esperar 
nobra, conformo se man1ou dil~r do Lioboa para d. um t.~l pap~l d~ um governo que não fosse a Santa Só, 

UM Sa. sENAnon :-E' v•,rdarle, :1p:.i,.,lo. qua ni'io diFpihl do ~xcrcitos armados, do canhões Krupp e . 
, . . à.1 nrmas d~ precisão? O secado poderá calcular o que 

O Sn. MENDES DE Ar.MEIOA : -O r::, l'l.r. pr. e~rdcnlr., rlra. s~rl·., E'-tou not·clm certo que ,. se p· t' . l 
h · t. 1 d 1· - • · d b ·1 ·- , ... - ' ,. , nu.o ,a 1cana com qua-

em na era que ~ssas oc •r~çoad ao cn•n ú ,rasr 01 ' 0 quer outro governo o qns se fez com n Santa Sé. 
fossem bem ncolhrdns pt•lo San,o Padre 'l pelo car.,(~) Ao- Mns Sr prosJ'd•nto 0 'car·d , 1 A t II' · · d • · t 11' · t 1 1 · 1 · d d · t 6 ' • " , eo n one 1, msp1ra o po, one 1, cm VIS a r o u timo o piCO 0 mcmoran IJm, 1'· 0 melhores sentimento· fechou os lh ·t 1 • d · 
d B 'I ~ 1 • , b' • · ~, o os a au as m1pru euctas 
e q~o no rasJ n .. o se prucoaona. com ~s. rspo: como .50 e pensou fómcnto nos verdadeiros interesses de um paiz 

~rattcava na Allemanha 0 n~ .Smssa. E~tc ~opJco ó lã:o catholico, sr<"crificados por ecu governo. Então, com a dcli-
Jmportanto, que entendo convcnrento reproduzil-o: (lendo.) cadeza scmpro obs"rv·da R ~ l'd · . . . . ! . :' · ,, . 0.!11 oma, o n;.o com a po 1 cz 

"PDr_ seu lado, não po?pará csror~o o go~orr.~ !111PCrral de Tupmambá, lllrlllrzmcnte usada pela nossa administração, 
para. ev•t.ar qoe e:s~s dlssen.sõcs, que hoJC drv1deD? cm disse: -cc J>onhamos de parte a questão do placct e do 
outros pa1zes o gren:zo dos fiel;•, venham tambcm surgrr no rccurfo á Corôa; o governo do Brasil des~ja quo a Santa Só 
mai~. de cm povo cssencinlmcnto catholico, como é o do o auxilio no cmjJOoho de pór termo á esta questão, quo 
Dras1l. » cm verdade é mui gravo. P.11ig bem, sobre isto ó que iremos 

Par~ quem eabo ler e oito está machinando espertezas, tratar; niio quero saber do placet nem do recurso {L Coróa; 
n!io ó 1~to uma promessa formal, qt;o a lealdado aceitaria considero-os como ni'io existindo.» Dolicadamooto tr11tou 
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então do ·coBJlicto excitado pelo governo, e o Sr. barão de causa das palavras Gesta tua, etc. non laudant~r. ·Ohtid 
Penedo ficou satisfeito com o resultado. S. Ex:. sem duvida a certeza ·da feliz chegada do documento, reclamoli. 1 

al~grou-se, e com razão, com o desfecho, pois, como bem nobre ministro a breve entrega ao bispo pmiooeiro, e 
'dizia o correspondente de Londres do Jorna_l do Com_mercio conforme declarou o nobre ministro em seu diecurso 'a 
de 12 de Novembro, não. eram essas as suas asptrações camara dos deputados, o internuncio recusara a entrega 
quando dalli seguiu para a cidade eterna. em vista da nova feição-que tomava O negocio, e que Dil: 

·segundo esse corres~ondeilte, Sr. presidente, o illustre p.odia ser conhecida em Roma no mome.lito do. acc~rdo 
barão, tanto julgava burlada a sua ten!altva, que o· seu objec,ão -que o nobre ministro. resolvera, assegurando· • 
propo8ilo era collocar o Santo Padre om difficuldades, ar- contrario, isto é, que a Santa Sé· ftabia 'do processo d( 
remessaudo sobro e !I e todo o peso da responsabilidade dos bispo, quando .se expediu a. carta.: O internuncio afina 
actos. do· governo. O Santo Pa.dre ou havia da fazer o cedeu, o foi entregue a carta. 
que o governo do Brasil qnizosse para dar uma Jiçlto aos O que mais admira, Sr. presídente,_ o que é mBS!JlO 
bispos desobodiontes, ou então o governo im!Jerial ficava mui curioso neste n~gocio é o esforço que fez o governo 
com ns miíos deo~mba.raçadas para fazer o que lhH nprou- pela entrega e cxe·cução desta carta reseryada, não tendo 
vesse em bem deste pobre povo. Todo is lo, parece-mo, o texto em sua presença, para, em virtude do jus cavendi, 
veio comprovar tanto o memorandum, como a carta, que examinar-se entro as disposições sobre matorili esp.iritua), 
so diz do Sr. Penedo, que o relatorio do minbtro dos no- dogmatica, não veria alguma cousa que podosse prejudicar 
gocios estrangeiros transcreveu, no fim do artigo concer- os úireit11s do Estado, sobretudo a constituição e as leis. 
nente a este assumpto. - . E' o mesmo gov,;rno, Sr. presidente, que para !OU bene-

0 procedimento do governo, Sr. presidente, antes da I fido concorda na ilxocução de letras apostolicas ~em que 
conclusão da missão Penedo, ó inqualificr.vd, pelo menos Vi'jl\ umr. só lettra d~llas; portanto é elle propno quem 
llmquaoto não mostrar o contrario ; tudo qnan!o se viola o Ht .• 100 § H da mesma conslituição. . 
fez no proposilo de se apanhar uma pala.vra da Santa , ~ . 
Sé contra. os bispos,· ao mesmo passo qua se mail- 1 O Sn. ZACARIAS : - Apoiado. 
dava instaurar o processo dos bispo~, durante a negociação, O SR. MENDEs· n::. ALMEIDA :-Das palavras do nobre 
sem qne ninguem reclamasse a medida. ·Itfas cs~e procedi- minist.ro C: e estrangeiros ao intornnncio deduz-se que S •. .Ex. 
monto, censnrav~l como é, está abaixo do que se seguiu para resdver o enviado da Santa Sé a entregar a carta 

- apoz o resultado. empregara . meios energicos, por exemplo : • S. Ex. não 
Em confiança o envi~do brasileiro 1~ algnmag palavras entrega a carta, o c~n1licto não acaba, carregando S. ·.Ex. 

da carta. que o cardeal Antonelli ia dirigir nos bispos com a responsabilidade, e, por sua parte, o governo oito 
accusados do excesso de zelo,. do demasiada severidade; e o considera -mais ministro da Santa Sé, e vos eo~rcgará:os 
presumo que communicaria ao governo essa circumstnncia. passaportes.» O internuncio, aterrado ~om a>ameaça, sa;.. 
O governo começou por communical-as á redacção do tbfcz ao governo. Mas, Sr. presidente, a ex:igencia do boa
jornal Nação, que recébe suas confidencias, .e ella pu- rado ministro repousava cm um equivoco,cmanobra sem 
blica.-as, primeiro que o governo, como um pungente ro- duvida habil, mas do quo os goveruos sórios nã.o.se utilisam. 
moquo ao bispo accusado e preso, â victima prop~rnda · Na. verdade, Sr. presidente, o Sanló Padre sabia que o 
para o sacrificio. E poucos dias depois, no t,o de Fevereiro, Rev. bispu de Olinda estava sendo procedsado;. mas coo
é o proprio governo quem põe tudo patente, consti· forme a bypothese do e.tatuto especial o decreto de 28 do 
luindo-se assim o decifrador de enigmas da follla favorila .. 1\ll<rço de 181)7, cuja penalidade, quando se verificasse, 
Após a chegada do vapor Corcovado, publicou a Nação de nã() ultrapasEaria da do art: 128. Mas nem o Santo .Padre 
19. de Janeiro deste anno as tão celebradas palavras: e nem o cardeal Antonlilli, que ignoravam o nosso direito 

' ·Ge~ta tua., etc, non laudantur. U111,. governo que so res- crimical, podiam cogitar da existeocia do ãrt. 96,. o 
peita, Sr. presidente, devs praticar scmelhanto3 acções? maior de espadas do mioisterio, cuja descoberta se mani~ 
Creio que. não. restou nesta Cc:lrttJ poucos dias antes da . chegada· do 

O Sa. FiGU~IRA DE !IIELLO :-Apoiado. 
O Sa. liiENDEs DE AL~IEIDA :-Uma nação, Sr. presi

dente, que presa os fóros de briosa, que eem conquistado 
uma posição digna no mundo christilo e civi!isado, d~ve 
repugnar a pratica do taes actos. Nem mesmo poderia 
tolerar que ministro~ que assim· procedessem, ficassem nm 
minuto no poder. 1\Ias, Sr. presidente, os nossos fóros do 
nação. briosa foram postos inteiramente de lado, a bonrl< 
do pa1z escoou-se por todos os póros, como dizià um ce
lebre parlamentar inglez, com osso procedimento do go~ 
vcrno, tão pouco digno, e que. a. censura, a mais indul
gente, não poderia poupar. 

A communicacão do Sr. barão do Penedo encheu o 
governo de cuidados, e portanto o nobre minbtro dos 
cotrnogeiros procurou logo entender-se com o internuncio 
da Santa Só, . inrruirindo da Cllfgada da C/lft/1 reservada, 
que ia tor no nosso mundo polilico tantl\ colobrid11uO por 

Roma do suspirado e por ora ainda invisível documen.to. 
Sr. pre!idente, um manejo tlto triste fará grande honra .-.. 

aos seus inYentoros, não duvido, was vem reflectir· em p~e
juizo do nosso caracter leal o cavalleiro na Eoropa e em 
todo o mundo civilisádo ; na Europa sobre ludo, Sr. pre
sidente, onde ja· so diz tanta . cousa contraria. Ainda ha 
dias li nm trabalho de certo doutor allemlto, chamado 
U. Schen~ke. Ahi se diz que no Brasil a lei não se exe
cuta, e cita â respeito·notaveis exemplos. Da mesma. sorte 
s~ diz qae não ha religião neste paiz e os dous assertos 
voem autorisados com a palavra de estadistas e-notábili-
dades nossas ; ; · 
e outras cousas mais que escuso referir:ao seoado .. para 
não alongar demasiado o meu discurso ; ma~ .. quom quizer 
póde consultar o Jornal do Commercio ,que transcreveu 
grande parle desse lib~llo contr1• nós ainia ha pou.cos dias. 

Tnmbem não ha muito tempo, Sr. presidente, li uma 
fall.1 r1uo C·1rlos X prof~riu om seu rtinado, abrindo a 
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assembléa fraoceza, em qÚe aonõociava que tinha man" 'procedimento do governo da Santa Sé por outra Córma. 
dado um almirante írancez ao Brasil para solver qaesti:ses Ao protesto tão respeitoso do venerando internuncio, res·· 
por via diplomatica, apoiada por navios de guerra bem pondeu com esse ·aspero e quasi iosulluoso aviso que nós 
armado, por quanto, dizia elle, ainda o Brasil era um des conhecemos e.que é um triste documento dói nossa admi
ses paízes em que alio se podia ter muita confiança em nistraçilo, que se acha arcbi!ada •.•. 
sua magistratura ! Esta opinião, Sr. presidente, bem o o Sa. FIOUElR! DE llfELLo : --Nos auoaes da bis-
receio, se robustecerã ainda mais na Europa e em outro~ toría. · 
paizes quando se souber que, um governo como o actual 
minísterio procede com tão pouco crilcrio, de um modo 
como o que acabo de referir, sóinente para sàtisfazer os 
capric~os pueris de um grão-mestre da maçonaria, .at vo
rado. entre oós, em presidente do conselho. 

Mas, em snmma, Sr. presidente, o bispo foi cond1mnado 
nas penu do art. 96, tão ao paladar dos ministros. O in
ternuncío fez o seu protesto em tempo, (22de Fevereiro) 
mas que só agora foi do publico conhécido, e nós sab~mos a 
maneira agre~ te com que lhe respondeu o honrado minis· 
tro dos oegocios estrangeiros. Já tratou deste negocio, 
hontem, e com muita vantagem; o meu nobre collega pela 

· província do Ceará, que se acha presente. O nobre mi
nistro dos negocias estrangeiros tratou o protesto de im
pertinente, despropositado e nullo ; nullo em verdade, não 
sabemos porque sendo negocio que interessa á duas poten-

·-cias, porque quando ha quem resolva a queslAo dos pro
testos e assim decida, bem, compreheade-se esse caracter 
no documento que se louva, mas doclarar nullo um pro
testo entre duas potencias, quando não h a autoridade com
petente que o resolva, não sei como possa ser isso. 

E nul!o porque Sr. presidente 'l O nobre ministro não 
tratou de examinar a questão conforme a tinha · formu
lado, e muito bem, o illustre internuncio ; mostrou assim 
sua inhabilila~n:o. para responder á solida argumentação 
da nota do enviado do Santo Padre. Tamhem disse S. Ex. 
que era impertinente aquella nota. Mas impertinente por
que ? Os termos da nota eram comedidos, a argnmentacão 
Incida, as bases iodestrncliveis, os exemplos citados riêos 

- d~ verdade, o ode pois a impertinencia ? 
Eu jã havia tratado aqni, Sr. presidente, de queslõPs 

semelhantes o aono pasnado prevendo entre nós igual 
acontecimento, antes que o digno ioternuncio fizesse o -seu 
protesto, . e creio que demonstrei á toda luz que nós não 
podíamos deixar .de seguir aqnelles exemplos • 

0 SR. MENDES DE ÂLIIIEIDA: -., .. n1io' SÓ nas pastas 
do internuueio, como ba de ir a Roma e será conhecido 
de ~~do o mando cbristão e civilisado. -O governo do 
Bras•! teve, por consequeocia, de receber em retorno um 
desforço maia digno, o desforço do silencio. O venerando · 
inlerouncio entendeu e muito bem, ri li o dever accusar a 
recepção de uma nota que tão inconveniente e impolitica· 
mente respondia 110· seu· protesto. Desprcsou o aggravo. 

Outro fôra o ministro que occupasso a pasta dos o~go
cios estrangeiros ·e · o nosso govérno se pouparia a esta 
reprezalia. Essa vivacidade infantil do nosso governo oilo 
se justifica. Resposta com quatro pedras na mão a um 
protesto respeitosamente apresentado e bem argumentado, 
não é digno de um governo qne se respeita, e mesmo trll· 
tando~se de um g~verno catbolico para' com o repre·séo
tante do chefe espiritual dos brasileiros. 

O Sn. FrouEJRA no MELLo:-Apoiado, foi uma. grosseria. 
O Sn. 1\IENDES- DE AurErDA :- Mas, Sr. presidente, o 

máo humor do nosso ministro proveio do embaraco em 
que se acha, não podando com vantagem resper.der ao 
ministro da Santa Sé. · 

E vou dizer a razão porque não podia. O governo do 
Brasil reconhece que pela nossa -Jei fundamental se mao
dou continuar como religião do Estado a catbolica, apos
tolica romana, como oxistia anteriormente durante a 

· uni::to cooi a Corôa Lnsilaoa; portanto reconheceu formal
men"te a co•existencia dos dons poderes independentes -
civil e ecclcsiastico. O nosso legislador constituinte onoc~ 
teve em vista alterar o.que se achava organisado no paiz 
em relação ao ecclesíastico ; . pois, se f6ra outro o seu pro
posilo não deixaria em silencio tão gravo assumpto. A. 
missão do legislador em casos como este não se presume • 
e. o proposito . cootrar_io. se deduz de mais de uma dispo~ 
s1ção da propna coost1tutção. Elia só linha em mira a so:
berania civil, e sómente em relacão á esta convergem suas 
disposiçi:ses. Nilo sabia das raias' de sua esphern. 

Assim, por exemplo, tratando dos seu3- empregados, 
não ~~nside.ra senão os políticos,_ os militare.s, jadiciarios e 
admmtslrahvos; nunca toca em empregados ecclo&iastico1 ; 
apenas refere-se ao art. 5° para consagrar um facto o da 
religião do Estado. , . . ' ... 

Mas, Sr. presidente, o que mais me iocommodou em tal 
assumpto, foi a maneira agreste, mesmo brutal, com crae se 
respondeu a esta nota do ~espeitav~l monsenhor Sanguigni; 
havendo outros tantos me1os de se desviar uma questão 
q.ue oito se desejava discutir. Quanta differeirça, Sr. pre
stdente, em casos analogos entre o proceder dos dons 
ministros, o secretario de estsdo da Santa Sé e o secreta
rio de Estado dos oegocios estrangeiros. O enviado bra
sileiro vae atl'rontar ao Santo Padre em um memorandum 
com preteoçi:sé~ inconvenientes de placct e recurso á Corôa, 
condemnados a10da ha pouco tempo, po& um concilio ecn-

O Sa. LEITÃo DA CucaA: - E para o julgamento dos 
bispos no supremo tribunal de justiça? 

meqico, e o secretario de Estado da Santa Só com a delica-· o Sn. MENDES DE ALMEIDA : - Nilo estava marcado oa 
deza de homem de fino tra.to, esqueceu, não viu semelhante constituição; foi a lei n. de 18 de Agosto de' 1851 
proceder; e querendo unicamente servir ao nosso paiz e ao que nilo 0 podia fazer, que determinou esse jnlgameot~ 
seu governo, disse : « Ponhamos de lado estas qaeslõe~ pelo sup e 1 'b 1 d · t' o · 1 d h' 
cuja solução 6 impossível comn V. Ex. pretende, n•o 'r•~ r m.o rt ana ? .JUS tça. JU gamento os tspos 

.,. a • ~ estava defintdo oo conctho de Trento ; era isto o que se 
temos dellas, vamos ao ponto prin~ipal e positivo: o que observava ?m Portugal e no Brasil até á independencia, 0 0 
deseja? que interesse o arrastou at6 cá? A Santa Sé que oito fc11 e nem podia ser condemnado pela con~tilui
deseja ser agradavel ao Imperio, etc. " ção. Nem a constituição podia destruir esse Cacto, qae ro-

O governo do Brasil, Sr. presidente, corresponde a este. pousava em um direito geralmente reconhecido, a inde-
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pendeocia do poder espirilual, a· menos que nl[o diss.:sse o 
legislador : «Não queremos ~aber de religiiio calholica». 

Mas·,- pelo . facto de dizer o--l~gislador : corislituiole : 
admittimos que a religião catholica, 'aposlolica romana con• 
tinúa a ser religil[o do Estado, implicilamenle pela pa-· 
lavra continúa aceitou tudo quanto anleriormenlo se 
praticava, o nl[o foi e nem podia ser revogado por lei 
ordinaria on capciosamente. Ora, ·sr. presideole, segundú 
o coocllíÓ de Trento o bispo não tinha por seus tribnnaes 
senão o concilio provincial nos delictos de pouca gravidade 
e o Papa nos crimes graves. 

Eu aqui apontei em abono varios exemplos, tam· 
bem lembrados pelo inlernuncio· em sen proteslo,· o do 
marquez de Pombal em 1760 e o da época de Fe
lippe· II em 1583. Ambos eram typos :do mais perfeita. 
régaliemo, cioso:l da soberània temporal, cujos horizontes 
_qneriam alargar. Pois ambos respeitaram a immunidade 
ecclesiastica, ambos appellaram par a Roma em casos não 
de bispo, pl8S do clero inferior, o que ainda mais refor~a 
a doutrina que suslento. 
· Já. se vê que estes negocios estão em 11-m ponto que 

nenhuma lei particular póde .destruir o que já existia 
formado na legisla~ão aceita _pela . população e pgJu 
governo imperial por sec_ulos, e entranhado nos cos
tumes o sentimento da nacão. Trata-se de immunidade~ 
da Igreja, de direitos da Siinta Sé, e isto não se pó:je, 
com um- traço. de penna, supprimir e dizer: não existe, 
pórqua·nto repugnaria a:o sentimento e decoro .nacional; 
e a constiluiçiio não falia dessas immuoidades, desses 
direitos· da Santa Sé. - . 

·Esse silencio está. ~em j astiJlcado com a .pá lavra
continúa do art. Õ0 ·da constituição, que exclue a 
ne~essidade de qualcr.uer ·&utra declara~ão, porque era 

Não h a, pois, razl[o bastante para- soj eitar os bispos a 
responder em tribunr.es compostos de seus inferiores e niio 
de seus p·are~, porque s~o secnl11res ·os juizes. que lhes 
dão; e estes na ordem religiosa oão estão na posiça:o ele• 
v~da, na aliara' dos bi~pos. E e&ta inconveniencia toma 
maiores proporções sobr~tudo em nm paiz em que· a ma-' 
c.1naria tem invadido tudo, de modo que a maior parte dos 
magistrados são maçoos. Uns conhecidos ,íB.JlOJorioà e ou
tros occultos. Em pres~nça do decor'ó publico podem esses 
magistrados julgar os bispos? ·. 

lUas, Sr. presidente, ainda me3mo que a coustítuiçiio 
naquelle pnagr~ pbo do art. 179 oão fizeue exclusão de · 
algum privilegio mesmo.ecclesi~stico, em razão da palavra· 
todos a ioda· as•im a argument •ção não podia prevalecer 
contra os bispos ou mesmo ·contra ã nota do protesto do 
internuncio ajJOstolíco; por isso 11qni a expressão privile..: 
gio ou ·legi•lllção temporal não se pó de applicar, é ·imyro: 
pia,referir.do-se a funccionarios de outra jnrisdicÇão; reco-. 
nhecida ·pelo proprio Estado civil como poder independente. 

Privilegio, Sr. presidente, foi o· que decreloa o poder 
civil entre nó> na lei n. 609 de 18 de Agosto de 181'H, 
sujeitando os bi8po•; ao·julgamAnto _d~ sopremo tnbuu.a): 
de jasti~a, mas privilegio repugnante e. odios, porque 
tende a.destruir nm direito mil vezes mais precioso, o da 
immunidade ecclesia~tica, atlribuição que não lhe confe:.. 
rira constituicáo. · 

Mas aqui, 'sr. presidente, não ba privilegio; . quando a 
Igreja é reconhecida como poder independente que ó, entra · 
para a sociedade com toda a plenitude do seu direito. O 
seu direito é que o bispo não póde ser julgado senão pe~ó 
Papa nos casos gra v s e r. os outros pelo concilio_provin..:
cial. Isto é direito, não é privilegio. Nenhum póvo chriS'-' 
tl[•) póde reputar isto um privilegio, porque éxprescripção,-
estâ na índole de sua constitui~ão, de sua lei. ·:. ·. 

A argnm~nta9ão,~ portanto, do- interóuncio apostolico · 
nilo era impertinente e nu lia, repousava em bases selidall ; 

a sanc~ão de todo o passado. Onde as declarações s~ 
torQ.aram necessarias, ·o lé'gislador constitucional não foi 
omisso como nos arts. 9ii § 3° 102 § 2° e H, 179 §5°, 
que as diiposicões sobro os juramentos dos altos ronceio. 
narios vieram 'completar. O que este pareceu · o•qu.ecer, 
segundo o regalíomo, ó a prova de que queria que con· 
tinuasse. • • • 

O SR. Jonm..: ~A constituição acabou com todos os 
privilegias. , . 

o governo do nobre visconde do.Rio Branco, reuoiiidD todos 
os seus membros, não é capaz do oppor argnmeota~ão va-_. 

,liosa á. esta ; poderá oppor-lhe nesse eotylo agreste Iim · 
allaoado. um simples-rejeito ;-mas os Srs. ·minisl,ros _ 
não. te em forças, nunca p oder~o ab3lar os fundamentos 
dessa argumeotacão. 
· Hontem, Sr. 'presidente, suscitou-se aindã aqui uma 
qoesta:o ROr parle do honrado senador pelo Espírito Santo,· 
quo eu poderia pôr de lado ; rnas é bom que ella já. se 
ventile. Di,sd-se qna em razão ·do artigo do juramento 
da conslitui~ilo, de manter simplesmente a religião· ca
tholica, o chefe do Estado a I é podia mudar de religião e 

O Sn. MENDEl Drl ÂL!rEIDA: - E' uma objec~ilo que 
tantas vezes vejo apresentar -se: a constituição acabou corJ: 
~odos os privilegias. Sim, mas refere-se a privilegies civis, 
outr'ora mui abundantes; não cogitou, nem podia cogitar 
dos da outra jurisdicção, mantidos pelo continúa do art. u.o 
Mas, mesmo argumentando com as palavras do § t 6 do 
art. 1 79 em relação aos privilegies, ainda assim não era 
possível admillit o que se alle-ga, porquanto o que não se 
admitte é o privilegio em que não haja conveniencia pu
blica. Ora em boa fé ninguem dirá. que na especie de que 

- nos occupamos esta neces~idade !e não fuça sentir. 
. · Pois ó convel)ioute, Sr. presid~n te, que o militar sPj a 
julgado pelos seus paree, os magi~trados lambem pelos 
seus collegas e os bispos não podem ser julgados lambem 
pelos seus irmãos no epi,,copado? Não haverá nisto lam
bem conveniencia publica? 1\lagistrado, qualquer que st·ja, 
mesmo em crime commum, não vae responder per<lllte um 
tribunal esp:cial, c este privilegio ni!o ó reputado es~en
cial e in~eiramento ligado ao cargo por utilidade ~ublica? 

continuar Imperador do Brasil. '· 

O _Sn. FJG~ErnA. nE Mllr.Lo :- Heresia politica. _ 
O Sa. MENDES DE .hMEIDA :- E'. uma proposição te

meraria além de inexacta, por que, quando h a uma reli
giilo do Estado, a menos que ootra cousa- se não tenha 
prescripto na constitui~ão para ca~o extraordinario, con:o 
aêontecia na Belgica, porque, por bem da paz, .foi _neces
~ario escolher um príncipe protestante pnra fundar a dy
na~tia, ma~ que obrigou-se a educar seus filhos no catho
·Jicismo, o' chefe do Etitado' não póde deixar de seguir a 
religião do E~tado â heu cargo ; affdstandn-se della, per
de iudub it~vtlmento a coroa por esse- fttcto .. Pó1o vir a 
jurar outra constituição, que o di~penso ~os to dever, com 
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a actual não ; póde mediante uma revolução pacifica· ou dados de Pernambuco, 'que .estavam descoofi~das .do go. 
sangrenta promulgar-5o outra Constítuiçilo destruindo o verno por. caasà dos. acontecimentos do .enterro· do gene~al 
sy;tema que hoje nos r~je, enliio a q•,estilo muda intei- Abreu o Lima, que recorre~sem, o que ellas Jlzeram. :Por· 
ramente de face, será outra cou8n, pela actual consli-' t110Lo, para que dizer-se que a ma9onaria não está envol-
tuiçãn, não. · · vida neua questão ? 

Ainda mnis por outra razão, Sr. presidente, e ó que· o Demais, Sr.·prcsidonl~, porque razão S. Ex. coo~tante-
chere· de Estado deste paiz n:to prestou Eó este juramento;. mente falia-nos aqui em ioquisiçiio seoiio para d~siUrAJ' ·.a. 
preétou outro, ainda mais restricto, á que niio poderia opinião e apaixonar a luta ? Que tem a maçonana co~ .a 
fult~r, quando foi sagrado. E esse juramento não se limita fnquisiçllo ? E' preciso não conhecer o que. era esse .tfl
á manter simplesmente a religiiio, v ao alem, é mais rígo- banal e nem sobro -que julgava ; é precisl! . ser h~spede 
roso. O monarcha brasileiro niio ó um soberano como os nestas maiorias e f~llar cm inqnisiçã'o como ess·cs ·_p.obres 
que existem em outros paizes, sua posicão como príncipe homens que apreciando essa instituição, se regula~ pelas:.· 
catbolico ó'mni difforente; tornou-se pelâ sagraçi!o, ungido estampas em que os jesuítas figuram como quahficado; 
do Senhor, pessoa cçclesiastica. um bispo exterior, e não res do Sant~ Officio; quando esse encargo até lhes fot 
pode, sem. perder essa eminente posição, vidto quo nós ·prohihitlo exercer por uma das constitui~ões' de S. lgna:!· 
as;im ·o reconheccmes, mudar úe religiiio á bel prazer, cio I Quem estuda um pouco a hi;torill da inquisição' 
dizer: <<Tenho a faculúade de mudar de religião, com tanto ri-se dessas extravagancias, não se dizem estas cousas 
que expeça ordens para so pagar o clero cntholico, que diante de um senado, demanda·'so outro auditoria. 
se subsidie as·igrejas I Niio; o chefe do E! ta do, conforme · -
a nossa conELitoição, apostatando, pardo 0 direito á corib. O Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO (prc&idente do conselho): 

O nobre presidente do coo3elbo, revolvendo em seus dis- -Como eu me rio de V. Ex. 
cursos muita cousa velha e carunchosa, que já foi refutada 
mil vezes o anuo passado, veio ainda nos fallar aqui cm 

'questão de maçonaria, dos julgamentos do antigo o cx
tincto tribunal da inquisição, com. o proposito, ao que 
parece, de malsinar a Jgr~ja 1 

Sr. presidente, eu admiro a facilidade com quo o nohl'o 
presidénte do conselho, tão intelligent~, tão douto, envolve 

-em· seus discursos em que trata da questão maçonico
rllligiosa, esse molho de pasteleiro da heterodoxia, o tri
bunal da inquisição. Em qua aproveita á maçonaria o 
e~tincto tribunal da inquisição o sua bistoria? Se so tra· 
tas,se. de uma seita oriunda do ca!holidsmo, bem, seria 
uma recrimina~ão ainda que injusta á Igreja, mas a ma
çonaria.! isto é, a negação a IgrPj<~ o de qualquer reli
gillo, a apostasia franca, custa a sopportar. .Porque enche 

· -··s. EJC, os seus discursos com tantas palavras oucas; não 
examinando as questões com o rigor Jogico, .o unico meio 
de _solvei-as e não eten;isal-as ? 

.De oat.ra sorte nll:o se mala as questões, o ó por isso 
qae a Escolastica ·é tão detestada dos nossos adversnrios 
pelo rigorismo do seu syllogi:~m<>. O nobre presidente do 
conselho, por tanto cm Jogar de tratar das questões com 
rigor logico, examinando com attencão os factos e 

. sua exactidão, nã·o quer senão fazer ~>qni parlatorios· que 
podem agradar as multidões. an~lphabetas, mas nunca 
poderão lazer impressão em um auditorio illustrado como 
o sonarlo, e em qualquer espirit~ sensato o estudioso. 

A maçonaria ó realmente a cansa de tudo isto, pois 
nada firma com certcsa, porque ó a nognção do sobrona
tural, do todo o principio religioso. Em verdade Sr. presi
dente, nesta questão ninguem póde deixar do reconhecr.r 
que tirado o fermento da maçonnria está tudo acabado ; 
não ha motivo para continuar a luta ; a questão dosuppa
rece, ao menos no Drasil. 

(Ha um aparte) 

Como não eslá envolvida a mnconnria? como nãe está 
envolvido o nobre presidente do cÔn8elho se ó ~li e o autor 
da todo esse movimento ? Foi com seu consentimento que 
o padro Almeid11 lllurtins e conCrados de Jojn appollnram 
para a imprensa; {o i S. Ex. quem mandou diz o r ás irmnn-

O Sn. IIIEND!ls D!l AL,mrM:-Com Laos ouvintes póde-so · 
fallar cloquentemonta e dramati~ar horrores, não a verda
deiril. historia, com ignorantes póde-so arriscar propos.ições 
em descredito da Jgrej.1, perante turbas analphBbetas;; •• 

O Sn. VISCONOE no Rw Dno~Nco (presi :e.nte do éonse· 
lllo) :-Como fazem os tarturos. ". 

O Sn. IIIENDES DE AL~IEIDA :-Exactamente, porque na 
realidade um maçou que ao mesmo tempo se mostra ca
tbolico, não passa de um tartnfo. 

O Sn. vrscoN~E no Rro DnANCo (presidente do conse
llto) :-E os hypocritas Lambem. • 

O Sn. ·MENDES DE AL~mro,\ : - São como esses etllno
phrones, antigos sectarios que mantinham as ceremo
nias, as app~~roncias do-paganismo, e seguiam occnlta
mente o chriotianismo ; he pouco mais ou menos o qoe 
fazem hojo entre !!.Ó3 os maçoos. , 

Entretanto, Sr. presidente,· appellidam em nosso t.cmpo 
de tartufos os jesuítas que sabem sustentar a sua fé e 
morrem por el!a martyres Tartnfv é · o qno rcp~csenta 
todos os püpeis para subir, como acontece com o sectàrio 
das lojas, por quanto o maçón não so martyrisa por cousa 
alguma. Se tnrlo consiste no goso desta vidn, é· estapido 
sacrifical-a. Se os tempos são borrascosos, ningnem é 
mais fervoroso catholico do. que o bom maço o, vae alóm do 
mais extremado jesuíta ; mas so os tempos lhe correm bo-' . 
nnnçosos, toma outra direcção; sompre com o norte para 
seu alvo. Os jcsnilas, niio, morram em d~fcsa da sua fe. 

lia maçou martyr, confessor sincero de sua doutrina ? 
Difficilmente, o encontrareis. Seria um aborto, uma mons
truosidude, sendo a maçonaria a negação de toda a dou
trinll. baseada no sobrenatural. O ma.gon vae para o car~ ~·· 
core, mas lá diz : não soa maçon : pertenço á religiao 
do meus paes.por isto, por aqnillo; dá sempre explicações 
para salvar a pello, guardando em s~u coração o fermento 
da sua seita .. Jura ~tperjur·a, mas não confessa o que ó. 

!\!as, scnbores, a maçonaria é a condamnação d 1 chris~ 
Li1•nismo, de qualquer principio religioso, em summa do 
sobrenatural; niio podia estar, e nunca esteve sujeita á 
inquisição. A iDI{nisi~rro 1ó julgava (llfUolles lfUO oram ho-
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~ reges, os'' sectario3 ,qae. conservavam. onestõs. da doutrina 
. da. Igreja. ·os que se all'as1avarn inteirarnimt!l·.do· chri.sti· 
· . amsmo,·por oxernpl~: passando .á Mouros ·á Jildeos EO to.r:

navarn aposta tas, Estes tambern eram queimados, é ver
dade, mas por conta o risco sómente de qa~m o nobre prec 
sidente dn conselho ó ilm dos mais elevados representantes, 
do. poder civil. Nó1 podemos falia r sobre es~a· aotigoa\bá, 

que até . então a igreja não se envolvill com a punição 
temporal dos her~ges e apostatas eu voada-la. 

No mesmo lV secnlo (380) levantou-se em Hespanba 
uma seita b.etorodoxa, a dos Priscillianistas, um composto 
de gnllslicismo e manicbeismo, urna precursóra das seitas 
XII seculo, que foi condernnada por um concilio. Os 
males que clla fazia eram taes que dons bi~pos daquelle 
paiz solicitaram a intervenção tio imperador Graciano;· 
mas Lendo sido elle vencido pelo seu competidor Maximo, foi 
este quem tomou sobre si o encargo de punir corporal
mente taes hereges. Os outros bispos do mesmo paiz, 
sobretudo S. Izidoro, com o~ da França, tendo á frente 
S. 1\lartinbo de Tonrs, condemnaram esse proc~diment~.; 

· a inqnisiçlto,. com ·a maior isenção espírito, porqoo IJ urna 
. institriiçito.:' qao ·ha mais do 60 nonos desappareceu don
tre·rl~s·; ·oito se póde dizer que exista ainda foncciooaodo, 
mettendo Jilédo .aos tímidos oito, nós podemos falia r deli a 

_com .toda a segurança. Essa insti(uição foi creada somante 
-por cansa dos .excessos do poder civil. 
~ · O.Sn. ViEIRA DA SILvA.:-Por Ianocencio III. 

f\ Sa. MENDES D!l AurEroA:-Não, sonhor,-foi fundada 
na época de Luci o III. V. Ex. entenderá muito do cousas 
da Allemaoba; mas â este respeito, desculpe-me; eslâ um 
pouco atrazado. 

o dahi por diante a Igreja, ou antes bispo algum solicitou 
do poder civil o emprego do jus gladii contra os hereges. 

Mas no secolo XII as seitas maoicbeiras, mui iaímoraes, 
abalando a sociedade com suas nbominaveis doutrinas 
pro~ocararn os rigore~ do poder temporal. Muitas iÍijostiças 
e vrogança! se pratrcavarn â pretexto de heresia, pela 
ignora'ncia e odio politico dos tribunaes seculares. A igreja 
reclamava, e o poder temporal redarguía . pela obrigação· 
qoe tinha de defender sua existencia e outros interesses 
da sociedade. Chegou-se â_final a um a6c!)rdo, depois _íle· 
varias tentativas iofructuo!as, no pontificado, daquelle 
Papa Locio III, no concilio de Verona em 1184. Eis. o 

b Sa; Vr~rnA DA SJLVA:-V. Ex. acha todos alrazados. 
O Sn. VISCOODE DO Rro BRANco (presidente do conselho) : 

'""-Ria-se. ' 

· O Sn. MsNDES DE ÁLMEJSA :- Vou dizer em poncas pa-
lavras. o que era a inquisição. . 
_.A inq_nisiçito começou no ponlific.ado do papa Lo cio III, 

no S4lculo doodecirno (11M) no concilio de Verona, com· 
quanto _o principio fundamental da instituição so consa
grasse DO terceiro concilio de Latrão de '1179, dous annos 
antes. da ascenção deste papa ao pontificado, érn conse
quencra dos principies abominaveis e procedimentos atro
zes praticados pelas seitas que nessa época se levantaram 
abnla_ndo todas as r~laçtíes ~ociaes. Havia então um perigo 
a conjura.r e a quo estava exposta tanto a Igreja como o 
Estado. 
· Jllodada a forma· o o a baso religiosa do imperio romano 

.~esde o tempo de Constantino n<> quarto seculo, os ile-· 
hctos praticados contra a religião do Ejtado eram punidos 
pelos tribonaos civis com penas_ graves,~ que ainda se 
oxacarbavam conformo as circunstancias nos casos de 
franca heresia o· de apostasia. Isto é do direito romano e 
pas~ou para a legislação dos. Estados qoe se crear~m com 
sua d~st~uição. A Igreja tio,ba sómoote a soa legislação 
cano orca, e- a empregava contra os qoo a abandonavam c 
a aggrediam. 

'. Na meia idade havia, Sr. prcsitlont~, união inte.ira ootro 
o poder temporal o o ospiritaal, e, nos nss<>ltos quo a he
terodoxia dava á sociedade, mutuamente se protegiam. 
As f11cçõas polilicns cm um tempo de fó religiosa tão ro
·bustn, pnra iufluirern sobre as popnlacões tomavam (eicões 
religiosag, O poder temporal inquietava -se, !em ia por ·sua 
_s~gcrança, o crime da bcres.ia por essa circurnstancia to
mava feições de crime o crimo gravíssimo, o·p~rn defen

-- der-se.o poder temporal tornava-se muitas vezes inju<to, 
· barbar o, tirannico, e ..• 

Un1 Sn. SENADon dá nm aparte. 
O Sn. MENDES DE ALnmro.~ : - ..•.. hnvia por isso 

grnndos quebras, ospocinlmcnto p•>r parte da igrej;1. O 
direito penal romano, po)o perigo quo corria a sociedade, 
ainda r:nnis so nggravou. Nossas puni~ões envolvia-se o 
vord<i(\erro culpado com muitos innocontos. A prova de 

f.lrigeos da inquisição. . . . · ,: . 
A Igreja, senhor pr9sidentP, em intima·uniito com O:.Es.:. · 

tado comprometten-se a examinar previarneííte, como. um· 
perito, se o individuo accosado era ou oito' um -culpado de .. 
heresia, com a faculdade de emprégar todos _os.recnrios de · 
que disponha para chamar_ ao grernio da 'fé,. a ovelha; que ' 
se afastava.· Somente entregava ao poder imp~riátó 'que· 
recalcitrsva, o rélapso; e que por nenhuma Coima. ·qúeria:· ·. 
contionar na Igrej~. Nunca se perseguia o 'mouro oli'ô·': · · 
judeu por seguir a sua r .. Jigião, mas ao cbrii>tão· que·"ápos-. 
talava passando-se para qualquer dessas -religii!'es:. 'Er!' ·a 

. doutrina poHtica da epocba, qoe oito me camprejostificár~ 
Era, pois1 o apcstata heretico quem soll'ria áJiuniçito 

pelo seu acto, mas nost~ casa do franca apostasia: 'e _aban
dono total 9e christianismo, nem mesmo. a Igreja 'i o ter- .. 
r~ ria, e pür iss.o, a maçonaria, que é a n·egaÇlto_-pura. e 
srmplcs da don!rrn!l christã, nonca esteve, nem estaria .sli• 
jeita â inquisição; isto sabo qualquer individuo que estuda 
um pouco o nosso antigo direito penal. 

Quando, portanto, o nobre presidente do conselho, fai
Jando da maçonaria, r~fere-so á inquisicito, engana-se 
r.ompletamcote. A inquisição nunca julgoU: os mnçoos, que 
como taes se apresentavam oa sociedade, mas só aquelles 
quo diziam " eu sou mais catbolico; melhor' catbolico do 
que o bispo, dl.l que o Papa, etc. », negando 5ua ioiciacilo, 
ou justificando a innocencia da seita. De outra sorte erãm ; 
somente nesle caEo é que O>Su tribnnal.inter;iaha: 

Só no caso ~~ bercsra ó que a Igreja .podia interferir, 
por quanto havra Eómcnto arastarnento de alguns dogmas, 
e oito o aband.ono total do christianismo ; e para mostrar 
r. o nobre presrdcnte do conselho que oilo este o aqui im
provisando, l~nço mão deste livro (mostrando uma orde
nação) que 6 um monumento do poder civil o pelo qual 
so vê que osso poder soubo som pro resguardar seus ·di
rdtos e seus interesses em todos os ten::pos. 

A Igrej 11 interferiu par11 o!llb~racar os excessos dos 
lrihunMs civis; depois foi quo o govÕrno, apoiou-se nessa 
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inetitnicil:o, abasc.u doa seus fins, para satisfazer soas pai
xões e Ôdios in'confessaveis, para o que muito concorreo 
o direito .que Boliciton de nomear inqni;idores. .Quando 
o' poder civil não teve que cevar odios políticos, a inqui
sição tanto na He•panha como em Portugal não teve ·mais 
que fazer. Em Portugal o proprio confessor da Rainha 
que era inquisidor, foi propor a D. Maria I a extincção 
de inquisição, e aqúella pia e virtuosa soberana lhe disse 
qne, senão commettia peccado, faria o que seu confe!sor 
lhe proponha, mas que primeiro queria ouvir os bispos do 
Beino. Este inquisirlor era lambem bispo do Algarve, e já 
estava de accordo com os coll~gas : facil foi desam,Jenhar 
a miseáo. De passagem direi que a mâioria desses bispos 
da época· de Pombal para cá eram em geral escolhidos 
entre os jansenistas, armados de sua rigorosa e fallaz 
doutrina, e por isso D. Maria I ficon louca •• , • 

O Sn. V mm! DA SILVA :-Dizem que foi pilr causá do 
· confes~or. 

·.O Sn. 1\fllNoES DE AL!rEIDA:-Exactamento, mas es~c 
con!essÕr era um dos taAs .bispos, e mesmo inqnididor. Eu 
demonstrei este filcto na minha iJ;troducção ao direito 
civil o e1:clesiastico brasileiro. · 

" Os bispos, Sr. presidente, com o patriarcbn de J.isboa, e 
e o arcebispo de Draga que nilo era nenhum D. Fr. Bar 
tbolomeu os Martyres, 11prescntar11o-.<e no Pa~o condusidos 
pelo inquisidor, e cm p~esença da soberana, concordaram 
todos na extínccão da inquisicão; ·mas D. Maria I fez-lhes 
na occasião umã pergunta coni que não contav~m' e atnran
too a. todos: « Eu não commetto peccado extinguido a 
inquisição, perguntouella ?u Dissera~ unavoce todos os bis
pos:-ccNão;· Vossa lllageslade assim procedendo não com
mette peccado.u-1\fas, replicou ella, si eu continuar a 
conservar a inquisição, commeterei peccado ? " 0d prelados 

Comtndo para salvar as apparenciaP, o príncipe figurou no 
tratado como tendo espontaneamente feito a concessllo 1 ... 

Eis ahi; Sr.- presidente, como a inquisiçlto_ se exting~ia 
oo Brasil sem revolnçllo, e, portanto, podemos, a re>peito. , '. 
de uma instituicão dessa ordem que existiu durante seis ' 
~eculos na Europâ, e que desapparecea de entre nós l!à GO 
annos, falia r com toda a isenção de espírito, com seguranÇ.a 
e imparcialidade, sem o recurso ás calumnias o vitup~rios;' 
lançados sobré quem nenhuma culpa tem. . .. · :<" · . . . ,, 

Para a repressão dos hereges, Sr. ·presidente,: é ·qae .a· · 
inquisição servia, e para esses crimes em que é o!l'endida:a · 
honestidade. Aqui temos a prova do .que allego, nestas. o r• . ~ 
denacões, ···Jogo no 1• titulo do livro .ã•, que se inscreve .. · 
dos Ítereges e apostatas; chamo a . attençllo ~do sen'ado ·· 
para isto (lendo).:· · 

. -« O conhecimonto do crime de heresia pertence princi
palmente aos juizes ecclesiasticos .••• » Pertence principal- _ 
mente, porqúe o poder civil tambem se arrogava, e com 
razão, o direito de conhecer desse crime e não ·quil~.la per- .· 
dei-o de vi. ta :-« E porque elles não podem fazer as ... 
execuções nos condemnados no ·dito crime, por ·serem dB· 
sangue.... . .. . 

Portanto, penalidade inteiramen!o civil, o!cripta · nos 
codigos, tanto de Portugal, como da! outras nacões~--a pe
nalid~de sempre aggratada. pelo fogo, segundo 'o procedi· 
manto· do réo e empenho do executor. Continuemos (M.) 

cc • . • . • . . • quando coDdemnarem alguns beregc.s, os · 
devem remetter à nós com as sentenças que contra elles 
derem, para os nossos desembargadores vere·m. • • . » ~ 

Alli tem, poi~, os nobres senador!is a prova bem posi-~ 
ti vã e clara de que >e taes sentenças do poder ecclesiastíco 
se ex:Jcutavam era porque o poder civil as approva~a. 

O· Sn. FIGUE.IRA DE MEL LO : - Apoiado. 

que não esperavam por uma pergunta destas, e não estavam O· Sn. !IIENDES DE AulEIDA : - Se algum estigma se._· 
preparados para a resposta, disseram •Não,· V!JsSa Mages- deve lançar cm Ines senten~as.deve recahir sobre os que 
tade mantendo o que e! tá, não commctte peccado.-cc Ent11o, sanccionavam c lhes davam execução. Ora. os juizes secu•' ·' 
disse-lhes por ultimo a Soberana, prefiro conservar a inquiEi· lares eram sempre da plena confiança do poder civil, e se 
cão como fizeram meus antepassado.~.» impunham taes penas com tão rigorosa aggrava~il.o.llra 
• Foi posteriormente que a inqui:;i~ão so ~xtinguio en1 porque cumpriam á lei do poder á quem com satisfação 
Portugal, por occasião da revolação de 18110. No Bras!l obedeciam. 0d juristas foram em todas as. épocas dedi
data. a e:xtioçil:o de mais tempo, de 1810, aínda que aqui cados ao poder temporal, é entre elles que o mesmo poder 
não haviam se não delegados desse tribunal, de que o poder encontra os seus mais doce is instrumentos, os condemna
temporal ,tanto se atílisoo e desnaturou no,sentido de seus dores do bispos em qualquer pena, etc. (Continuando 
interesses e paixões. · a Mr ) : 

A razão por que entre n.ós se extingui o mni; codo a ja- cc .•.• aos quaes mandamos, que as cumpram, punindo . 
risdicão da inquisicüo, está no ar!. 9• do tratado de ami- os hereges condemnados,·como por Diraito devem. » 
sade ·e alliança de' 19 de Fevereiro daqnelle anno, cde- O legislador portugnez refdria-se aqui ao Direito Ro
hrado entre a Grii-Bretanha e Portogal. Não õ de crer mano, de onde receberam a legislaçno penal que por 
que a Inglaterra fizesse, sponle, unia tal exigencia, quando tantos soculos durou. (Co11tinúa a ler): 
tinha contra os catholicos as leis draconicRs que o ~enado " E além das penas corporaes, que aos culpados no 
conhece, que só se revogaram em 1829. O Rei de Porto- dito maleficio forem dadas, serão seus bens confiscados, 
gal com toda a razão lhe podia retorquir:-« Extiog'l para se delles fazer o que no1sa merc~ for, .posto que. 
primeiro a sua trucnlenta legislaçn:o contra os catho filhos tenham. " 
licos. •- Note-se, mais este rigor desnecessario e tyrannico. A 

A minha conjectura ó que os ministros que cercavam o I;:reja, cnmo se ~a, nO:o colhia um violem destas multas 
príncipe reg~nte, todos iniciados nas sociedades secretas oa confiscos. O producto ·ia inteiro para a bolsa do fisco 
cntenderam·se com· o embaixador inglez para fuzer a pro- real, o mui:as vezes era cmprrgado em preparar novos 
posta, e o princtpe cedeu por ter necessidade da allitHJÇil forros à Jgrrja, ou para corromper os seus funccionnrios. 
Jng!ezq, que aliás, c~ .todo o caso, niio lho poderia faltar, E oh I injustiça humana., o odioso de Iaos processos ó 
assim como os subsidtos pau a guerra contra Napoleão.·. lançado pelos mesmos que delles se nproveilarnm eobre " 
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Igreja, e com applauso de niio poucos, que se dizem bona I parle na~~ teod~s que censunm é ap.enas gaestii:o de maia 
catholicos I · e de menos: o principio subsiste. 

lilás adiante, DO § 4° do mesmo titrllo diz-se : (MJ. Será por acaso o processp? !lias o proçess~ ~r a o do po-
. « Porém, se algum christão leigo, quer antes fosse der civil á coj o' exame Iam depois. sujeitar-se as sentenças 

judeu, ou mouro, quer nascesse. christiio se tornasse da inqui~içilo f!ra o processo do direito romano que os ia
judeu ou mouro, ou a outra seita, e assi lhe ror provado, quisidore~ seguiam e, como g asseguram todos aq~elles que 
nós·tomaremos ·conhecimento delles, e lhe daremos a pena escreveram sobre esta. ma teria. E' certo que utilisava 

·' segoodo·Direito.» como meio de prova a tortura, o tormento, como é a lia-
Eis o caso de apostas i& franca em que a inquisição guagem !lo nosso an ligo di roi lo ; mas o tormento era · 

nada tinha qne vér, como se .daria se em taes épo~as a lambem empregado na legislação civil e mais brandamente 
·maçonaria fosse chamada aos tribunaes, por isso que.ella utilisado pela ioqui•icçllo, quando· niio tinha por fim· nma 
é o completo desconhecimento, a renegação do chri~tiao1s- vingança politica por parte do poder temporal, como reco-_ 
mo: Nestes casos somente fuoccionara o juiz . secular, o nberem hoje os historiadores que fazem justiça á Igreja. 

: noíso desembargador, conforme a expressão do legislador. E• se temvel recurso era empregado melhor do· qu~ nos 
lusitano. E a razão porque a inquisição niio fuoccionava tribunaes civis francezes, ínglezes, italianos-_ou al!Pmães 
nestes casos era porque o perito niio era mais necessario, daquella época ; era a tortura empregada de maneira mais 
a culpa· era patente, todos a podiam conhecer, como se razoavel porque o era só mente depois que o apcosado 
vé destas palavraH (tendo} : tinha em parte cooressado o delicio, e negava-se a coo
~ • «. PQrque a Igreja não tem aqui qus conhecer, se erra Cessai-o completamente cm todos os detalhes. O processo 
na!~ o.u nilo. » secreto o mais repugnante não era só part1lba da Joqoi-
.. Nada mais claro; e a~cresceota :. (lend"'·: sigilo, cobria toda a Europa, eAcontrava-se em todas as 

« E se tal caso Cór, que elle se torne á. ré, ahi fica aos lbgislações. O seu, pois, a seu dono. . 
juízes ecclesiasticos darem-lhe soas penitencias espiri- Finalmente ; Sr. presidente, a penalidade lambem é 
tuatll.'!' _ obr11 do poder civil, era a do tempo, estava consignada em 
· Pois b~m, a Igreja não poderia ter melhor e mais es- suas leis. Portanto como . laoçaes vos·· a ínqu1sição em 
pleodente justificaçil.o, as Ordenações do Reino de Por- rosto á Igreja, quando em .vossas leis estabelecestes a 
tagal de 1608, reproduzidas das Manuelinas liv. u0 tit. 2° doutrina, o pr~cesso e a penalidade. 
pr. e das A1f·Jnsioas li v. li0 tit. 1 o §§ 4 e li» portanto o . . 
direito civil Immemorial daquella mona.rchia dll quem d~s- O Sn. VIEIRA DA SJLV4·: - Qual é a d11fereuça entre 

· cendemos. A igr.eja não tinha, e nem jámais_ usou do jus nós e vó&? 
gladii, .a 'penalidade corporal. 

Purtaoto, Sr. presidente, para que invoca.r e invocar tão 
sem graça, tão ioipertioentemenle a. inquisição bm ma teria 
de maçonaria. que é a apostasia completa do Christia
nismo. O que tinha· que vér a· igreja. com esse crime ? O 
poder civil, sempre tão cioso de seus direitos, de soas pre · 
rogativas, que ·tanto exagera, e pois não deixou dizer oeste 
pàragrapbo estas nota veis pala vias-A igreja não tem aqui 

O Sa. !fENDE$ DE ALMEIDA : - Vós é o poder .qao 
quer ficar acima ·de todas as jarisdicções, que nega a iude
peodencia da igreja. ; poder omnipotente e astuto qne pre
tende bój'e atirar por sobre a igreja todo o odioso do pro:
ceder da inquisição, quando todo qu;1nto fasia es~e tri,
bunal era de accordo, e em auxilio desse mesmo poder 
ccjos defdosores vem hoje na igreJa um ad.versario. 

que. conhecer. Quando se falia em Inquisição no sen pro· O Sn. TEIXEIRA Jmnon : -V. Ex. jâ nlto quer saber 
cesso e jurisdícção, é preci~o olhar para quem mandava e· do poder civel para cousa. ::.lguma. •.• 
executava as· sentenças, para ·quem paoba o sello, o cunho 
da execução;- era 0 Est<:.do. Era, 0 oioguem se enganaria, . O Sn. MsNDES DE ALMEIDA.:- Qaero o poder civil sem 
o poder- civil· de todos os tempos que quer abarcar a sobe- exagcraçiio, quero-o para o que esse poder presta e pó da 
rania em toda a plenitude, com a maior omoipotencia, e bem servir á sociedade, e nilo para soas usurpações. 
assim, como oot'rora, pesar na .conscieocia humana. O Sn. LEITÃO DA CuNUA. :-Já está divorciado. 

Qaando se falia aqui,e tantas vezes tenho ouvido, Sr. pre-
. sideote, para aft'rontar a Igreja, em· inquisição, eu real
mente fico indignado, porque é preciso para fazei-o, 
igoorancia ou má fé. Igooraocia, desconhecimento de nossas 
antigas ioslituiçiles .e .do oossso direito pe~al. Sim, porque 
eu perg!lnto aos que des!a rórma procuram o1fender, do 
estar a· Igreja; o· que condemn .. es na Jnqui~Ição ? Ser.á a 
doutrina? Será o.processo? Será a peuaHdnde? A doutriDII, 
vós adoradores da omnipootencia do Estado, ainda hoje a 
adoptaes, porquanto, mesmo no noaso codigo pennl vós 
coodemoaes a quem atacar a existeocia de Deus e a Im
mortalidllde dh alma; ·a doutrina é a mesma da inquisiçi'io; 
o1fende a consciencia humana, no que ella tem de mais pre
cioso, a sua liberdade . .5H um homem em sua coosci~ncia é 
atheo, cumo· o punis? O prindpio, purta•1to, ó o m<lSm<•; 
as circumstancias é que são ditforentes. l!la!· !• puoer civil o 
ma.ntem ·como neccssario á or~em socHd. Log~ p~r essa 

APl'lilNDIOll 

O Sa. M&NDES DR ALMRIDA : -Qaando Callo em.nó1, é 
porque por causa de nossa. ré se nos lançam cm rosto csseg 
factos para desairar a igrfja. · · 

O Sa. LEITÃo DA. CuNnA :-A pergunta do Sr. Vieira 
da Silva veiu muilo a proposito. 

O Sn. lth:NDES DE ALMEIDA :-Quando Callo em nós s 
vós ó porque tambem se faz nós 8 vós do outro lado, os 
adoradores da omoipotencia civil; é porque ataca-se a . 
igreja lançando mão dos estigmas que elia-não merece. A. · 
luta é entre o poder civil que se exagera e o poder religioso 
que se dcsrende; portanto ~e nos accosa"' pelos direi.tos 
de nossa igreja, nós nos d,estreodemos e a ju•tifi••amas. 
N11o é porque neguemos ao podt•r civil o qun ~~~~~ •leve 
t~r. as suas V~r<llldciras prerognlivas ; o 'qao m1o qu .. re .. 
mns silo su:•s invaoõ~s, ~uas d••m•sias, o que nao qUilrll
mos são StlUS excessos. (mni&o bem /) · 
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114 Discuí.·so do Sr. Silveira Lobo 

SESSÃO EM 30 DE JUNHO 

Voto de gt·aças-Questão religiosa 

O Sa•. Silveira Lolto :....:sr. presidente, estão 
sem resposta; por parte· do governo, Ires notanis discur
sos proferidos pela opposição. Apczar da importancla dos 
assnmptos de que ee occnparam os Ires illu~tres oradores 
que me precederam na tribuna, não se dignou o governo 
de dar explicação alguma. 

O discurso do nobre senador pela :Oahia arguiu o par
tido con!ervador e o governo de uma fulta capital, a de 
um programma, que devL11 ter formulado ao entrar no 
período que data da sn_a ascensão ao poder. Demonstrou 
como essa falta tem produzido a des!lnião, senão o àes
mnutelnmento, em que se acha esse partido. 

O discurso do nobre senador por Goyaz, o nnico que 
mais detidamente se occupou dos negocíos exteriores, en
cerra justas exproba~ões ao governo, pela . ~na politica 
inconveniente em relacão ao Rio da Prata, politica drs
asada, indillcrata e suspeitosa, que O leVOU ao ei•tremo de 
pretender devassar, sem direito algum, factos da vida inti
ma daquella nacionalid.nde. 

Constando que o parlamento platino celebrára algumas 
ses!ões secretas, dirigiu-se o nosso governo ao daqnelle 
paiz, para que o informasse de quaes os assumptos tra
tados nessas sessões. 

Nesse· discurso tambem demonstrou o nobre senador por 
Goynz que, nas negociações entre o governo platino o o do 
Paraguay, o nosso ministro interveio de um modo meno~ 
digno, ou menos conveniente, apreêentando a nqnell~ 
governo uma mui vnnt1•josa proposta por parte do 
governo do Paragoay, desacompanhada de autorisação 
deste, o que o expoz e snjeitou ao desar de ex•glf o go
verno-platino que exhibisse a au!orisa~ão que o habilitava 
para fazer uma semelhante proposta. 

O Sr. Tejedor duvidou, ao que parece, até da eircom
spec~iio- do no!!O ministro • 

No terceiro discurso, Sr. presidPnte, proferido pelo 
nobre senador por Afinas, foram aduzidoo argumentos 
novos sobre a magna qnestllo da actualidade, a ques~ão 
religiosa. 

defendendo, como defendem, o dir~ito que têm os calho· 
licos de seguirem suas crenças e todo qou.nto as constitue, 
bom como os direito~ da igreja. · 

O Sn. ZACARIAS :-Apoiado. 

_ O Sn. SILVEIRA LoBo :-Eu que recrbi do partido libe
ral o meu m~ndato·; qoo muito me honro e desvaneço de 
s~r fiel e d~dicado sectar10 de~ses princípios ; que não en
cberl-(o semelhante kolagonismo ; que preshlll mais sincera 
e profunda homenagem de respeito ás doutrinas de 110ssa 
sant~ religião ; • , •• 

O Sn. ZACAftiAS :-Apoiado. 

O Sn. SILVEIRA LoBo :- , •• que reprovo com a ma
xima ~nergia de que eon capaz essa iníqua e atroz perse
guiç<ío que se está fazendo aos bispos e á religião, sem 
direito algum, sem o menor vislumbre de jasuça, e contra 
us mais salutares e evidentes preceitos da constituição do 
Imperio, e contra tod .. s as leis ; eu que reputo meu princi
pal dever de liberal e de repre~entante da nação, zelar e 
dd~nd"r o inestimavel !besouro dos diréitos e garantias do 
cidadáo brasileiro, coneulcados manifestamente e cõm in
crival audacia pelo governo e pelo supremo tribunal de 
justi~a, não posso forrar-me ao dever de fundamentar 
esta minha opinião ante o paiz, e especialmente ante a 
sensata e heroica provincia que me deu a honra de um 
Jogar nesta casa. 

Peço licença, Sr. presitlente, á V. Ex. e ao senado, 
para ?mittir com inteira franqueza todas ·as proposições, 
de CUJa verdade estou convencido, sem modilica~ão alguma, 
por mais contrarias que s~jam ao p~ns-I>IJI~nto, ainda o 
mais aotorisado, de · qu•m !JUer que s.tlj a. Cuf.Co desta 
1-ermis•~o, porque tenho de emittir assm;õPs que, ·à pri
meira VIsta, parecerão temera rias; por ex•mplo, em ·rela
ção ao recurso á corôa. Presumo pod r demonstrar até 
á .ev1d~ncia, que, em face da coostituiçil.o do Jmpe·rio e das 
leis, não tem a corôa, en:re nós, nem poder, nem attri. 
bui~iio, nem pr~rogativa, nem competent-ta que 11 antorise. 
a tomar conhecimento de semelhante Jecorso. 

Não me proponho a f~zer um discurso propriamente 
dito, se por discurso se ent~nde uma ·atJ.cocão iotermeada 
de floreios rbetoricos, os quaes para mim nâda valem, e ao 
paiz nada interessam, ·Quero apenas exteroar sobre a 
grande questão qae inquieta o paiz minhas sinceras e pro
fundas convicções, expendendo seus fundamentos na ordem 
em que me forem acudindo ao espírito. 

Entretanto, não deu· o governo, como já disse, resposta 
alguma a esses Ires n~bres senadores, não obstante se 
haverem occupado de assumptos tão graves, como os que 
venho de indicar. 

O Sn. FwoEJRA 1\IELLO :-Apoiado. 

1\las, Sr. presid~nte, antes de occupar-me dessa grave 
.questão, devo fazor algumas considerações, que bem ca
racterisam a dabia e fatal politica do gabinete actual. 

O SR. 'SILVEIRA LoBo:- Conto, portanl(), que terei a 
mesma sorte, ficarei sem respr sta. Mas, nem por isso 
devo deixar de cumprir o meu dever. Não posso prescindir 
de tomar p1~rto na presente discussão, embora já muito 
adiantada, desde que ~e trata da transcendente questilo que 
preuccupa todos os nnii)IO~, que abala em seu~ fundamentos 
11 nossa sociedade, a quest<lo religiosa; e desde que esta 
qoeslilo tem sido collocada ~m terreno tão improprio e 
acanhado, quo até acoimam de antagonistas dos princípios 
libcraes a todos nqoellcs que mais os ~eguem o respeitam, 

Nos termos em que se acha concebido o projecto de . 
re~posta á falia do .t~roao, exprime este approvaçllo, senão
louvor á essa poht1ca. Não posso, pois, dar-lhe o meu 
voto. 

. Qual é a politica do actual gabinete? Se politica qu~r 
dlter o complexo dos princípios adoptados para a dir .• ccilo 
d~ Estudo, princípios certos, determinados, invariavêis, 
mnguem em boa fé póde auribuir-lbe, com fundamento e 
verdade, politiCa alguma. 

Na bandeira por elle arvorada só se divisiio c4res cam-



,. 
I 

Discurso do Sr. Silveira Lobo lL 

hiantes1 ou apagadas. Stu destino, ou antes o destino que 
lhe fá i assignado, é a aonallação,-a mystificação dos par
tidos: diz-se conservador, e simulando abraçu idéas li
beraes, fracciona e dfbilila seu sopposto partido i diz-se 
liberal, e falséa e estirilisa todas as reformas pelos hberaes 
projectadas. · 

Em ama cousa, porém, tem elle firmeza, todos o reco
nhecem e lhe fa~em essa ju,tiça, é na fruição e conler
vaçilo d·o poder a todo o transe. 

A este ·seu grande e uoico fim, todo sacrifica, lambem 
ningoem o conteata : a justiça, a moral e os mais caros 
interesses do paiz. 

Seus graudes meios de vida, gl'aças ao cambiante ca
racter politico do seu chefe, são, por um J:.:.do, a humi
lhação, por outro, a corrupção. 

v~jamos á luz de seus mais altos feitos, se não o re-
trato fielmente, ou se uso de exageração. · 

Fez passar a lei do e!emento servil, idéa sohtrahida ao 
programma do partido liberal Deixemos de parle os meios 
qao para isso empregou, e que a cbrooica hodierna. refere 
com asco e horror. Ein contrapo,ição á essa reforma, abi 
teU! entre mãos a conscripção, de horrenda catadora con
servadora, por meio da qual preteod& militarisar e oppri• 
mir toda esta inf~liz sociedade. 

A ref..rma judiciaria era instantemente reclamada pelo· 
paiz O pnrlldo liberal creou a convicção oaciooal·de que 
todo o mal provinha de serem PS autoridad~s encarre
gadas da administração da jubtiça local, ag·entes de livre 
oomeaçllo e demis~ão do governo, que por isso mesmo as 
convertia em instrumentos ~leitora~s, com grande detri
mento para 11 dietriboiçiio d• justiça. e e~pecialmeote ·para 
a libllrdade do voto e verda~e ·do systema representa
tivo. 

Saltava aos olhos de todos que o remediu capital e 
anico era tirar das mãos desses agentes do executivo as 
altribuições que lhes e~tavam enlrPgoes. e confiai-as á au
toridades electivad de escolha das localidades. 

o governo propoz-se a fazer essa reforma, a satisfazer 
e~sa neces>idade do paiz, esse patriotico reclamo do par
tido liberal i mas houve-se com tão pouca fealdade, que 
ilfodiu quasi completameõtA o seu escopo principal. . 

Creou distioccões theoricas sem nenhuma utilidade 
pratica. Complicou ~xtraordioariameote a adminislrnção jo
diciariB, tudo baralhou e confundiu. Mu, quanto ao ponto 
essencial, prtferio deixar as localidades sem admini>tração 
da justiça, á confinl-a aos jorze_s de paz, ou a qunes
quer outras autoridades electivas,que para esse fim devesse 
a lei crear. 

Foi Ião perfi do, tão surdo aos brados da opinião, quere
jeitou obstinadamente até microscopi~as e milfionesimas 
concessões, que eram feitas por conHerv11dores tenazes e 
insuspeitos, como o nobre senador pela Bahi-a, o Sr. !tio· 
riliba. 

Reduziu i:nmeo!amente, sim, a autoridade dos subdele
gados ; mas, não conft.,a as r. tlribuiçlles destes senão á 
tres ag~ntes de cath .. goria municipr.l, de nomeaçilo do 
governo, desauendentlo dest'arte á grande necessidade e 
ao direito que tem o povo de ler justiça perto, facil o 
h arara. 

Em uma palavra, a reforma judiciaria foi ·no todo de
sastrada, e tudo convence do qua o governo com essa re 
forma; bem como com todas as outras que empre
l!ende, lião teve em vMa senão mystificar a opit~iiio • 
~bstruir por largos aonos uma das grandes vias por ond· 
póde o povo•chegar á posse de sua· liberdade. 

Preteriu-se deslealmeále o elementar e éssencialissimo 
principio que lodos esperavam presidisse á .essa reforma; 
e entrttanto, quando se a quizer realisar, não faltará quem 
alfegue que a reforma já foi feita, e que cumpre esperar o 
conselho da experiencia. 

Em relação á reforma da lei da guarda nacional, parece 
á primeira vista, que o formidavel instrumento politico re
cebeu profunda! modificações, em tudo quanto foi descap. 
Livar o cidadão· da acção compressora dos· commandanles 
de nomeação do_ governo, E na verdade assim era, se se a 
podess~ considerar isoladamente, e desprendida do plano 
pedido e esm~gador da liberdade individual, que dirige os 
passos do governo. 

Mas, bem depressa nos veio o desengano. Com o seu 
medonho projecto de conscripção, que ora ae discute, re
velou se o governo, e mostrou ao paiz que os beneficies 
daque!la reforma são meramtnle suppostos e appareotes. 
Mostr•o qu~, se retrahira-se na guarda nacional, simul~sndo 
deixar e~paço á liberdade, foi porque tinha para Jogo de 
r~tomaf-o, e segurai-o melhor com a sua conscripça:o. 

E, seoh.ores, em minha opinião, fatalidade maior não 
pó-de pesar sobre os déstinos d .. ste paiz. O só aspecto da· 
conscripção, fm pratica, bem ~deixa vêr. . 

Emp~nbada pelo governo essa arma terrível, extermi
nadora da liberdade do cidadão, passará elle a· Estender 
por sobro toda a soperficie do Brasil vas,'ssima réde, esll 
cujas malbas de ferro tem de apanhar e prioder todos os
infelizes filhos deste paiz, todos os qae · tiverem· oa;cido 
no Brasil, e forem de idade de t 8 a 30 annos, fazendo 
marcar duplamente cada um coru o, numero que occupa 
oa class11 e com o. numero destas, e destinando uma boa 
parle drllos, os que lhe approuver, para irem rtceber no 
serviço da marioba crueis e aviltantes castigos.· 

. N.~a mono; pre.tende o gover'!o do qae eocc.roar em si -
o paptl, exhctam~nte, do graodd · fazfndeiro, senhor de 
escr~tvos, que manda procurai-os onde quer que se achem, 
manila alistai os, manda estendei-os em linhas, manda 
trrar de~tas linhas a,s que lhe apraz para serviços que 
occorrem, e manda s~parar á sua vontade aqoelles que 
quPr fiquem oojeitos á castigos rigorosos. 

Eis a lei em acção i e este fÓ horrível especta cuJo de 
pr~polencia punge e revolta os brios e a dignidade de 
todos os brasileiros. Eu duvido que nossos governadores 
logrem levar a tft'~ito uma semelhante lei i seria para isso 
preci~o que o paiz descesse á maior abjecçito. O Brasil 
não é tão insensato, que se deixe fascinar pelo telrico 
exemplo de algumas na çllos da Europa, que por circom
slaociae e causas especiaes, em nada rnvejaveis, vivem de 
feito escravisadas. 

Lancemos rapidas vistas sobre os eft'~itos immediat11s' e 
prompto8, os reouft11dos ioevitaveis e infa(!fiveis de amv 
semelhanje machina de compres~llo. ·Vamo· nos referir ao 
~stado de ·paz, porque em caso de guerra esses etreitos C' 
resultados subirão em escala pasmo~a. 
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Arrolado 'o paiz, classificado, enumerado, ou· marcados 
com os seus oumeros os cooscriptos, e perdUWs os seus 
nomes, como em vasta penitenciaria, tem o go'l'eroo de 
mandar chamar á serviço o contingente de que preci!a, a 
sortear-se o_a 11 cJ11sse, e de prender os sorteados lfUe se 
recusarem. O que acontece? . Dada a justa e Jegilima 
repognaucia, que tem todo .o homem livre ·de prflstar á 
força. quer queira, quer não,· um serviço que aiiu lhe pagam, 
que lhe usurpam, e em cujo preço, sabe com certellfl, é 
caloteado ; um serviço, além disso,· que, por ma~s que o 
doirem os espertos felizes, contraria de frente todos os seus 
seokmentos de brio e dignidade, por·que o põe na contingen
cia de flcar sujeito ao doloroso, cruel e infame casligo 
corporal; o que fazem os· primeiros sorteados ? Evadem-se 
lodos, ou quasi todo~; fogem, expatriam-se. 

Procede-se ~ segundo, á terceiro, á quarto sort~io ; o 
resultado é ideotico. Esgotada a 1• classe, transplanta-se 
o mesmo processo para a segunda, para a terceira, para a 
quarta ; e, assim por diante, é possível ir até a ultima 
classe, embora tenha graciosamente affirinado o nobre 
ministro da guerra qne todas essas classes; exceptuada a 
primeira, não paseam de nominaes, não tem de ser 
encoiÍlmodadas, e existem só no papel, segundo sua propria 
pbrase. -. 

E n'otae, seobores, que a repognancia, a recusa ao ser
viço subirá de ponto, á propor~ilo que as classes se jul
garem mais a abrigo de serem encommodadas. 

litado para, sem o menor risco ou inconveniente, dimioilir 
consideravelments a força militar. 

Na ·organisaÇão_ de um tal exercito, adopte o engâja
mé·nto em condicões sérias e aceitaveis: abala o castigo 
infamante; pagÚe devidamente o serviço de .que carece, 
como o exige a probidade e a honra; e encurte o prazo 
desse mesmo serviço. , 

Se à6oal o quadro se não encher, o que duvide,~ lance
mão, para seu iodispensaveJ. complemeolú, dos indivíduos 
desoccupados, que lhe forem indigitados por commissões 
ou ju_ntasl,ocaes de origem .electiva. 

Passemos ás finanças. Dizia Jefferson, que a parle mais ~ . 
sooswel do povo era a soa bolsa. Mas, nem por isso, 

-St. pre'sidento, é o roverno menos desembaraçado ou mais 
compriti-or dá'lei,. em relação á. esse grave assompto. V. Ex. 
o. ~aiz s<thdm qne os .orçamentos entre nós silo ~era
'ioonte n omM!aes, e que o· se rito em quanto fllr cooced1da a 
faculdade de abrirem-se c110ditos extraordioarios.e eupple- , 
mentares. 
· Es46 minha asseveraçito não é menos 6Xacta, por datar 

esse abusivo costume de tempos . anteriores á gestão do 
actual governo. E é .certo que nenhum outro· gabinete tem, 
como o actual, lançado tão loBge a barra de compromissos 
para o thesouro, sem autorisação legal. 

Quaes silo os resultados da execuÇão, digo mal, das 
tentativas dA execução de uma semelbante lei ? Além do 
mais que pó~e occorret ao montar-se tão estupendà ma.: 
china de compressão, é facil de prever, é mesmo palpavel, 
que os resultados serão o desassocego da população, o 
sobresalto e solfrimeoto- das famílias, a perturbação nas 
profissões, e a estagnação de todas as industrias produc
tivas .. 

Haja vista ·o que fez o nobre ministro d~ marinha, 
cootrabiodo a obrigação de pagar Ires, .ou quatro, ou 
cinco mil contos, em que tem de importar a constracção 'de 
um grande encooraçado que se está fázeodo nos estaleiros 
da Ioglaterrà, sem nenhuma aotorisaçAo do parlamento. 
Haja vista esse outro equivalente abuso do nobre ·ministro 
da guerra, <rue mandou fazer uma ol!!'a coloseal no campo 
do Realeogu, para ~r~enal de'guerra, obra em que tem de 
despender o thesouro avolladissimos capitaes, lambem 
sem nenhuma aulorisaçilo legislativa. • -

· Estarei por-ventura phantasiando um quadro de impos
sível realidade objectiva ? Se bem qóe em circumstancias 
extraordioarias, todos nas vimos o que se deu no centro 
dás províncias .com relação ao chamamento á · servico da 
guarda nacional, nos ui ti mos aonos da . guerra êom o 
Paraguay. Eram chamados os guardas pol' catbegorias ou 
classes. Fugiam, expatriavam-se. Em innomeras locali
dades subi~!_ o desassocego e o estado affiictivo ao ponto 
de choverem solicitações ao governo, para qo.e mais não 
continuassem taes chamadas Eu mesmo, fazendo parte do 
governo e como s .. o delegado, tive de receber um sem 
numero de reclamações. · 

Qaal o remedio, qual o meio, me perguntarão, de for
nerer gente para o exercito ? E' facil, e está entrando 
pelos olhos do verdadeiro . e consciencioso patriotismo. 

Renuncie o governo do paiL a vaidades de todo e qual· 
qaer genero ; colloque a base da orgaoisnção militar no 
terreno da JUstiça e da humanidade. Não siga exemplos 
que nada tem que ,ver comnosco. Abra mão desse plano 
fatal de desuecessaria militarisacão do paiz. 

Allenda a que o n?asil, garantido pela soa posicão geo
grapbica, 11 sem visinbos que lho façam sombra, na"da tem 
a receiar pela int~gridade do . seu territorio e pela sua 
intlep~ndencia. Siga o governo, quer no interior, quer no 
ext~rior, ama politica da mais firme jqsti2a. E ficará habi· 

O Sn. , JuNQUEIRA (ministro da guerra) : - NAo .abr~ 
credito ~xlraordinario. 

O Sn. SnvsrRA. Loao:-.llfas não podia cootrahir uma 
t 1l obrigação p,ara o !besouro, que importa um grande 
augmento de despeza; despeza que é exclusivo direito das 
camaras fixar. ' , 

E tudo islo, senhores, fazem os nobres ministros, em
prebeodendo atoutamente a realisa91to do seu plano de 
militarisar o paiz, sem que de modo algum o sobmettessem 
á approvação das-camaras, visto como não é ba!tante a 
approvaçilo de neobum outro poder. 

ReooncÍem os nobres ministros essa politicá bellícosa, e 
convençam-se de que este paiz, essencialmente agrícola e 
flaciflco, só póde pro~perar á sombra da paz. Nilo o este
jam at~opbiaodo com avultadissimas despezas, tAo impro-
dactivas quão iojustitlcaveis. . . 

Em maioria de dispendio illegitimo dos dinheiros publi
co&, não autorisado, e portanto abusivo e punível, ~e se 
proéedesse á um inquorito, estou persuadido q!le teríamos 
de nr muita cousa extraordinaria, especialmente a titulo 
de gratificações. Já aão me refiro a despezas feitas á face 
de todos; por exemplo, com a reparticilo de estatistica, 
onde o celebro ministro elevou o Olll!S ·do &besouro á um 
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gráo exhorbitante, augmentaodo. a seu talante o numero 
de emprega1os, e. marcando-lhes ordel)ados, com o m.ais 
flagraóte e criminoso meoospr.eço iià lei, qüe creou essa 
repàrtiçlto; mas; sim; refiro-me a dissipaçiJHs com serviços 
jáliuis recciilheéidiis como taes, por Jei alguma. 

O Sn. SJLVBIR4 Lono :-Entretati&o, elle. vive, e c·.s&r 11-
ta-se forte I · 

O Sn. RonniGDBs SrLV.A :-·Justamente, aaiquilados oiÍ 
partidos, lorooa-se de facto absoluto. 

. ~ senado presencioú, que exprob11ndo· eu em· aparte ao 
· nobre presidente do. conselho a 11bu~iva e criminosa des-. 

peza que faz o ·governo com ama imprensa destinada a 

O Sn. SrLVBI114 Loao :-.:Como· e_:i:plicar o phenomeoo ? 
Qaaes sejam os meios de arranjar e manter uma maioria 
arti8cial,· todos o sabéín, e o diobeiro e o aerv.iço publico o. 
s~ntem. Mas, isto só não lhe dá fortaleza. Provirá .ella da
importaor-ia pessoal ·los ministros? A importa.ocla· ou força . 

· aggredir violentamente seus adversarios, S. Ex. redarguiu.,. 
me, dizendo que fa~ia o mesmo que eu em outros tempos 
fizerá. Esta recrimioaçlto, Sr. presidente, é de todo· o 
poiito inexacta, porqúe jamais · despPódi si quer uni real 
dos diolléiros· publicos, para destino que nilo fosse consa
grado ou marcailo em lei. Nunca fiz o que confessa estar 
fazendo o nobre presidente do colJsélbo; nunca concorri: nem 
·como _ministro, nem como presidente de ~rovinciá, com 
quantia alguma para á impreósa; Jiimca fiz, como já dis.sli, 
despeza alguma qile oito ésiivêsse ·clara li positivamnnte 
autórisáda por lei .. Já se vê, pois, qne o riobre presidente 
do conselho, em relaçilõ a mim, perdeu inteiramente o seu. 
tempo. · · · · · 

Mas, pelo que respeita á S. Ex., tornou-se réo confesso 
de dissipa(a:o dos dinheiros publico", .porque confessou que 
eft'ei:tivàiuente, sem nelibüma auiôrisaçllci legal,. tirii dos 
cofres poblicos dinheiros, e na alia êscála precisá pára 
alimentar e manter uma iiripreíisa· sua: 

E saiba o senado que eés!' criminosa dissipação ainda 
é ággravada por mais uni onus para O tbe~ouro pubJi<:o, P 

tambem por m11,is um outro men11spreço da lei. Silbem 
todos que o governo nomeou um dos deputados _ quA o 
apoia, jiilra um dós primeiros empregos de uma das secre" 
tarias, e que o nomeado. apenas tomou posse des~e 
emprego , foi immêdiatameote dispensado do serviço 
publico, para occilpar · um Jogar na redacç11o da mer
cenaria folha. Esta circumstancia é sem duvida· aggra-
vantissim~. · · 

Nem se pejou o governo ·do testemunho de toda a r~
partição, que assim .onerada com uma maior aomma de 
tr!lbnlbo · sobre ella revertido·, .nlto podia deixar. d 
rep_arar ·no revoltante escandalo que, com uma tal licença, 
commettiàm seus·supe'rfores. " · · • 

· Sr. presidente, são fp ctos desta natureza, immoraes e 
criminosos; que muito :impqrta sejlio punidos ; e não, e já~ 
màia, os que praticiara,m os ioclytos e benemeritos bispos. 
de Olirida e do Pará, úo uso legitimo de sua espiritual juris~ 

. dircão, sem infrilccltó de lei alguma, politica ou civil, 
cooio béi de demoôstrar a todas às luzes. · · 

Do que venho de tl:í:pender, e do muito mais que soft're 
o paiz, vil-se claramente com quanta razão·é o mioisterio 
repeli ido e guerreado por ambos os partidos políticos exis• 
tl!nles nntre nós. 

Os Sas. FHJUSIU na Mstto B RonRIGUBS SILVA :
Apoiado .. 

dos bomeos politicas nasce da Ormeza e lealdade com .,ae 
sustentam seus princípios politicos, e aiuila da dedicaçllo 
e sacri8cios que ·ruem por amor desses mesmos principio&. 
Está sempre na razão directa da popularidade ou· do se· 
quito e apoió que tê.m na opinião. 

PodAr-se. ha explicar por abi a forca dos nobres mi-
nistros ? Nioguem de boá fé o affirmará.' A_ • 

O riobre p_residente do conselho nlto tem•politica soa, 
não prore~sa. de convicção principio· algum, segue e aliraça 
todas as politicas, conforme seu intereMse do m• meoto. Um 
outro seu éoJIPga, de valor caprichosamente official; crom"' 
provou ~ua nnllidade, ao ponto de assignar dous projectos' 
tliametralmeote oppo.stos, no · característico assampto 
eleitoral. · · 

· Doade, pois, nasce a forÇa do ministerio 'I A oplnillo 
publica· responde á esta interrogação,· àpontaodo para o 
validismo.· Mesmo fazendo abslracão do indiscreto alarde 
de alguns ministros, parece-me qoe a opioillo tem razão.· 

Na verdade, aonollados como se acham os partidos, e 
abatidos os caracteres ainda os mais proemin~n&és, I! facto 
iiJconteslavel qn11 uma só vontade campéa de pé, e tódo 
avassala e domina. E que outra coo~a exprimem as·voies 
inces•antes, Cuf11 as qoaes faz córo a propria falia do thronil, 
quo reclamam instantemente pela refor~a da eleiçlto, e 
reconhecem !I urgente necessidade de· restaor!'r ó systema 
repre•enla &ivo '! · -

E' tendencia natural· a toda á domioaçllo absoliita 
detestar a tontradicta. Dabi a preferencia pelas..Dollidades 
pohticas, sem cuobo proprio. Dahi à· predilecçlto pela. 
mali~bilidade de caracter, que de~faz-se em sobservieucia, 
á titulo dê gratidilo pela elevaçlto immerecida. 

E afinal o resultado é se( viclimã o paiz dos abusos 
que se tornam precisos para supprir a aosencia d11 presti-· 
gio, ou ·da importaocia pessoal e politica.. · 

Eis o· o nico ponto de apoio, e esse illegitiino, do actual 
ministerio. Eis explicada, com a franqueza devida Bl! paiz, 
a origem da sua pujança e duração illimitada, pujança 
que ojusbilita não só para commetter impunemente ·quanto· 
ba de abusivo, como para investir contra o que ha de mais 
estavel em nossas iostitaiçoss, a religião d~ Estado, aise.J.;. 
la da e· garantida embora pelos juramentos dos mais altos 
depositarias do poder. · 

Não me alongarei mais, Sr. presideiHtl, em considera
ções politicas! porque careço· do tempo para. occopar-me 
da questão rehg1osa. 

O Sn. SJLvsriiA Lono :- E' tambem innegavel, infeliz
inehte, qile o ministerio com essa politica mysli8cadoi'a e 
refalsada, de cuja execução se fez carg~, tem coos~guido 
desarmar -comptatan:iente, senão desbaratar os partidos. 

O Sa. Ro»ruauss SILVA :--Apoiado. 

. Cumpre, todavia, mostrar que nesta propria qoeslito 
transparece a deslealdade da Cementida politica do go
verno. 
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Pe.ra que nada escapasse á sua acção mystificadora e 
deltteriÍI, elle, qu,e se diz representante do partido conser 
vador, que tomou sempre por divisa ·a defeza do tbrooo e 
do altar, ouijou, pela primeira vez no phi~, Jevautnr o 
estandarte de guerra á religião dos brasileiros. 

O Sn. FraoErRA DE MELLO : - Apoiado. 

O Sn. SJLVEJRA L<>Bo-:- Para· provar que a questllo 6 
da mniornctualldade, basta lembrar que hojH é a nspera 
do julg•mPnto. , • digo mal, da coudemnação de mais 
um inclyto bispo, o do Pará. B, par11 provar a !Ua "iin
p••rlnncJa e o modo como andam fóra dos ~ixos nPgocics 
t•lo graves, b3sta poder fU, ou qualquer,· affirmar, como 
nllirmo, com a mars plena CHt~za qu• se póde ter em 
ca• o• 1aes, que_ o veneravel bispo vae ser, amanhã con
demnado. 

· O SR. FJGUEIR! DE .MELLO :-Apoiado. 

O Sa. SILVEIRA Louo :-F•Úzmrote no pHtido JibPTal 
. nellbUmll' respons~bilidade cabe, nem póde cabAr, no pro
ccdirn•nto in~>ud1to e atroz de um governa, que é de stus 
advilrsariiis políticos. Provirá esta prévia cert~za de haver a rgregia victima 

praticado algum facto inqceslionavelmeote criminoso, e 
~xbubH•nt•mente provado com "irrefragaveis .provas tes
lemunba"s e docnmeotaes ? Nada disto, senhores, existe 
no proce•so. Mas, "ioda qoe tudo· isso exiblisse, não era 
11cita a in(rncç/iC) do prodente e discreto preceito de ju
ri~prudencia, que réda a divulgação antecipada do . teor, 
ou. m•smo do. ~eotido de uma sentença ainda não proferida; 
Nrnbum juiz é dutado do dom de iofallibilidad~; emquaoto 
con•idera a ma teria a julgar, até ao ultimo momento, ao 
lançar a seJ:tença, póde mudar de parecer. 

Sr. presidente, a norma de c~nducta que me se1 VA de 
gura na queslão religiosa, é a mesma pela qual me t~nbu 
dirigido sempre tm toda a' minba vida ; e a uoica que 
julgo digna do homem de bem: · 

Quando se tem de inl•rpôr juizo sobre uma emerg~ncia 
qualqufr, e dever iodeclínavel consultar e sPgoir os prin
cípios pelos quaes se deve' ella · r~gular e resolver, ou 
e~jam principias, da religião, ou da moral, ou do dirllito. 
· ·Cumpre, na verdade, ouvir e altender os interessados, 
em tudo quanto fór de razão e de justiça. 

Mas, segua caminho errado, menos digno da nossa 
civilissção, todo aquelle que prescin~t> dos princípios. e se 
f~z échCI, OU Se inspira na paixão dos interesses iJiegitimos 
contrariados, ou nas ioeistencias do capricho ; e, s~m illn
dir a nioguem, ulio consPguo mai~, por mui pujante& que 
materialmente sejam esses interesses e ca prirho, &ob certos 
pontCis de vista,_do que provocar a eomise'l'bÇão e o dó do~ 
homens de coosciencia recta e de corhcão bem formadt•, e, 
coosoquentemeute, de porte elevado. • 

Na questão de que me occopo; o que ba. em seu com
plexo a apreciar? Dií um lado actos de jurisdicclio dos 
bispos de Olinda e do PHá; e, de ontro lado, ictos de 
jurisdicçlio do governo e do oupremo tribunal de justiça. 
O que rfgola esses actos, essa jurisdicção dos bispos? 
Sem questão é o dirêito publico ecclesiMtico. O que os 
regula por parle do g11verno e supremo tribunal?· Tambtm 
sem questão é o nosso direito publico o privado. 

Desta só discriminaçã~, tão simples c el~meotar quanto 
verdadeira e irrecusavel, já se lê que não é a paixão, nem 
outra alguma fonte material de pujança, que deve de for"· 
necer as normas para resolução da questão, mas sim, o 
direito e Eómcnte o direito·, a cujo dcminio pertence. 

Sr. presidente, os que se dizem já enojados de ver' oc: 
cupar-1e o parlamento com esta questão, ou não com
prehend~m o seu multiplo, variado e sempre vital alcance 
e olo sabem o que dizem, ou não têm p;;triolismo. 

O Sn. FtGUErRA DE MEL Lo : -Apoiado. 

O Sn. Sn.VIIIRA L•·D~ : - Senhores, nada impor h 
actualmente 1110to ao pnrz, como ver terminada esta ques
tão de immensa magnit~de. 

O Sn. ZACARIAS :-Apoiado. 

Será a asseveração filha da coberencia que se deve 
preRumir no tribunal, que condemnou o bi~po de Oiinda ? 
Então a que fica red"uzido o novo processo ? ·E para qui! 
esse juizo plenario, que terá Jogar 'amanbli. 

Náo; a 1ó posí'ibilidade de um melhor accórdo, ou da 
murlauça de opinià~, e o d~ver de probidade -de não in
~i>IÍrAm no ~rro, dA~de que se faca conbécido, todos 
aqu•JifS que interpõem joiZI1

1 OU sustentam principieis 
quH poejuoii•~am a direitos de terceiros, tornam tfmeraria, 
~·não injuriosa aos julgadores, uma semelhante ànii
cip•ção. 

O que h~ de m;.is ·extraordinario a este respeito, é que 
a propria falia do tbrono já deu como condemnado o bispo 
do Pará, qr1e vae ser jnlgado amanhã I· . 

P<>is que, disse e lia, fallando de futuro ainda bem re
moto : « cumplia qne. os bispos não ficassem impunes I » 

E', certamente, d~masiada confiaoca na 'lata obediencia 
'á ordem do governC), que entregou â sorte dõs bispos ao 
supremo tribunal de j usti~a I · 

_Embora desgraçadamente rareça que o governo tem 
razão nessa confiança, a deceocia imponha mais reserva 
e mais commedimento da parte de um poder, que além de 
e8tranbo ao poder judiciaria, o traz efi'ectivamente debaixo 
de sua dPpendencia e sob pressão, a mais de um re~peito, 
como o d~mon>tra uma série· de factos e a ultima reforma 
judiciaria, que armGu o governo com a lacnldade de apo-
sentar ~agistrados. · 

Sr. pre~id· nte, trato desta questão sem iÓvocar, sem 
entrar a e~phera do privilegio ou protecção e~pedal, que 
a nossa costituiçào dispensa á religião · catholica. Para 
justificar as minhas &sserções, para fundamentar o meu 
juiz,,, não preciso sahir do terreno do dinito. 

Quaes os factos pelos quaes são cood~mnados os bispos? 
O Sn. StLVEJRA LoDo :-E o governo, que a levantou. São condemnadoP, IH!o por fllf'tos positivos que prati

exh~rbrhndo da t•pheru legul de suas altrrburçõ~s. tem 1 cussem, sujeitos á lei penal, mas, por nilo SA haverem 
obr!g&ção d~ ~etrahtr->e, de fazer voltar as cou~us ao seu prestado a dar cumprimento ás decisões dos rt:cursos ó. 
an11go o leg1t1mo estado. · coróa, revogalorias dos interdictos por elles lan2ados 
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sobre algamas irmandades religiosas de Pernambuco e do 
P.uá. 

lgrfja que eondemna a maçonaria, resolveu snspendêl-o 
de algum~s ordens, ou mais ex~cta~ente, resolveu não _ · 
renovar-lbe as provisões para· uso óel'sas ordens, cojo 
pr&zo terminava á' esse mesmo tempo. O bispo do Rio de 
Janeiro (fZ, portanto, o que não podia deixar de fazer. 

Pelo /lado criminal, é este o uoico ponto, com appa
rencias de plau~•bilidade, que se apura da hisloria de toda• 
e cada uma das occurreucias que constilu~m a qu•stilo; 
e o supremo tribunal, firmando-se só no. art. 96 do codigo 

'criminal, excluídos todos os demais artigos qu~ lbe foran1 
indi~ritados pela denuncia do procurador da corõa, tornou 
bem patente a verdade deste asserto. • · 

D"_sde ·que se tratava do .nenoscabo de um prec~ito da 
religião, rommoltido. por um sacerdote seu subalterno, 
elle,. a autoridade superioi'- da diocese, não -podia, ·sem 
quebra do seu dever e da sua dígoi_dade, deixar de pnoir, -
ainda que braudamPnte, como o fez, o padre, rtfractario, 
que allBim zombava da religião de qae é ministro. 

Certamente crime não· ha no lançamento dos iotArdictos, 
nem na sua sÍipposta illegalidade por falta de fórma, " 
nem na injustiça com que porventura·bajam sido lançados; 
silo assnmptos estes que escapam á acção da justi~a 
crimina I, temporal ou civil. -

-Fazendo-se écho de vagas e calumniosas accnsacões 
contra o bispo de Olinda, o ministro do lmperio no "seu 

- a:viso -de 27 de Setembro do anuo passado, pelo qulll fez 
entrega do bispo ao tribunal, accumuluu sobre o mesmo, 
além da supposta desobediencia á decieão do recurso á 
corôa, variadas imputações, quaes, por exemplo: ter o 

. bispo confortado os vigarios para que 'não abandon11~sem 
seu posto ·de honra na sustentação dos i nterdictos ; ter 
suspendido. um delles e:r:-informatd conscienliâ, empres
tando illicita e temerariamente á conscienda do prelado 
a causal que lbe aprouve ; ter sido causa occasional de 
pertnrb~ções na orltem publica, e ter applicado bulias não 
placitadas, das quaes adiante mais .de espaço me occu-
par.ei. ' 

MaS. · eeohores, é preciso moita ignorancia ou· má fé 
para não verem .os-perseguidores dos bispos qne õ~nbum.
de.sas Imputações importa assumplo criminal e puuiv.l_ 
pelas nossas leis. E o facto é que, apesar da singular 
e deplor~~ovel boa vontade do tribunal supremo em servir 
ao governo, e.se tribunal, se bem que nos considerandos 
de seus despachos ou sentenças não abandonasse· de todo 
algumas dessas imputações, não pôde, como já disse, não 
teve remedio senão circumscrever-se afinal a uma só d~llas, 
qne subordinou ao art. 96 do codigo criminal, isto. é, a 
que se refere ao· não cumprimento por parte dos bispos da 
decisão dos recursos á corõa. 

Os perseguidores dos bispos os acoimam ainda rie im
prudencia· e provocação. E~capam nllo · m~oos á alçada 
criminal estas imputações, que mostrarei, pela narração 
dos Cactos, serem injustas e immerecidas. 

Muitos padres, muitos liga rios têm soft'rido ém ·todos 
os tempos suspensões como essa do padre Almel~a Mar-. 
tios, e mais rigorosas ainda, e nenhum clamor jarpais se 
l•vantou, passando. inteiramente desapercebidas taes sns,. 
pensões." 

Entretanto·, com o padre -Almeida Martins _o eo,ntrario 
disto acontece. Porque seria ? E' opinião geral que a 
ditrerença em favor do padre Almeida Martins provém de 
ser elle ma~on e portugue1 . 

A maçonaria aqai na côrte, como em Pernambuco, como 
no Púá, como em todas as cidades do liltoral, é em soa 
grande maioria, como todos sabem, composta de por• 
tuguezes. 

SR. ZACARiAs :-Apoiado. 

O Sn. SJLVBJRA LoBo :-Ora, ós portuguezes· sito-se
nbores da m~lbor parte da fortuna do paiz ; são os donos 
qu•si exclusivos de todos os capibes mercantis entre nós. 
D•hi ·o possante alarido que se tem levantado. Dahi tcda 
essa guerra á religião, aos bispos, aos padres. Dahi todos 
~s~es imagiuario~ perigos do ultramontanismo, e todos esses 
rieiveis pavores da tbeocracia. -

E' fó~a de questão que até essa data oingneoi mnrmu• 
rava siqner dii nossa religião. E' fóra de questão que ella 
vivia vida placida e tranquilla, bemqnista e venerada dé 
todos. Nioguem- se apercfbia desses grandes perigos do 
ultramontani;mo, nem se deixava tomar desses ridicnlos 
p•vores da theocracia. N.lo ba quem conteste qne toda 
essa trovoada _se filia á suspen~ão do padre Almeida Mar
tins. Foi dabi para cá qu" descobriu-se que todo o povo 
p1sava e pisa incauto as borda! de· medonho abysmo. 

O nobre presidente do conselho nos disso que, quando 
tratava· a maÇonaria de reagir contra o diocesano do Rio 
de Janeiro, deu elle o seu assentimento para que não em
prfgassAm outros meios, além da imprensa ; e é certo 
ifue Pm Pernambuco e no Pará creou a ma.çonaria orgãos 
seus para guerrear os mon•lros que de. chofre surgiam, e 
para def~za de seus interesses. A luta travada na côrte 
estendeu-se logo á aqu~llas províncias. 

O bispo de Olinda teve de manifestar-se em pastoral, 
como 5ra de seu r•goroso dever, contra os ataques que ao 
dugma dn ConcPiçlln Immaculada fazia o •rgão da ma

Tod~s sabem que a questão começou npsta côrte logo çoMria- A Verdade.- Advertiu aos catbolicos qne ve• 
depois da lilo decantnda fesh. macon1ca de 3 de Marco ua?oso era o pasto fornecido por aquelle periodico, e que, 
de t 872. • • po1~, nilo o lessew. -

•~ A provocação, quando provada, não passa de uma cir
cumstancia aggravante perante a nossa J~i _criminal; nàc• 
constitue ~rime ; concorre apenas para aggravar a cnlpa. 
quando acompanha algum facto cnminoso. E fique de•d• 
já notado que uma t•l c•rcumstaocia não ee deu, tm o nao 
cumprimento dos recursos á cor ôa. 

Façamos, para maior clareza, rapida menção de alguns 
Cactos. 

. O padre Almeida Martins, publicou P"la impren~a nm . Os maçons. PXacerbaram-se, e começaram a fazer praça 
discurso, que. 't:omu ori.dor maçunlco n"ssa re~ta havi11 do seu maçumsmo em toda a parte,· e.,até no grcmio das 
profendo. O bi•po do RIU de Jlluelro vendo que esse sa- 1rrun ndades religiosas com grave damno e em mcnoscabo 
cerdote a&sim afrontava, liio de publico, o preceito da~ do calto divino. 
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O bispo proseguiu na senda do seu dever, e ordenou .á ' Logo, a lei é ioéoosti&ucional, e .como tal sem valor 
irmandade do Saolissimo .Sacramén.to.de S.aoto AJJIAIJJiO do. hlgum obrigatorio. Logo, o supremo tr1bunal Dilo podia 
Recife, que expeliss!J de.sea seio.om irmão que era ma~on. nein pódc fazer obra flOr fllla; não tinha nem tem CC!DÍpe
A irmandade desobedeceu. O bispo a suspenduu, isto é, teucia pa1·a julgar ós bispos. Esta demon~~rl!-~llo IJ!e pq.rece 
laocou-lhe ioterdicto. ioatac~>vel nó rigor do direito. Se. o supremo tribunal soa-

i.. irmandade ioterdicta, em vez de reçorrer ,(lOS po~ores be_sse milotl).r·se n_a altura de sua missão, ter-se-hia de-
ecclesiasticos, ao met.ropolitano e á Santa Só, fazendo·lhes c_larado incompetente para essa car .: •. ~. · 
ver que a maçonaria não era no Brasil iofeusa á religiil.o,, ;Nem faria com isso mais do qut frequentemente faz o 
como de Cacto nilo era, ao que ·me parece, at.é a9.ue)Ja pó der judicial nos Estados-Unidos. D«!sde que o congresso. 
data, recorreu á corôa, ao poder temporal. · . promulga uma lei inconstitucional, o poder. judicial alo 

Mutatir mutandi1, foi o que se deu na diocese do a applica, niio a executa, procede como se a lei oilo. exis-
Pará. . . tira. E assim deve ser, porque as camaras legislativas nos 

Voa analysar, Sr. presidente, detalbadamente, a decisão paizes constitucionaes não têm maia nem menos poder do 
desses recursos á corôa e seus fundamentos, a supposta que aquelle que lhe é traçado pela. lei das. leis, a. consti~ 

. desobediencia dos bispos, e o proceder do supremo tribÚ- toi~ão,-e, se exhorbitam, obram sem poder, sem compe• 
. na! de justiça. · · 1eocia,. e, portanto, i Ilegalmente, de· modo niio obriga todo 

Comecarei por firmar a incompetencia deste tribunal, para nioguem. .. " · · 
que, no processo, julgamento e coodemnação dos bispos Mas, sonbores, supponbamos que a a~sembléa que de• 
proce~en sem poder algum conferido por lei, e com a mais cretou a lei de 1851 tinha poder para isfo, e que essa lei 
revoltante iojU!ti~a. ·deve vigorar em toda a sua plenitude; aiocãa assim; o su-

.sr. presidente, quando se tratll do exercício, ou de um· pr11mo tr1bunal não tioba poder ou competeocia para 
acto de qualquer dos poderes, qner legislativo, quer jndicial, julgar od b19po~ em assnmptos e~piriluaes ou concernentes. 
quer execntivo ou moderador, o primeiro r~qoisito a in- á sua juri•dicçiio episc011al Julgando-os, exborbitou de 
dagar é se o poder tem competencia para o praticar. Ou, •nas attribuiçõ•s e commetteu :ver.dadeiro altentad.o. 
por outra, a primeira con·iição da l11galidade do acto· é 0 Sn.- FJGUBIHA os· MsLLo :-Apoiado. 
achar-se elle comprehendido oa espbera das faculdades, 

. que ao poder é tra~ada por lei. · O Sa. Su.vsJRA Loso. - Mais lumino~a e m?is proce,:. 
O poder judicial tem por missão applicar as leis aos •Jente demonstração ~a incompeteocia ~o, tribunal, do q1111 

casos que occorrem, fazendo effectiva a sua observaocia. 6zeram essas ilJu,.tr.es victimas da perseguição do gover!l"·' 
E entre .nós a lei das leis é a coostituicão do Estado. nilo teQho a presumpção de poder fazer. Mas, é meu rigo-

No a.rt. 164 diz a coostitui~ão que âo sopremo tribunal ro~o d11ver exhibJrc os fundamentos em que me firmo para· 
de justiça compete conhecer dos crimes qu" commt'Uerr.m prdl1gar a prepotente, criminosa e abusiva rejei~ão dessa 
os seus ministros, os desembargadores, os diplo10atas e o~ excepcão do direito, por p' rte do tribunal. 
presidentes de provincia. Prescreve ella, portanto, com A. lei de 1'8 de Agosto dec1861. no seu art.- 1°1 diz: 
essa excepção ao principio do fôro commum, que sómeiite « Os arcebi~pos e bispos do lmperio do Brasil, nas causaa' 
essas tres classes de altos · funcciooar,ios têm o privilegio que· não forem poraoieole ospirituaes, serão processados e 
de ser julgados peran'o o supremo tribunal de justiça. julgados pelo sopremo tribunal de ju~tiça. » 

A lei oe 18 de Agosto de 1851, ampliando visivelmen- E' claro, é evi'dente, que com este plf_rams/nts espiritual,. 
te a constituição, decretou que os· arcebispos e bispos d" a lei niio quiz mais do que firmar a exteosilo toda do 
lmperio fossem lambem julg;ldos pelo supr~mo tribunal. poder que creou e conferiu ao supremo tribunal do justi~a 
Podia {azel·o? O seu preceito é obrig&torio·? Eis a s11bre os bispos; fazendo esbarrar entretanto esse pod'er 
que.etiio, oo limite que lhe oiio era dado ultrapassar, a jurisdicçilo 

.Me parece, senho~es, que essa le_i é nulla e sem valia, dos bispos, o direito· ecclesiastico. ·E' claro, é .evidMte, 
por evi~entemeute 'incooslituciooal. que a disposição dest~ lei coUoca o.s bispos fóra da alca.da 

A coustitoiçito, depois de marcar nos arts. 17i, 176, crimiual.do supremo· tdbuqa) de -jostiç~, em tudo. quâ.nto 
U~ e 177 OS tramites peJos quaes SÓ é permittido refor- praticarem COmO aatoridBd.es ~CClesifiSIÍC&S, DO .USO da& 
mar a!gum ou alguns artigos da coostJtuiciio, diz nó faculdades que lhe silo conferidas pelo direi.lo e_cclesias
art. t 78, que é constitucjonal, para o fim de· nilo poder tico; e sómeute os submette á a! cada do mesmo tribunal 
ser alt.erado senão por meio desses tramites, tudo o que no qQ.e de punível possam praticar: não çcimo bispo.s, nilo 
diz respeito aos limites o attribui~ões dos poderes politicos. como autoridades ecclesiaslicas, ma.s como cidad!{os, :q!l.~O 

Ora, o poder judicial, a que pertence o supr~mo tr1bu bom~os. 
oal de jusJiça, é ~m dos poderes políticos. A. lei do t81i1, E' isto exactamente o ~ue .q~er dizer o =~11aa ,ÇP,l!~l\8, 
fazendo entrar para .a alçada desse tribunal mais uma qoe não forem puramente esp1r1tuaes serilo processados e 
c)asse de fuocciooarios, niio contemplada na constitoicllo, julgados pelo supremo .tribunal de ]ustiça. · ' 
alargou-lhe evidentemente as attribuições, ·e alterou, por- Como, porém, entendem os perseguidores dos bispos 
lauto, .os li miles do poder judiei•!. est11. liio clara e tão terminante di~posi~il(l da lei ? . 

Mas a assembléa que decretou esta lei niio tinha man- . Dizem que em rel11piio ao culto e aos bispos só é pura
dato que lhe désse o caracter de constituinte, ou o poder mente espiritual o que IISCapa á inspecção dos sen_ti.dos, 0 , 

para decretar, conrorme o citado art. 176. N•m urna que p11rtence Jut fôro das consciencias, ao mondo invisível I 
tnl addiçito á constituição, na pbra~e do nrt. :177 du Tal é, em' ultimo re.ultado, o qtio se deprebende dessa 

, me~ma, passou pelos trn miles. conslitucJooaes, e o sobe sopbistica dJscri1uinaçll.o, que faza.m entre o !jUM é espiri-
perfeitamente o supremo tribunal. tMI.Jlli!IM.ral e ~1-l!,l"' proc)liiJlaudo .PM Cf1AQp_r~h,~.n4id.o 
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.na excepçlo dá lei todo 1 qo coocerae ao culto eiteriio, e 
_por ililo eer este puramilnl.r 11pintwal, mas sim míxto de 

ageilar_ argolleDICÍI, que autori11111m ·a IDY&IIIi do póder 
civil Da ••pbera · religiou, · cberae11 at6 a· e~rmar que elo 
ellás maiil ci Yis do que rl'lligioeae, a nrdade li precilamía
te o contrario. Naa accaes humanas a inteuclo li que a1 
qaali6ca; a intenç&o é tbdo: O IIm 6 lambem', oaa allo
ciaçaea, e que determina a 1oa natureza e· denominaÇio. 
·Sendo religioso o IIm daa irmaodadet, 6 claro que 110 ellat 

espiritual ii ttmporal I · 
Ora, seuhores, quem nilo 'é o absurdo de semelbanie 

interpretaçlo ? -S.•ria mais qoe· illueerio; 1aria ridículo, 
referir-li a lei só ao· que épurllrMflll 11piril~al, na ac
cepçlo .lia~ ser sómeote ao que ailo e1tá ao alcance dos seu· 
lidos. Se-. aaaim fosse, -a excepÇilo feita e_m relaçlo- aoe 
bispos ua parte em qae alo estilo aujeitoa ao tribunal, 

-desapparoceria compJetamaute ; alo era exeepçlo alguma ; 
pois que nlo carecem elles, nem nioguem, da protecçilci 
da l11i, para no que é interno oa iiivisivél, oi pvràmêfll' 
e1pirituaJ, ao selitido de taea interpretei, eseap!lr á acçll.o 
doi tribonaes ·bum~anos. 

sociedades religioaaa, DO rigor da palnra. · 
ô Sa. Z.&curu :-PriDeipalmeato religio•••· 
o áa. SILVI1114 Loiío :-Mal, como pelo~ que toca aoí 

meios de chegar á 1sse IIm carecem do-direito de adquirir, 
de con1ervar e d_l administrar propriedade& ou bens, dahi 
lhll vem a parte temporal, qoe ai torna mixtae, e como 
taes 1ojeita1 em parte á autoridade eoclisia•tica, -, eia 
parle á autoridude civil. - . - · . . . . _ O Sa. Frorrinu DB MriLLO : - Apoiado. 

O Sa; SJLVBIIIA- Lo1o : - Já· se v•, poi1, que o ad
terbio ptiramenle empregado DI excepçilo que fez a lei ao 
principio que edabelecP.a de ficarem os bispos suj 11ilos á 
alçada- do tribunal, alio tem outro valor nem outro élfeito 
seo&O' acentuar bem quaes aÍI causas que Olill ficavam 
COIJiprehendida) na regra por ella estabélecida, e tem a 
eer as causas ecclesiásticas ou religiosas, ou espirituaes, o 
que ~ale o melimo, abrangendo forçosamente todo quanto 
respeita ao culto externo1 que é tambem espiritual. Coo
seqaenlemeote, as questiJes de culto externo silo pura
mente . e1piritaaes, ao sentido da lei, e alo pod~m deixar 
de ser, -porque nilo são qoeátaes temporaes. E~tao com· 
preliendidas evidentfmeute nâ excep9ilo da lei, ou preceito, 
que pile os hispos ·tóra da jarisdic2tlo do supremo tribunal. 

Sr. presidente, nem outra cousa podiá 'a lei estabel~cer. 
São de soa natureza dístiuctas e independentes as e~pheras 
dos doas poderes, civil e ecclesiastico. Essa independericia 
desa ppareceria, seria nu lia, si· os bispos estivessem· su
jeitos á lei civil,· pelos actos ·de saa espiritual o a episcopal 
j nrisdicç&o. 

O principio ·da liberdáde de consciencia, • couseqoeute
mrute, da lrberdade de cultos, quaodo adoptado sem' res
tricçaris{ garante. os actos externos de qualquer. culto, e o 
exercicio dos poderes· que tenham seus ministros. 

. A · nossá coastitaiçllo, · reconhecendo ser a religi&o dos 
brasileiros a catnolica, apostoJica, romaaa, e declarando-a 
religilo ·do Estado, adoptou ·a tal qual é;· ccimõ uma 
a·oc1edade ind•pendeote I perfeita, com a. org6.DÍsaçilo que 
tem,_ com poderes dilUa, com alias autoridades legitima
mente constituidas, obrando livremente na esphera de soas· 
atc~•bui~Ge11,, co~,-~.~.as· J~is, 1e_u_s :. d!lgmaa, soas: doutriuae 
e drscipltna,,am uma palavra,_. adoptou-a com tudo quanto 
í parte' iutegrarite, · ou· co·aslituá a religi&o' catbolic'a, 
a'poàtolica, romana. 

Enlretàuto, 1enbore•, 6 certo que nenhuma lei, il~nbaia 
principio ha, que,. por aerem- ellaa mixtaa, limite de Jórma 
algo ma o poder ou a jarisdicçlo de, ama oa de outra au
&orídade. A autoridade ecclesiastica, ·na p'àrte que _lhe com
pete ingerir-ae nas irmandades, 6 tio livre, tio indep~o- · 
dente, como se 11llas nada tiveuem de ciYil, como .se alo -
fossem mixtaa j • e meamo aconteci á autoridade llilll. 

O Sa. Frouzru DB 1rb'i.Lo :-Apoiadõ: 
O Sa. SrLvsru LoJo :-A qoestlo -dos bi,pol, ou. 

ant"s a qneetllo do goverao com· os bi,pos; é a dos ioler
díctoa por elles Jaqçados a irmandade• de Pernambuco e 
do Pará, inclui da a inle_rdicçllo de -capellaa por parte 
deste; Basta -isto para mostrar, que de sua uatorl'lza 1 
intuílivamelite, a qaesllo, o assumpto, a causa 6 puramente 
r .. Jrgio~a. o que vale o mesmo; em linguagem 1-ral ; ·poil 
qne_ o interdicto 6 uma pena espiritual, cuja applicaÇ&o 
compete exclosiYamente á autoridade PCC)Psiascica; e já
mais, e e 'li caso algum, á autoridade_ civil . Bula i1to, cou
s"quent.,mente, _para provar qua riilo competi aõ' eápremo 
tribunal . de justiça iogerir-11 em·. lemelhàote queltlo, 
joll!'llr 4S bispos em uma tal cauia, que 6 puram111f1 ~•-
piritual. · . · · . 

M..a intêrflm a aleivosii, o aopbiàma, 11 paixlo, e a111r
mam e propalam que os bispos ioYadiram a esphera tempo
ral, conculcaram o direito natural e oa canoo111, appJicà
rlim bulias· alo placitada's; e alloal deaobedeceram · a1 • 
cisiJes dos recurao1 interpostos pára a corda. 

Examinemos cada ama destas vo~eria1,· e njamo1 11 
nncerram tardada, e ae autorizam alguma coa1a em re
laç&o á competencia do tribuoal. 

_A-este IIm. 'doo desde já por bypotb1111 eó para argll
mentar, que 1absi1lem legalmente eatre da 01 extrua
gaotea recur1os á corda·. 

· O Sri. Z4Úaus : - Muito bem. 
A oi.ürpaçllo OD ÍU.IIIO do temporal, de que rll& o 

art. 2° § ~~ do, der.reto ~o poder executivo o. !,9111 de 
· · i28 de Marçe de 1857, fo1 um doa fundamento• para 11 

O 811. SJLVJ:I~.& LoB~ : - Daqui. r~aulta ~ae •ajeitar ld~ciliJe~ qóe t~ve~ilo esses recarsoe, e para 11 1entença1 
oro b1spo, uma antondade ecclesJutJca qaZLiquor à um ·do 1uprilmo trJbanal, que a mencionam em 1eul ccia•ide• 
tribunal ch·il, por actos· do soa jurisdicçilo espiritual, é randos. 
ot:dnder a integridad~ da religilo, garantida pela cousli- · Em um paiz orgauiudo como o uoaao, onde · a autorÍ
turça.~ ; é oll'en,ler igualment_e o principio da liberdade d~ dade écclesiastica gyra na e1pbera qae lhe 6 proprií, 
conscrencta, que ~ const1to1ç11o ~arante, , a~m. restrrcçAo s~p.;rada e independente da orbita do poder civil, •~m 
•}~~ma .11!18 catbohco~ : e. fii.Z. mars do. que uuo, poi' que cu participar por fórma alguma dai attribuiciJ"' de.te 
priVIIe~tll a rehgitlo catbohca. . _ · . · poder, 040 silo p·racisos arii(OI OritDÍCOI oêm concor-

As. ~~~ao~adea s4o forporaç~e~ ~i_~ta~;. ~· ~e.bem_ que. dat~IÍ, par_a.di~l:rirnln~tr-s,e.o ~u~~. • temporal ou. civil, do 
hou,iisse no coGselho de Estíiílo quem, no eriiJleoho de que -6 e•pmtual ou eoel.,raltrco. 
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1.2.2 Discurso do Sr. Silveira Lobo 

A Joz da razão e o simples bom B?D!~ ~ão su0lciente8 
para fnzer-se com s~guraiJça essa ducr~mmnção. E basta 
refi•ctir que no que é eccle~iastico oilo entra coerçãu, s~nilo 

·moral· não é como no civ1l, onde o direito de cada um, e 
qu•lqu~r acto da autoridade pó~e fazer-se acompanhar 
da forca Je constranger materialmente. 

Cuoio é que os bispos, lançando interdictos, poderam 
invadir ou invadiram a esphera temporal ? 

irmandades, fique coarctada a juriadic~llo doa bi•pos sobre 
as mesuiu na parte re~igiosa, concern?o.te ao c~ha ? Eu 
já o disse : nenhuma Je1, nenhum pr1nc1p1o autowa ltme
lbante cousa. 

O SR. FrouBriiJ. IB MBtto :-Apoiado. 
O S11. S!LYBIRA. LoJo :-Importaria o mAsmo que ficar 

diminu1da para es catbulicas a obrigaçilo de obedlllocia ao I! 
pastores da lgrej~&, pelo fReto de haverem en&r11do para 
orna aoci•dad" religiosa, sujeita aos mesmos pastores, o 
que é absurdo. 

Oo que recorreram á coróa al•egaram, e o cooAelbo ··~ 
Estado acceitoo, que os bispos, exigindo d~s 1rmand~d~s 
que foram su~peosas, expelhsoem ~· s~o s~10 o~ . maçon~ 
eem estar consagrada nos comprom1ssus uma tal ID~apa_CI· 
dade e Jaocando-Jbes interdictos, por oã:o terem suJo 
Gbed~cidos, infringiram os compromissos e iovartiram· a_s~lm 
a esphera do poder civil; vi~to como os _comprnmls~o• 
das irmandades sã:o lambem filhos de actos approbator1o~ 
deste poder. 

Sfgundo o parecer do con•elho de E~tado (nã:o me re · 
firo á seccão do imperio sómeote, porque o parecer fo1 

. po:;teriormente adoptado "em conselho pleno por q~a~i 
todos o& conselheiro"s), a iov11sil.o ou nsurpa!;ii.O consiste 
na infracclio dos compromissc.s. 

Eotret~oto, é fóra de duvida que tal infracção não 
houve; o que esta e outras co.rctadas semelhantes d• 
jurisprudencia do medalhão não p11S>aD? de ~escorado 
pretexto, para poder a cor~a ~ov~rnar os bispos, mv~d10d" 
a esphera da espiritual jurJSdiCÇilo de~tes, por me1o de 
provimentos aos recursos. . 

Pergunto eu : • Será licito inserir nos compromissos de 
taes irmandades declaracilos, de que pudem pertencer á~ 
mesmas iodividnos não éatbolicos, ou·apoetatas, ·ou mo• 
sulmanos, ou prot~stantes, ou sectarios de outra qualquer 
seita ? Certamente oito: 

O Sa. Z&c.uuu : ;_ Apoiado. 

o s11• S!LVEIRJ. Lo11o : -Mas . porque? Porque está 
subenteodidó que quem não fór catbolico nã:o póde Cazor 
parte de irmandades destinadas á celebração do culto ca
tholico. Seria e ~erá sempre superllua ou escu1ada uma 

· tal declaracã:o. 

O S11. z.cuus :-Apoiado. 
O Sa. SltVBIR.I. Louo :-A outra coarctada de usarpa

cã:o ou iovaeilo do poder civil, é que os loterdictos lêm 
.·1f,itos . civis scibre os bens. das. irmandades. Q•utes são, 
purém, e~s•s t1Teitos? Outros nilo silo D':lm· pudem ser, 
•eltilo deix~r em morto rio taes ben~, em quanto .oilo forl'm 
IHvautadus oi interdictos. Ora, es1a all~gaçllo a proceder, · 
prov~tria demais ; ser1a razio para qut! ~e lllimin;usem 
para sempre os ioterdictos, em toda e quaiCfuer bypo
th~se; pois que elles iuOuem sempre, necessariamente, e 
uão podem deixar de inOuir, sobre os bens das irmanda
•les, no &Polido de os deibrem sem applicaçilo ao deetioo 
por amor dos quaes as irmandades os pes~uem. -

Mas, seoh·•re~, qual é a pena, seja qual fór ena nato
reza, que não vne 0\lém dos. fios 'que auturisam sua appli
~acilo? Tudas excedem em suas con~equeocills os lim1te11 
m~rcados por essee flua. Quando se pune oa seciedade 
civil á um pae de família ou á um iadividuo qulqo~r, 
•o1Tre ,a fam1lia, soll'rem terceiras pe~soas, todos os que 
eolll:•l ligados a elles por qulquer fór~ua ou 10b qaalquer 
relaçã:G, embora todo• innoceutes. . 

M<ts, nem por isso _se diz qoe a peaa paen da peuoa do 
eolpado, para o fim de nãu poder ou de oilo denr ser 
applicada. As ceosequencias fataes das penas nunca foram 
nem são razilo para quH oito sejam ellaa ·applicadu. 

Eete mesmo principio, Sr. presidente, milita em toda a 
sua plenitude ftm rela9ao aos ioterdicto~. Nao deixam de 
ser. pena puram8"t' upirilual e da inteira e exdu~iYa 
competeocia da autorldJtde ecclesiastica, por terl'm ioOueo• 
cia e effollos sobre os bens temporaes das Jrmaadades. 

O SR. ZJ.CJ.IUJ.s.-Apoiado. 

Todo o· compromisso, portaato, de taes irmandades 
preauppõe e inclue forçosamente,ainda ~ue não. o ~eclare,a 
qualidade de catbolico, como condiÇão 1mpresc1odnel para 
fazer ·parte das mesmas. Nem se concebe uma aggregaçio 
lle fieis com fins religiosos, 'fundada no seio lia erauJe 
sociedade catholica, .fazendo parte desta, v1veodo ~ob a 
proteccã:o d01 suus miniotros e receb"odo auxilio e soccor• 
roa d;stes, sem ser composta inteira e exclusivamente 
de individooa ~ue profossem a mesma fí. 

O-s •• SrLVIJ&J. Loao:-A compet~nCia, o podar doa 
bispos nã:o solfre hmitaçilo ou reslricçlo alguma por amor 

Seria irrisorio; a collocaria os proprio1 dissidentes em 
pos1çiio ·bem pouco airosa. 

E' evidente, pois, que os biRpoa, tentando expurgar. as 
irmandades de indiviilDOS que por fact~S S•US Se h4VI&m 
eollecado fóra do catbolicismo, segundo d~termiDaçGes d .. 
Igreja, nilo infringiram seus co_mp~omissos, antes acertada
mente os· interpretaram, e merltonamente os sustentaram. 
E' igualmente uvide~to que, p11r11 o mesmo 0~.' Janç~ndo 
interdictoa, não sah1ram lóra da esphera legmma ·de su .. 
jurlsd1cçiio e!pil\itual, e,ntl.o invadiram, portanto, oem usur-
param parcella ~lt;uma de pod~r 1omper11l. · 

Oa pretend6Iilll que, pelo flicto de receberem appro
nçiio ~o poder civil, na parto civel, os compromissos das 

dH taes ellt!i 101 civis. · 

O e S111. Z&C&IIIJ.S ·• F11U1r11J. DI Mltto: -Apoiado. 
O Sa. SJtvsnu Loao: ~ Os bispo1, que tAro o poder 

de lançar urna tal pena, t6m lambem o poder de vAr o 
•:aso e a epportooidade eua que de" aer ella applicada. 
Etrectivamente a applicam. A. pena. ou antae a na 
applicaçilo, acarreta etroit~o~s civis. -os biapos nada t'm 
com isso. U~nram compelentemeote de nui direito, de um 
poder seu ; nlo oa deve embaraçar as conaequenclal do 
•eu acto, por mail e1tranhas qae aejam á natureza ll•••e 
mt!~IIIO aeLo. 

O SR. ZJ.cAIIut : - Apoi~do. 

O Sn. S1LVIIIRA Lua o: -Os result-do8, os ~tf'.·itos que 
dtwaullw ncc~soarillw~utc:o, r~tülweole, do axercic10 de um 
poder, resultado• e eft'eitos que apparecem, como diHm o• 
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juriscoasal&o1, por "fia de co-nseqaeocia, alo pod~m ioQuir 
•obre o.. tal exer_cicie, alo t•m a força de · modiflc11l-o. 

civel como no· crime. !lias, citarei um outro exemplo, 
contra o qual nada haja que dizer-se. • 

E' da excloeiva, se11ilo mQis que esclusiva compt~leocia 
dos bi~pos sa~peoder O$ padres e vigarios e:s-in(ormatt! 

. O Sa. SJLVBJU Loao:--:.. Consideremos agora, Sr. pre- con1cientít1. E' um acto 'puramente ~lpiritual, sobre o 
Sldeote, o ~argumento,. ou antes a coarclllda, pelo seu qunl nada trm que ver o poder civil. Entretanto, elle 
reverso. traz coosequeilcias civis ·para os. padres,· privn11do-os de 

O Sa. Z&cuua : - Apoiado. 

Figú~e~os, alo os bispos, na parte espiritual, mas 0 rendimentos, de meios de vida ; e aos vigarios tira alé as 
poder Clfll em_ acçlo, na parte que lbe respeita, sobre os coograas. M11•, não dAixa por isto, repito, de ser a eus-:

. beoa de uma Irmandade. Tornemos ainda mab claro que PAD>'ilo ea; informaM conscientid. como é o intcrdicto, uma 
- por ~erem mixtas aa itmllndadea, oilo us 8Pgae que tamb~~ medida puramente espiritt.~al. (Apoiado•). 

o seJam os. actos doa doua poderes dift'drentea, sob cuja Eis, portanto, senbores, dMmoo~trado até a ultima evi-
protecçilo VIvem. . . deocia, que o_ suprem•• trtboaal de justiça iotrometteodo·se 
· Sujlpooba-se que ama irmaadade possúA !OO:OOOI em na qnR&IIio puramente· e&p•ritual dos iot~rdictos lau.Çados 

apolices, desti!ladua á cel•braçilo do culto de' que 86 en- pelos bispos, na qual q11estão mui indebitameote se ,ingeriu 
carrrgou, sem mnis outros meios materia•s ou temporaes. o governo ; e processando-os, e julgando-os, e condem
Sappooba-ae que um terceiro eoteade que essas apolicee nando.:os, abusou crimioo~ameote _de uma atlribuiçlo que 
l~e ~erteocem, e trata de accionar a irmandade para rei- lbe ê recasada e denegada, expres~aoiente por essa- me~ ma 
!IIJ•hca!·~e. A d~~aoda t"m de ser intentada e seguida 00 nulla e inconstitucional lei de 18 de Ágosto de 1851. 
J1 ii' ctvtl, ao JUIZO ~emporaJ. _ A ja~tiça civil, por serem (jpoiadot). . • ; · · 
d a•rmandbde a11 ap~bces, para pr11 f~tir a sua sentenca, Sr. presidente, poderá alguem . dizer que perderam al
t•rn d8 pedir mE>ças á autoridade ecclesiastic,'l, a que tain· gama cou~a de espiritaaes os ioterdictos, com a· ioterveoçilo 
llelll está "Djflila a irmaadade, embora aa parte religiosa do goverao, tomando coobecimento d!llles e interpoado 
cólllenl~? De c~rto que oào. · . . decisiSes P'!r nieio de recursos á corõa, decisões pelas 

q~aes, com todo o direito e razio, nilo qaizeram estar os 
··o Sn. ZACAIIus: - Apoiado. . b1spos 'l Parece impossivel. Um assumpto não perde; nem 
. ~ Sn. SILVJ:IIIA LoBo :-.Se a irmandade não tiver moda de natureza, porque delle se occapam, ou oelle se 

d•re•t.o ás apultces, ee a justiça civil lb'11s tirar e der ao inlromettem pessoas que lbe são estranhas. Permanece tal 
·terceiro, que é o seu verdadeiro dono, nlo a priva da ce- qu~l é. Porque trat~am paisanos da tactica de guerra, não 
lebraçilo do culto divino 'l Sem duvida. · de1xa de ser ella assampto militar. A intervenção do go• 
• Ma_s, poderá por isso a autoridade ecclesiastica dizer verno nos ioterdictos, aio~a que elle estivesse legalmente 
1nvad1da a ~spbera da soa jurisdicçilo ? Ninguem 0 afllr- revestido da respectiva &ttriboiçilo archi-epi~copd ou 
matá •. Porque 'l Porque a interrupção ou impossibilidad~ _papal, não alterou em nada a natureza espiritual; até 
da celrbr~çAo ~o culto, vem por via de coUKIHJUIIncia; é mPsmo porque, em tal caso, o governo era, nessa parte, 
uma con11eqoencJa fatal e aeces~aria, que oilo pó de nt.m lambem es~mtoal. (Apoiados). · 
deve fStorvar a acção do poder. temporal ; que aao moaa Nada mais, Sr. pr .. ~id~ute. careeo dizer sobre a espi
·~em modl6ca a aatoreza deste poder, tilo iadepeodeole e ritualidade da Calsa. A secei[o do conselho de Estado 
livre oa espb~r" de sua jorisdiecão como ê 0 poder eccle- capitulou, é c_erto, que aos 'ioterdictos holive viiileocia, 
siastico. (Ap6iad01J • ' · postergaado-se o direito natural e oP eaoones, oa fórma do 

Me parecé drtnoostrado que por ter e11'•itos civis não § 3o art. t• do citado decreto n. 1,9t1.·Mas, nilo provou 
perde o ioterdicto aada absolutamente da sua natureza ~~~ _mo?o . algurn a violeocia ; não indicou 1iqaer o prin
para!'leo~e esp~rita~ oa religiosa. Mas, para maior evi- c1p1o JUrldlco poKterg~do, nem os cànones. Apenas de
deu ela a10da, cnarE>I álgans ext~mplos. preheode-se do ce_oLPXIo de seus pareceres, que ella. se 

O sacramento do matrimonio é a base da sociedade da r~ fere a ~uppost~s irregularid•des do processo· dos ioter
fam•lia entre nós. O divorcio é o meio de de8fazer esta so- •llctos, ou- a sappostas oft'onsas do direito de defeza das 
ci~dade. Quem o julg~? Niio e excluivameote a autondad~ irmandades intflfdio;tas. . 
eccl~sluLica, em cujo fôro -corro, sem n~obuma mt~rv~~~~- Ora, estas irregularidades do processo ·dos iaterdictos 
çAo ou d~>pend~neia do poder civil ? E a seol~nca· do quando me~mo a secçao as tivesse provado, não são qaes~ 
P~~er llspirit_aal, qae .pile termo á lide, ollo tem ~ff-ito~ •ii·s, nem stqaer, de competencia ou jarisaiccilo dos bispos 
cm e, do maJor ~tlcnnce, aobre as pessoas e b,.08 dos Iiii mas sómeo~e do aso, ~o app~icaçilo des~a j Ürisdicçllo ; · e: 
gaotes ? Nao é. em r01ce e em virtude della, quando ravo· quao!lo multo, do mertto ou JUstiça desse mesmo a~o, ou 
ravlll ao dnorc1o, que se extioguflm os direitos do mnrido ~pphcaçilo : não são, em uma p•lavra,- materia temporal 
em rel·~ll.o A malbtor, e que se dhide por ambos 0~ bens e. motto menos Climinal. (Apoiados). 

1 

do ca~al, hlém de muitos outros t~eitus chia? (Apoiados). A secçllo do coneelbo de Estudo capitulando-as e to
·. Ent!etan&o, Dl_oguem dtz por 1sso que a seoteoca do mando d~llas conhecimento, o que conseguiu foi ·só pOr 

d!vorc1o o~o. IPJ• puramente espiritual; nem lbe attrlboe bem patente o seu desrespeito por esse mesmo decreto em 
s1quer a m1o1ma uaurpaçiLo uu invasão do poder civil. q_ue se fundou; nada mais. No art. 7o determina o re(o-

ndo decr11to, que não ~Pja admiUido recurso á corôa no 
O Sa. VI I ColiDI ·DI Souu, Fu11co : - Isso é civel. cass· do § 3° do art. to, senilo quando uilo houver· ou' não 
O Sft. SILVBIR.I. Loao • _Nada importa. a d t. • fôr_pro,id_o (silo palavras tox•uat~s) o recurso, q~e com-

4 ninpre a mll~llla : ,.;dadeira e proced 
0
'
1 1 °

0

1 
riDa p~u.r para 0 superior. eccle~iastico. A verdade ó, que alo 

e e, &R o no Co1 lulerpo1to nenhum recurso para as autoridade• ecclc· 
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eiuticHi. eoperiorea. .A coosequencia Tem a ser, que a 
ee•·cAo abu~ou. tomando collbecimt~nto dos· recursos das 
irmÀodades, Da parte relativa ao § 8• supracilado ; e v~m 
a •-r ainda, qoe DPISA pau~ nllo ba, nPm houve provimenlo 
de reeurso, vi:4o _eomo provimento illegat e nullo é como 
11 llllo exislira. · E pois, tamb11m por esta razllo, nllo devo 
demor~tr-me mais com eem111baules all~gaçllee. 

Continu~moe com o aupremo tribunal. 
Supponba-se, senhores, 'qoe a l~i de 1851 é cooalitu-

. cional e valida. Sopponba-se, que "s bi~pos estão legal
mente sujeitos 6 es-e tribunal. Snpponha-se, que elle tem 
compeiPncia para os julgar mesmo nos casos espiriloaes. 
Supponha-se, em summa, que niio é evidente, nem procede 
11ada do que IPnbo. drlo até aqur. Ainda a!sim,· o supremo 
tribunal de jus&iça e~tava conrliluido em absoluta impos
aibrlidade legal .de julgar a coudemnar os bi•pes.. A~nda 

· assim, o julgamento e condemna!lllo doa bispos são actos 
nallos, illtgaes, aUenlatorios da constiluiçao, e aUam.enle 
criminosos, ·como é facll demonstrar 
. SPnb.ores, a . consliluiç'iio não prohibe s6Íneni.o que os 

. cidadlioe brasileiroe sejaai sentenciados, como foram os 
bispos, por autoddade inco~petilnle; probibe lambem, com 
igual furça, qae o sejam SAIII fórma prescripta por lei an
terior. No ar&. 179 § 11, detêrmína ella que ninguem 
lttrá untenciado 1emio por autoridade competente. e em 
virtude de lei antlriOf', 11 na fórma (rpsis verbrs) por ella 
pre1cripla. · 

A fórma, para o julgamento e para a sentença, quem 
a dá, nao é a .Tontade ou o arbítrio do julgador, maá sim 
a lei. 11 lei anterior. Tudo o que não é isto, senhores, é 
e arbitrio,é illegalidade,é monstruosidade sem valia, punível 
criminosa, como contraria que é á letra da conslituiçilo. 
E~ o poder l,gislativo, e não o judioiario, _que faz a lei da 
fórma do ju1gamento, a M do processo, ou indica A que 
tem de senir no caso, o que imporia o mesmo. 

O poder judiciario é iucompeleote para legislar, e por
tlinto para . fazer esta iodica!lilO ; se a (az; commeUe 
a~urp11çio, commelle acto naJJo, pelo qual Aão é licito 
fazer obra. ( Apoiado1.) 

Edla minba argumentaçlo, Sr. presidente, me parece 
inde~tructinl, a menos que se. me não aponte a lei que 
regula, eu que marca o proceaao dos .bispos. 

Peço aos inclylos e coascieocio10e applaudídorel do su
premo tribunal, que me indiquem qual a lei que marca 'ou· 
designa a CórmA lto proceaso dos biBpos ••• 

O Sa .. Fs•o•su 111 lliLLo : - Moita l Nlo elo. ·ca-
:'pasee. . 

O ~·· SJLVBru Lo10: - l'fllo po~em indicar, porqae 
alo exrste. 

u11m podi11m fallar; alio alio, portanto, applicani1u estes.; 
nem o pod~m ·ser, s~nllo em virtude de disposição legis-' 
laliVa. 0 dfCfHto de iOde· Outubro de 1850, por exemplo,· 
diz no art · t• : a Nos d111ic1os de quB pela cotutatuiçào 
deva conhtcBr o suprBmo tribu,.al; etc. » A lei" de 18/ít 
nAo é a· constituaçll.ll; logo, não estio os bi~pos .eompre
hendidoa ua disposição do referido. decreto. Muita~. .Tezes 
es,as leis designam nomeadamente as classes de taes fane~ 
cionarios. como o Caz a lei fie 18 de Setembro de 181!8, 
no art. 11•,. § i•, sem compr~hender nem poder compre':' 
beuder os bispos, como já disse, que só por essa supposta 
lei posterior ficavam s11jeitos ao suprem" tribunal. , , 

Com que direito, po1s, o .supremo tribunal, subs~ituin
do-se ao poder legislativo, Jldopfa o p~oi'.Als&o marcado, 
para os outros fnnccionarios, que a constiluiçiio subiJ!etleu 
á sua alçada 'i (Apoiodo1). E note se que o adoptou com 
tal vacillaçilo, quu bem revelou estar com isso commet., 
tendo . um arbitlio infundado, um verdadeiro crime. Pa~
rece até que não tomou por norma processo algum ; . pois 
o por elle seguido é no todo Informe, irregular, e entre 
nós desconhecido; Nem auto de qualificação, u~m iote~ro· 
gatorio, nem depoimento de testemnnhàa 'abi se vê, al6m 
da Caha de outras formalidades essenciaes.a todo o pro• 
cesso regular. (Apoiad~l). . . '; ... 

A constituição, Sr. presidente, ezigiu o processo como 
garantia do cidadão, e tllo import~tnle, quanto abre e~paço 
ao descobrimento da verdade, á defesa · do cidadão, 'e 
coarcta e limita o arbítrio do ju'gador. ·(Apoiado1). Nilo 
é, pois, este nem o proprio, nem o competealo para esco~. 
lber o processo. · 

E veja-se, Sr. presidente, ao . i11verao do que (ez e eu
premo tribuo11l de ju•liça, o tributo de respeito, que u se
nado brasileiro rendeu á esse- preceito con~titucional; 11 
essa grande garantia do llireilo do cidadão. Em 18(i, os 
benemeritos senadures Feijó e José Bento, ambos de glo
riosa recerdação, compromftteram-se nos geoerosoa mo
vimentos de Minas e S. Paulo. O senado teYe de julgai-os. 
Mas esbarrou e cruzou os braços ante A diftlculdade, que 
reeonbeceu insupperavel, . da f~lla de lei que indicasse o 
prore~so para taes julgamentos. · 

Heje, eeubores, o supremo trib"ual de justiça,. esque
cido do que den á si proprio, â lei e á naçiio, cujos 
llrios atrronta e olfaode,. e arrastado cegamente, ou por 
doutrinas falsas, ou pelo afan de senir ao governo, que 
lbe ordenou illegalmenle julgue os bispos,, transplle r.om 
afouteza, com um 'desembaraço que contrista e penali!a, · 
essa e todas as outras barreiras constitucionaes e Jegaes, 
e vae na prepo&Pate e crim_inosa senda· até á coosamaçlo 
da mais inj ueti.licavel iniquidade I · 

O Sa. FJfiUJna! DI MBLLII :-Apoiado. 
O Sa. F1BUBJU DI .UsLLo:-0 Sr. Souza Franco oilo 0 s11 • SJLVBJIU. LoJo :-Como mudam 0~ tempos 1 E 

toma a palura para vir- llefender a procedeacia dos seu~ ·· 
cootelbos. · • notae, senhores, que o senado já tinha éssa lei, no 

arl. 170 do codigo do processo, marcando a f6rma do 
O Sa. SrtYIIU L011o:-A supposta lei de 1SIS1. que processo, m'esmo para senadores, nos crrmea de re~pon

•.ujeitou oa bi>pos, nos crimes eommuos, ao supremo tri- sabalidade, cuja pronuncia e processo re~olvesse dner 
bun~tl d8 jn~t1ça, nllo diz qual o processo pelo qaal seriam continuar~ E é Cl!rlo qae em tal caso, a tran1posiciio do 
pror.e"'!adoe. Foi complel~tmeate omiua á esse · respeito. preceito . coastiluciooal 'não feria tanto as vistas d~· paiz, 
.Nenbama oalra lei poalerior nio re~.ediar a omissil(l. A~ nllo causa~a tamanho escandalo; mae, nem por isso, o 
)eie do proceaso, aoterioree, sã? po~rltY& e eXJlr~IIHmeute ~eaado o transpóz. Sua COf!sciellcia1 seu deYer, na dig
relatrYa~ ás claeses de fuo~cton~rros, que a conatituiçAo o idade nlo o permittiram .• Tn•tna-ea de crimes iodi;vrduaes, 
mauda J111Bar ptlo 1upn11o llibual. N&e falia~ em bispos,. " a lei preoxi•tenle era. para çrime.• de roàpombilidadej 

I. 
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era, na vt~rdiÍd•, quanto devia baataqiara 11mbargar-lhf 
o passo. (Apoiado•)· . 

Parac que o ch•do artigo do codigo do proce•s.o pu. 
d~sse ser •pplicado ou rfgol•r o julg~&menlo doM b1111~me 
ritos ~•oador~s, foi julgada indi.pens~&v~l a r8soluçào le· 
gisla&i.va o. 181 de H de Juuho· de ·18i8,· que ru~ 
assim : ·-

'« O ar&. 170 ·do cod. do proC4!aso .criminal é apph
cavel ao julgamento dos crames individuaes dos membro• 
da assembléa g11r~l J~gisl~t•va; • 

Lennlou-se lvgo !lll• stAo sob~e a l•i, dizendo-se QUP 
nlo cortava ella a d•ffi•·uldade, porque não podia ter ~ft'·itr• 
retroactivo; mas subrrveio a amul~tia, e nAo. tPve lugar o 
julgamento, por rtlnor do qual roi ellll courec~iooada. 

O IDterso do que Jez o •o premo tribannl, Sr. pre"iden&" 
es~ilo fazendo todos os. d iu as assi'P•blóas provinciaPs. 

. O acto .addiciooal as inYe~tio do podrr de jolg11r m11g1s
trados. llf,is, como nilo ha lei de pr'ocesso, que lbt18 r11gol 
a applic~&çio ou ex•rcic1o df's•e poder. Iodai 88 tem ab.tirlo 
de um. tal julgameuto (Apoiado1). O nobre senador pel" 
Pinuby occupou-se Jargam8ote DPsta ca"a· em um dos ui· 
limos aouos, do'juljl'amento tu111ultuario de um. magi~·trad•• 
na sua província. Mns essa m•·sma a•&Pmbléa, que 11s"in• 
procedeu, nlo deiJou d1 prestar homeoug11m 110 prec~it .. 
constitucional de. qoe me occupo ; de6de que decretou. 
embora precipitadamente, uma lei ele processo para senir 
nesse julg~tm~n~o. . 

Até hqui Sr. presidente, tenho demonstrado a incompe
&encia · d<1 · supremo tribunal. 

O Sa. MB!IDBS DB ALnJD4 :-Perreilamenle. 

O Sa. FrauBI~.l 111 Mni.o : -Tem ido muito bem. 

O Sn. visaoNPB DI Souz• FRANCO:- Olhe qae at&eo• 
&~do é. pahavra mullu u1r· DdiVa. , . , 

O 811. Sn.vtuu Loao:- B ·sa é atteiÍtado, como llei 
~~~ cbam~t• 't Nau m~ dou ao tr~abalbo ·de ameoisar alloso11, 
qoA . mAreceru o maior estygma, já que olo· sAo punidos.· 
E' ancoatestiiV~I que todos o8 que infringem as leis, ueur-· 
p~todo 111trabuiçll~~ quM e~laa lbe~ alo cunrerem, commettem 
~tll~ntado. N.polt~ao e Julio .Casar commutteram grandes 
.• u~ntadros. usurpando os J!Oderes da rl!poblica.: Aqui alo· 
ba quem t~nba coragAm ·para tanto. Mas, comme&&em-se _ 
p~qo~no• alléolados, usurpando parcellas de poder e dellas 
.. bosaodo 

Nioguem ignora, Sr. presidente, que o 8m. por aiJio.r 
~o qual os bomeos se rruoem ein sociedade, e soppor&am 01 . 
•!nos do Eslíldo, é a garantia dos direitos iodividua~s •. pelo· 
muito que e"tes direi.los valem em. si, e em seus desêo
vulvimeotos. Como. pu is, ;. senbóres, eu, que me .Pr6so . de 
llbAral, de am1go do meu paiz e do povo. a quem devQ 
to~ o. hei· de assi~tir impassiv~J. á prepo&~ole 11. d•Bpotica. ;_;, 
•:••or.ulc•çlo dus mais ·importantes desses direi&oá '1 Nao ;
·~ria ind•gno do meu .caractHr, du . meu paMsado, e dos 
fórns que mais préso oe~te mundo, os de' homem de 
b•m, ·que nilo lro~oHig" em mataria d11 princípios; que Dlo 
•BpHrUia coin o~ dilam"s d11 sua conic•encia. (Apoiad · 1). 

·A IM)dado ao~ prinr.rpios é tanto, oú màis obriga&oria, 
como a le~ldade aos allligos. E.too convencido, Sr. p'reai
d~ntH, qu" a C&URa prinCipal da decadeDCia ÍDOral 8&8 

-r~gi/JHH offir.iaes e pnJílicaS é a (dJ&a de JeaJdade at8 prao.: 
cip1os. E' sempre bl!lla a harmonia, a coacordia · entre 01 · 
bomenM ; e entre os puliticoa, nada mais apreciavel, como 
CODtliÇAO de r~rça, 11 r.Sp•rança certa de chegarem á metá · 
que lllm~Jam. Mas, nlo 6 licito, nem decoroso para alcao-

0 Sa. SJLVBJIIA Lnao: - Tenbo demon~tr&do a impo~· ç~r-Me eHsa concordia, faz~r transacção DO terreno dos 
· aibilidade absoluta em que e~tava o mesmo tribun111,· ~~~ _ prindpius; além da ignonamia, !e esla traz vanlageiÍs aos 
julgar 08 bispos por (aJ&a d- Jei de processo. (ApoiatlOs.) qu~ tran•igem, IICarrf.t'l. sempre graadés damDOS ao povo, 
Tenbo demonHtradv, portanto, que o governo e o supremo i so•~i11dade •. (Apoiad61). . ~ · · 
tribunal calcaram aos pés. criminosamente, nas p11ssoas 'Agora, Sr. presid~nte, ·consid~r~.rnos e· atleu&ado' q11e 
dos. bispos, o dir~i&o que tlim todos os cidadãos brasihHros proftlf;lO debaixo de um oótro p,ento de vi~ta, e vem· a ser
de Dilo serem ju.lg•dos &11nao por autoridade competfJitP, "m relação á sen&~oça do supremo tribunal em si mesma, 
e nlo menuos o direalo de uilo serem proc•ssdos e sPnten- em rel~tção ao seu merilo iu&rioseco, e á grande e iojus&i.; 
ciadoa se olo na fórma da lei, e lei aotl!rior. (Apoiado•) lkavel iniqo1d11dH que eacerra. D~baixci deste ponto dê 

Perderiam os. bispos, porventura, seus dir11ito• de cid11- vist11, ainda mesmo nlo procedrodo .. &ado quao&e tenho 
dão, pelo racto de fmr•nobarAm o baculo? Não, Sr. pre- •temon•trado até aqui ; ainda me~mo que o supremo tri
sideute; esse· prisma é o da prevençlo e o da paixão, tRoto bunal russo comp11t10n&e e houvesse lei de procfl•so para os 
mais subalternas e bains, quanto os bispos silo dignos b1spos ; ainda as•im, . o. seu proredimenle é' um grande 
do maior respeito e vrner~çilo, p•lns seus elevados ta- nbu~o, a suà seuteuça coodemoaloria é de uma iniquidade 
lentos- e eminentes virtudes. (:Apoiados). Silo haspos ·que estU'Jienda. 
razem bciora ao episcopado .brasileiro, e até ao episcopado Começo por notar, que alo ha lei alguma, que declare 
do mundo. (Apoiado1). r.rimiuoso e puuivel o facto dos bispos alo se quererem . 

Os Sas. z~cu1u .s Faousiu Di MBLLO.: _Apoiado, prestar a ser executores das decis6es dos recursos A co
rOa, cnso exÍ'Stissem legalmente entre nós estes recursos •. 

O Sn. SJLVIIR4 Lo11o :-Seohore8, a causa dos direitos .(Apoiado•)· 
dos bispos é a causa dos direitos do povo brasileiro, é a Nem me~mo ba o crime de descbediencia. Taes doei
causa da constllnição, no que ·ha nella de mais importante •ões não sã.Ó ordens darigidas aos bispos; nem estes 16m, 
• sarrado. • • · · marcada por lei· alguma, a· obrigaçlo d" serem· seus exe-

0 811. 'lriii'IPIS Dll, ALBfiiJD.l :-A. con~&i&uição nsda vale colores. 
em favor dos bispos. · 

O Sn. MBNDBS ns Ar.!lfEtD.l :-Apoiado. ·· O 811. StLVEI RAo Lo1o :-••• é a grande causa do li
beralismo, em uma HÓ palavra. O governo, o conselho de O Sa. SrLVBJR.I. L01o :- Sate apenas actos rnogdorios 
Balado, t ••premo tribunal, commeueram all~ntado ; é das deCJSll•s d .. s bi pos, e oan f~~ovor dos recorrentu. Se otlo 
111111 denr. • • . . , ba o r doo• diriBida. a ellea,. como .podem a~r duobed1eott s? 
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E' ampliar demasiado o preceito da de~obndiencia criminal. 
e ne5la odio1a ma&eria nAo se admittem ampliações. 

11rocurndor da coróa se informasse doa feitos lfUe 111 
tratavam DOS juizos ecclesiaslicos, proaegoia aseim : 
« E se vir que usurpam nossa jurisdicçdo ou direito 
·•usso, poderá rP.querer sobre iuo ao juiz doa nossos feitos, 
o qual é competente para conhecer se a jurisdicçiio per
tencll ás nos~as justiças.» E. prosegue prescrevendo, que 
iutervenba tamb•m quando o-s aggrnos dos juizos ec"cle• 
&iasllcos foram feitos por leigos e llm causa que pertença 

Os proprios decretos do poder executivo de 1838 e 
:t 8l>71 os consideram fóra de puniçdo, desde que eftt•hfl
Jecem que se elles Dilo quizerem executar as deci~ll~s do> 
recursos os juizes de dir~ilo as executem, e marc8m o modo 
da execoçilo por parte destes. (Apoiados). Os decretos 
haviam de dar-lhos, de reconhecer-lhes t~sse querer ou voa .. 
tade livre, de Dilo executarem, para depois serem punido• 
por isso mesmo ? St!ria uma insidia que ndo é licilo pre
eumir. -

á ju·tiça régia o conhecimento della. · · 
A Ord. li v. 1•, tit. 9•, "§ 12, trata de casos de aggravos, 

por notoria pres~do llU força, feita pelas autoridade. 
ecclesiasticas aos VIIS~allo• do rei. 

O Sn. FJGDJ!:JIIA DB MsLLO :-Apoiado. 

O 811. SILVEIRA Loao :-0 podar executivo, Sll niio 
reconbece~~e a ímpos~Jbilidade de serem os bi~pos poo1dos 
por um t~J proc•di111ento todo negntivo, se teria I"Jpre••ado 
de um modo d11ferente e imperativo; l•ria dito, por exem
plo : c-ompram os bispos as deCisões dos recur~os, sob as 

A Ord. li v. i•, til. 1°, § U, prohibe a citaçlio perante a 
juatiça ecclesia~tica, qoaudo o cat1o é da juriadicçil.o do rei. 

O § 5° marca a compfteacia dos juizea dos feitos para 
res1•lver conft1ctos dll jurisdicçiio eptre a autoridade civil 
e eccre.iasuca. 

V. Ex s•b~, Si-. presidente, que o recurso- á coró11 era 
penas da lei. · 

Mas, . desde qoe se lhes reconhece, como disse, livre 
· ·vontade, e de~de que nenhuma lei considera c• i me o o do 

prestarrm,..•e elles á. execução dos recuroos á cod!., nlio 
se os póde considerar incorsoa em Jl(•Ba alguma. (Apoiados) 

Proponho-me agora, Sr. preside:~te, a demoo.trar qu~ 
nada existe em nossas leis quo ~utori"e ou lrgitime o 
recors!' á corlla; que o uso d~lle r~cur~o não p~~sa d.
verdadeira u~urpação de uma parcella de poder,' qao oãe 
tem a corlla. Confio poder demonstra-lo 11lé á. evidencia 
Se o ~on~eguir. lerei posto por terra todo e81e ari•Í•CIO 
dG conselho .de Estádo,. destinado á persegui~ão do~ br~pos ; 
e terei feito sobresahir em alto rel6VO a iniquidade dn 
sentença que os coodemnoa. . 

A antil{a monarchia portugo~u. absoluta e de~potica, 
tinha, é verdade, a attrrboição de tomar conhecimento d~ 
taes recurso~; as~ioi como tinha " podia ter para uoo ou 
abuso, quootas outras allribUIÇÕ!'S -lhe aproovt-s>e. 

A regra suprem4 era a auseocia de toda a regra, o liTre 
arbitrio do r~i, sem limitaçiio alguma, ~em loi escripta qu~ 
o pudese fazer esbarrar. Daqui já se vé o perigo de flhu
mar-se desse cháosterrrTel; de~sto montão de l6i~, que furnm 
abatidas pelo acto da nossairidfpeodencia. pelo nosso pr~gàu 
de nova :vida, algumas dellas, que fi<:aram sub•i~tindo 
provisoriamente por e1f•ito dà lei de !!O de Outubro de 
1823, ~mqa~nto nlio cudillcassemos leis nossa•, ou não a~ 
revognssemos. 
!t'· Para mostrar, Sr. presideate, o pouco, o muito pouco 
que ficou subsistindo entre nós, eom relaçllo ao recur•o. 
não á corlla, mas para o poder judiciario, (gnard,.·se 
~6mPnte a dBno.minliçli.o jurídica da e•peci~J, fürei abre
Tiado. hi•torico da antiga legislaçdo de! PBriUGIIl a resp•ito, 
consub~taociaod11 o mais possivel a noticia das l~<is a qu11 
me Too referir De outra fórma, precisaria de ama ses•i1u 
inteira. T~nho lambem por fim mo~trar ao mesmo tempo 
ljDB nesia legislaçAo se se~rerava do seu alcaace e 1e 
resp~it~Ta o poder espiritual da Igreja muito maia d~ qu., 
se prelehde hoje. 

DeTo desde -já penderar i,;ualmente quo os reis dt< 
Portugal niio exerciam a re~pectiTa jorisdiccdo senllo em 
ultimo appello ; a confiavam aos jui1es. • 

Era n~s~nlo desta m~l~ria 11. Ortl. liv. 1•, lit. 12, § 5•. 
e til. 9•, § U, e liv. 2•. til. t•. §§ H e 15. 

A. Orif, li v. 1•, lit. !i, § 6•, depoia de mandar que o 
1 

intllrpo•to para o" juizea da corll~ da casa da supplic•çiio 
e da relaçao do Porto, s•guudo os seu~ di•trictos. s~be 
que, para o Bra~il, crearam-se aa juntaR de ju~liça, de que 
r,.Jta o alvará de 13 de Janeiro df 1761), compo"tas do 
ouvidor e d~ dous adjuAtos ou bacbareis riofliPa~q,; por 
~ue. Suas attr1buicões l'ram, c1•mo tud<•B s•brm, conhecer 
dns recursos interpostos de actos das autoridadea ecclesi
asticaM, e no pr~al'.lbule do me"mo alvará se autorisa· Pesas 
•ttrrbuil'il~s, pela cobiça doa juizes ecclesiasticoa, quanto 
á aceumul~tçilo de bens. 

D~vo d~sdo já, Sr. presidente. advertir que nesses 
t•mpos os padres gosavam de cerllll aUribuiçil~s tempo
rat~s, como rossm, a cobr~ oça dos dizimoa qae lhes per• 
t~nci11m. e o direito de prender, em certos casos, como 
por exemplo, de excommuobtlo. Era, pois, muito natural 

· " recur•o de sons deci>õ~s para o poder temPIIral em· 
todas es•as bypotb•ses. Era lambem muita natural o éoi
dndo do rei ou da justiça civil, em que t~ll~s, que assim 
coparticipav•m do pod~r temporal, niio ullrMpassaseem 
os limites d~ parle d~ste poder que lhes 'era concedida. 

Entr~tanto. vê-s• claramente tio que tenho citado e do 
que vou ainda r~fPrir, que o rei o que tinha por fim era 
que nào fos•e invad1do pelo pod.er ecclesiastir.o o domínio 
d• j o ris~1c··ão temporal, deix•ndo sempre muito expres~a
n•eol" á aq.uelle p,oder ludo quanto lhe perteacia.:. 

Verdade é que o alvará de U d~ Outubro de 1786, 
§ 8•. pMmiUe rl'l'urso á co~óa " da violencia, ex•·e~so uu 
r.! ta de jurisdicção. da parte dos eccle•ia~li"""· » M"s nilo 
t~rdou muito o aviso de '!l).de JuPbo de 1790. quo dtocla
rou oilo competir ree.urso do d•spacho do>' b••p,.s, t11ndent"s 
li obsllnancia ou di~p~osa da" leis ecclll•ia•trcas. E veJo 
por ultimo o alvará Je 6 de Março de I&U, que nunca 
vigorou fDtre nós. por ser expedido dPpois da iodPpendt'n
··ra, que declarou ioadmissi,~ís o~ recursos sobre. materia 
qu,. t•·cam positiV•ment~ á jurisdicçllo espiritual. 
· Eu iria mui tu lu age, teria de fatigar a 11 ttençii" do se

nado, se quize~se exp~nder todo quanto trago aqui em 
meus apontan.entoe sobre o assumpto. Mas, basta o que 
"•ixo dito, p•ra se co~berer r.oUI s•·surauç11 que o decreto 
rle !!8 de .Ma•ço de 1857. não é on111. Ido perfeita l'lODsoli
•laçAo do anli~o direuo portugoez, como o inculca o 
Sr. marqDPZ d .. S. Vicente. 

O Sa. FliUIIIII.l u M&.Lto:-ÃUilltala 11111ita coUJa, 
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O Sa. StLVItll.l Lo1o: -Sem dnida; dea allribuiçiles 1 O que. faz tste decreto? Tira das relaçilea a attribuiçlo 
ao poder civil liobre o •cclesiae&ico, que lhe ulo daVil a I que. a estHs r~onferira a lei de ti de Setembro de 1818, 
le~rielaçilo porlaguez~. . d" Julgar dos recursos á cor6a·nos caso• llmuadoa a coa-

Vejamos agora o que f~z esse decreto do poder exPcu- fi1ctos de jurisdicçilo, atlriooiçilo rPgulamentada pelo de
tin, relatinmente a, nossa propria legislação, a respl'ito crBtll de 111 de Fevereiro de 1888, (podal de pàrte a1 
d6 assumpto. A nuea·a lei de li de Sttl!mbro de 18i8, ell':orbitancias de~t" deoreto),·e vae conreril-a ell'ectinmeate 
exlinll'iliodo ostribunaes du mesas do desembargo do pnço h O Jmp .. rador. · · . · 
e da cuaHciencia e ordl'ns, e distribuindo Boas allribui\·ilee E' evidente, que um acto do poder esecuti'f'o alo t~m, 
pelos no•sos juízes e tribunaes, diz no art. i• § 6•: uem póde ter força para tanto. E' evirteote que o poder 
« A'd relaçiles compete: Julgar a• quf.stiles de ,jurtsdacç4o execuuvo oilo pótle arrancar do poder judiciario uma attri· 
que buuv .. rem com '\s preiHdva e oatras a~torirtade~ l'cde- buaçao perteocent~ á este, á este coufdrida por lei, e' d~tl-a 
siauica~, de que até atgora conbecil& o xllncto trabun .. l e P"•sai-a para o chefe do meamo executi't'o. E' demais I 
do deaembar,;o do paç .. , ouvindo o procurador da cor 6a, (ApoiadoB). . . · 
"laz•nda e soberania nacional, e ob·ervada a Córma esta- E t~to se faz oa presença das can;.aras, que t~ru obri• 
belecida para os recursos ao juiz da cor6a ao decre_to de gação de Oacalisar a observaocia da constituição I ·E ido 
17 de Maio lle 18i1, mandado observar pela lei de iO se raz na coostancia do art: 98 da coutiluição, q~e man
de Outubro de 18!13. » da o chefe da oacão ·nle inceesant~meot~ sobre a inde-

Vé-ea clarameute, Sr. presidente, da iovgra deNta lei, pendt<oci~& dos poderes poliLacos I E o Sr. marquez de 
que de todas as atlrlboiçil•s do extiocto dosemb•trgo do S." Vicente extasia-ae aale o primor e a excelleocia do 
paço sobre o recurso á coa6a, ella só deilc.u ~m pé, •Ó decreto! . · . . _ -;;ii!;' 
deixou em vigor a de julgar· as que•lile~ de juriMdacção que Sr. presideote, encararei a qu~&tlo aiD.da por O&ir!'' ' 
houvesaem com o·s prelados e outras autoridades e ceie- face. Para tor1ar mais clara, e firmar melhor mioba. ar
siaeticas; mandaodo para esta uoica especie eórnente gumeotação, declaro de uo•o, qoe o meu iotuito i pronr 
observar a Córma .estabolecida para o mesmo recurso á que a cor6a nãa tem atlribuação que a habalite para tomar 
cor6a. E' isto unicamentd tudo quaoto ficou em pé por conhecimento, ou interpôr juizo subre os chamados recur-
disposição legislativa em .nosso paiz. sos. á e .. rc)_a, ou sobre a mat~ria destes. 
· Veio o decreto do poder executivo de 19 do Fevereiro O decreto de 1857 fui I!Xpedido para refular, como 

·de· 1888, o qual regula o modo de inttorp6r o recurso das todo~ os outros do poder . executivo, "' boa ex~cuçlo da 
autoridades ecclesiasli_~as para as relaçil~s .prevíociaes, e lei. Que I~ i veio regular eete decreto 't A de !il! de Se
seu jolgameoto, e oo seu art. 1• já alt•r~, llt!m c"mP"- t~mbru de 18i8, qae limitou os recursos á eur6a. ás 
teJcia para ieso, . o acto do poder legisla tifo de !il! de qu~•tiiPS de jarisdicÇAo com as autoridades· ecclesiastieas, 
Setl!mbro, de que acabo de uccupar me, der:larandu que cuoli .. ndo-as ás re1açiles ?. Parece que oll.o ; porque o 
os recursos,. I(De as partPS ioteutarem das violencia~, i o- decreto tr~ta de mui_ta cousa mais, de moita cousa qae 
justi~á.s (•·oasas estas não cootempladas o a IHi de ii ~e não está aa lei, e que esta coudemnoa a completo ol't'ido; 
Setembro) e usurpaçã• de juriMdacção dos juizes e· autori- e ullo reza ella de attr1boiçilu alguma da cor6a. 
dadas •Cclesiasticas, serão interposto~ para as resp~cu•as Não 'yeio regular, mas_ sim refundir o decreto de 1!1 de 
reiHÇiles do diotricto, .em que estiverem esses juizes e Fevereiro de I Sll8, que é igualmente decreto do poder 
autorld~&dos. ~xecatiw:o, e não lei, embora ltogiol~sse ; e que de mais a 
. · N11 art. 13 dá aos ju1zes de direito· poderes nrdadei- mai~,tambem alo reza de nenhuma attribaiçlti da cor4a. 

ram"nte espiriluaes, uo 111H toca a execução das seateoças Qqe lei, pois, veio regular 't. Creio qae oenhU!Jia ; leio 
proferidas pelas rell•çiles subre _taes aePamptos. frt~er lei ; pelo meoos oa parle que presuppile, ou aolea, 

A· lei de !il3 de Nuvembro de 1811, Sr. presideote, com- cat• a competencia da corb. · _ 
metteu ao conselho de E•tado cuo~ult11r sobre abuos d .. s Suppo11bamos, senhores; que a· lei de tt de Setembro 
autoridades ecclesiaetieas. Mas, não iocluio,, o801 pt.dia nl!.o (ez as reducçile8, qu~ affirmo ter feito, aos assomptoe 

· incluir eotre. esses abosus, os que fossem ebjecto de re para recursos á cor6a, cujo couhecim•otu e decisll.o olo 
cursos á cor6a, cujo coah~cime·uto e deciaão era couf.,ri~o conferiu á esta, que Dilo tem- poder de julsal-oa, mas áa 
ás relações pel<& lei de ti de Setembro, • bastava para relaçiles pro•inct.aes. Suppenhamos, que apezar desta lei 
isto oilo assistir á corôa attrtbuiçiles para conhecer de de ti de S6tewbro ele 18i8, ainda vigoram as Jeie por
tau recursos. togoezaa de i1 de Maio de tli1, e a de 18 da Setembre 

Eotretaoto, seobores, foi expedido, o decreto do poder de 176-1, por Yirlude da lei de !O.td• Outubro de 18i3
1

• 

executivo, de a de Julho de 1811-i, declaraodo abueiTa- que as transplantou para o nosso r11gimeo, emquanto alio 
mente que a referida lei de 18U hnia implicitamente llzes~emos codigos ou nl!.o fossem ellu rnoradas. · 
rnogado o decreto de 18 de Fevereiro de 1838. Este O que importa _isto para a quA~otllo't De que rezam. 
decreto, parece, não te't'e outro fim senll.o preparar o ter- essas leis portugoezas 'l Não é da fórma, marcha e modo 
reno para o que veiu posteriormente consolidar toda a de proces~ar os recur•o~ á cor6a, presuppoudo aesta a 
mataria, e transferir clara a deOaitivameote para a cor6a atlribuição que essas leis oilo lhe cooferiram, mas que 
attribuaga:o que esta oão tioha. · . olla tinba de si propria, como absoluta que era, para•julgar 

R~Hro·me, Sr. presidente, ao ultimo decreto do pocl"r esse~ recor80S, ou decidil-os em nltima iD8Iaocia? 
executivo sobr6 o assumplo, e vem a ser o de 11. 1, 911 de i8 A minha questão oito é a questão da existeocia do 
de Março de 1867, que propile-~e a r~gular a comp~t~ocia, p•O·:esso. Pó de esto, ou as leis e os decretos, I(Ue o eon
intPrposlçào, eft'etlos e fórma do julg~Ameoto do recur~o á aagram, exi~tir e vigorar em toda a sua plenitnde, sob 
eor6a. eeta ponto do vitta, e não ter a eoréa attribai~lo, como 

I 

r. 



"' 
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Dilo t11m p11ra tomar conhecimento e julgar o facto pro~ 
CllUado.' • · . 

boiçllo de decidir; a corOa,· faça appli.ca~llo dessa ·.attri~. 
huiçllo e declare que adopta o ·parecor •. S•m.o «Como pao:
rece» da corh, nada llca resolvido. (.tpoiador) •. Nao era, Sr; presidente, nenhuma das lei• r~ferida8 que 

eooferia á absoluta corOa portugoeza, come Já dme, o 
poder de julgftr de ta~s rRcur~os. .Mas, supponba-se que 
toda& ellas lb'o ·confl'riram. N~&da importa. São lei R ante'
riorea á oosaà coostituiçllo ; • dBIIde que, ao codific~r~os 
ae attribu1çilea que dneriam constituir a coróa bras1leua, 
deixamos de parte, o&o ·Contemplamos essa, de que· rezam 
taes l~ía, e maitas outru da corOa portuguez• i. desde que 
foram exclaidas e· nlo figuram em nossa coostiluiçllo, o Ao 

Daqni já se 'é evidentemente, senh.,res, qae. é iodis
peaeavel que haja da parte da corOa, .ou qlie exi~ta,eatre· 
as suas allriboiç!iee, a de tumar conhecimento: e interp6r 
juizo e decie4o sobre o assumpto do parecer eu r.onsulla · 

-do conselho de E~tado. E'' a falta desta.atttibaiçllo da·. 
corOa; em relaçlo aes recurso11 • de que me .:océirpo, qoe .e li-
teallo demonstrado; e me parece qoe com argumento~ flUI 
alo. têm re!!pil&la. 

existem para nós. · · .... 
O Sa. Fulucru DB .MatLo : -Apoiado. 
O Sa. MBIIDBS DB ALKJio& : -Mas como é contra a 

Igreja tudo sena. 
O Sa. Sn:YBIU Ln ao:.....:. A corO~, ou o poder rRaiJ o 

complexo, e:I:'*Ciameote, das attrlbUIÇG~s OU prerngat1vas, 
que a lei fuodameotal lbe coof6re, ou como poder execu· 

:,;•--:tlvo, ou come poder moderador, sem uma de mais, aem 
ama de menos. 

0, ~1. FIOUIIR& DB llfBLLO :-llfoito bem. 
O Sa •. SILVIIIIA Lo110 :-b leis anteri!lres. provisorias 

ou -nllo . ainda meemo que nossas fo•sllm, não têm niio 
podem 'ter o poder de alter~~:r uma tão sol~mne co•Jilic~çiio. 
(Apoiadot.) As leis posterJortM não a P.od11m modrli•:ar, 
senão quando oriundas de maad11to coostnumte, . • tendo 
passado pelos tramites coostitucioaaes. 

O Sa. MBIII)BS BB ALIIIID& :-Apoiado. 

O Sa. S1i.VJIDA LoJo :-Eo quizera. que·me apontassem 
qual é a lei · qoe da á. corO" _essa p11rr.~Jia d6. poder, com 
que a estilO .presenteando SeUS COQ •tlbtilrOS, . 

O: 8a.: Souu Fullco :-A lei do coíuelbo de E"tado. 
O Sa; 'SILftlll& Lo10 :.:,_;Diz V. Ex. que é a ·.lei d~ 

eoatielho·· de IM.tdo, t pensa que JD-ol&"u uma Jauça em 
Alrica. E•tá engaaado .. O decreto d" t3 dH Nuvembro 
de t 8U. já ·citado,' qoe crliou o con•elbo de E.ta•ln, . diz 
no art. 7• § 5o, que compete á este con•uhar· eubre .os 
abaaos daa autoridades eccle~ia~ticas. E' vi.to que púde 
coasaltar aobre mu'ità cousa allosin nesse g~oero. sPm 
que dahi se sira t(ue collsolta lambem eollre .re•:~rso á 

-co·roa, principalmente desde qu.e, legal o a censtltuclooal-
mento, nllo · exi~te ·tal recurso. · 

Q sa: VJSCO!IDB DB Souu FRANco:- Ha de ÍéJ...a ... 
o Sa. SILVBiu LoBo:-Bei de têl-a; ee. v:)tx. abrí!ldO 

a con~tataiçilo,. vi.&o que neoboma outra lei póde coDrerir 
á cor 6a uma aem6lbaote attribuiç&o, a P!'rcorreildo Iodai, 
as attribuiçiles ·qae lbe silo conferidas. como poder moda~ • 
rador, e todas as que lbe .. sllo lambem coorerida.s: como · 
poder executivo, me mostrar ~tlguma que lhe dê poder, que 
a autorise para Mnperinl~oder sobre o contencioso as~ 
sompto dos recursos á cor .. a, ou para dar .decisiio _so.lire 
os m"smos recursos, o que é a mAsma cousa. Ou apont~n~ 
do me outro qadlqaer art•go da coBs&ilaiçlo, , d(l qual. se .. 
possa origioar ama tal attribuição. 

O SR. F1ous1u DE MILLo :-Muito bem. 
O Sa. SrLVBIR.l Lo1o :-Fór,; disto, Sr. presidente, a 

roate de n6nbum modo legitima de oma tal allhhuiçllo, 
. fica arado só a imagioa~Ao e a boa vorillldei bem pouco 
)ou •a V til d~os conselh•lros .e dos ·mioistros dilo corOa. . • 

'Os am~ric•nos do NPrte, IJUando 116rm~m. qa8 uma•· at-· 
trrbotçAo não P"rl•ne~ á um peder, costumam· dii6r·: -Dilo 
·está eooomeradii. Querem com Mo "IJJrimir 'IDe, não li
gorando ein o numero da~ suas attribuiçiles, nllo exíste. 

Maa, admitto qae esteja compreheodido n•ssa raculdade 
outorgada ao cons•lho' "" Esc .. ·do, oa nesse dever imposto 
ao mesmo, o racur-o á corOa. E ~tdm•llct, ~orqu" o ·de
creto do pod•r e•ecativo de 3 d11 Jalno d• 185-i. embora 
mui indevidamente, conio já demon~tre1, declarou intJ.tlici
tamente re•ogado pula lei do conselbo dt~ Eotado o d•· 
creto' de t 1188, que reconhecia nas rela~lie• o d~reíto· de 
conhécer de recur~o â corôa .. Não ob>lanle, vae ver o 
Sr. visconde de· Souza Fr~tncn que 11 M que citou .:~aJa 

s~obore~. é rudimental. em dlre{tó publico, . é ama ·ver-. 
dade cuoh•cida de todos, que a soberania ua réuoillo de 
todos os direitos e poderes bumaJ!oS reside origiaaria~ 
mflnle e · pêrtQDC8 ás n!1Çil•s1 ás sociedades OÓ . comma· 
nhilss pohlicas. Esta é a regra. A, exCI'pçAo. á esta reg ri; 

. nas sociedarles constitui das,. é a deleg,.çllo á'autorid8d8 ·de. 
parle desses direitos e podHres; f81lJie&fla por meio de Jei1

1
' 

Ilibas da vont11de. das mesmas sociedades~ A: autOridade;' 
pois, .é pura creaçllo da lei; e seus po4eres,. 8 sua ·acçlo 
o&o po•liÍni ir álém d~tquillo que está· coos&graflo na mes~ . 
!Dilo l~i. Tudo ·qunoto n4o se encoo&ra .. ÍJe&ta, nllo lhe per,;;. 
tHoc~; cabe, Ol! Oca 11a mas:a &"eral dos .direitos dOI' 
cidKdâo•. (Apoiado.•). . _ · . . . :. · . 

E', pois, S•oburea, com grude impropriedade; seollo · 
ioexKclld4o, cju6 s&n · os rtiis chamados de ,Boberaooa, 
qu.ndo Hão silo mara do qua simplee detJositarioll de 11m 
poder que a4o é 8ea. · 

adiaLta. · · 
O toiuielbo de E•tado, ·sr. prPsideote, é, rumo todos 

sabem, meram-nte eoo•ultrvo. Tuma cont•ecinoeuto dos 
as~umpto111 examina-os e dá parec•r. sobre os m•smo~ ; 
mae, ollo rntHp!io docisao alguma.- P11r~ que o 8tlU p11recor 
liaia da t.spbera oplllltiva, da 69pbera d6 mero cons~Jbo e 
eurta;ell'eito obrigl&orio, ' mieter que· quem tem· a attrí~ 

O Sa. ZAcuu.u : ;....... Apoiado. 

O S11. Sn.VBIIIA Loao: ;_ Desta doutrina qu~. me pa
rece sii e ineuotrover•a. •egoH-se neceaiiliriàmtiole que se 
o nobre s~oador p~lo Prirá não dedcobrir algu·m ·ar.tigo· da 
cunslltinçiio em qu~ se P:•4~a enx•rlar. a 'llltrrhuiç4o ·quri 
n•~:o 11· coréa, a m1oba. argumeotiiÇ4o fica de pe ·e · aem 
.re~posta. 

O 811. MB!'DII! DE ALMEIDA· :~Apoiad.o •. 
.. O Sll. l'ILVEIRA L11ao: -Na afaoosa procura. de base 

qu11 l~~gllime a iod~b11a intorve11Çilo da corOa em ·1il* 

, .. 



Discurso · do Sr. Silveira Lobo 129 

recursos, os perseguidores doÍI bispos lém ousado emitiir forem, applicar-i'heu lei, ptJrtence 'péJà eon•llllilçiÓ' ao 
proposiçilss as màis vagas e infundadas. ·Te em dilo que o poder judicial. Tirar. uma parcella desl11 poder para eatre;. 
recurao á coróa 6 a sancça:o do placet. gal-a á · coróa, seria perturbar ·a divislo dos poderei, 

oeria, como disse,. conculcar esse dogma politico,· que· pra
. O Sa. MENDES DB ALIIBIDA : ....;. Contra 'a Igreja apo- si di o ã distribuiçilo das attribuiciJes, que a cada am 

gam-se a tudo. julgou dever conferir. (Apolatlos).' •. 
O Sa. SrLVBIR4 ·LoBo :...:.Pedia s~l-o, se a cooslituiçilo O poder politico, senhores, oa qualquer de 1aas pareei~· 

o consagrasse. Mas; fazêl-o derivar para -a corOa, da dis- lu, como creaç4o q~e é dj consliluiçio, den neceasaria• · 
posiçilo do § H do art. 102 da constituição, .que lhe coo;. mente derivar desta, como "já demonstrei. Por meio de ma.:. 
fero o beneplacito · ãs bulias e lettras ecclesiasticas que çiles arbitra~ias, infundadas e at~ ridículas, sem nenhuma 
coolém ollensa ao poder civil; é .preteaçilo mais que relaçil:o .logtca com seus preceitos, illaçiJa• contrariu à 
absurda. .· .. · . . principies fundamentaes, não· é nem jamais sarA licitei alar.:. 

No beoeplacito, Cesar examina, Jlscalisa, se taes letras gar a espbera de nenhum poder; 11 se o lo81e, apaullâda 
ou, bulias, entradas pàra o Jlaiz, contém referida o1fdnsa, e ficaria a- coostituiçilo, (Apoiado•)· · • · · • · · 
declara· nilo. edàr por ellas na parte em que a conllêm. Do que tenho dito, Sr. presidéate, conclue-se com, a . 
No recurso á. coróa, oito se trata de letras ou bailas; mns mais inabalavel segurança, que a coróa n!o tem entre n61 
sini,deprocessar e julgar factos occorridôs ao paiz e prati- essa prerogativa da anliga moaarcbia despotica de. Por- ' 
eados11or autoridades ecclesiasticas._ Ceear assume o papel tugàl, e qae, pois, e . conhecimento e resolucilo, ou de.:. 
de julgador de taes factos. cisão de taes recursos importa, sem a, menor cia..vida, uma· . .-,,~\' 

Qual a relação logica, que autorisa a inferir-se do descarnada osarpaça:o,. um verdadeiro attentado por parte : , .. 
simples direito de exame de bulias, e de recasa de appro- do conselho de Estado e-da eoróa,· com re1ponsabilídade 
vaçilo a estas, na parte olleosiva do podef civil, a ou- dos ministros. ~ a corOa den compreheadel~o; (Apolatlo1). 
torga da gravo altribuiça:o de coilhtcer do processo, e de Conclue-se· 1gaalmente, com a mesma 1egurança e· com 
julgar factos oecorridos 'I Absolutamente neobuma. , a maior e_videacia, que os 'bispos Dilo. ae querendo pre1tar· 

ao cumprtmeato, ou execução de tllo racompetente8 e ille
gaes recursos, oito commetteram crime algum ; e .aatea 
cumpriram meritoria e-glorionmeate aaa'lagrado d8Yer, à 
que estanm dnpla e imprescindivelmeate ligados come 
bi~pos e ,como cidadlios. - · 

Os Sas. FtaUEIIIÂ DE MEL tO E MENDES li E ALMEIDA : 
.:_ A poia~o. 

O Sa. SiLVEIRA LoBo :-A outra proposição é derivada 
do art .. 5• da cooslituicilo. Dizem qne a cóostiluicão 
declarando:-« A religião' catholica, apostolica, romana, 
coutiouará a &6r a religillo do imperio ; • transportou para 
nós, com ·este ·"-continuará, • a religiãO .lusitana, tal 
qual era em Portngal, com todas as leis portognezas que 
lhe diziam respeito, e até com essa caduco regalisBJo, só 
proprio de· uma mooarchia despotica. 

. Eu, Sr. presidente, nem tomaria em consideração esta 
proposiçilo, se acaso oito tivesse sido ella emittida por 
uma autoridade moi respeitava). Nilo vejo no 11rt. IS• esse 
allriboto de-dasitaoa»-dado ã nossa religião, que por 
certe~ não é de Portugal, nem de outro algum paiz, mas 
sim, de todo o ooiTerso, pelo qual se estende. Vejo abi 
declarada simplesmente religião do Estado a.religiilo ca~ 
tholica, apostolica, romana. Acho no lal-•luaitaoa»-uma 
ponte , religiosa. por demais Cragil e i~propria, para por 
ella fuer passar para nós a OJltiga legis!Bçilo civil e re
galista da monat'cbill portogueza. (Apo-iados.) 

Tambcm não -VPjo no art. li• esse outro epilheto de 
« oonstituciooal » com que costuma mimosear a religiilo 
catbolica o Sr. visconde de Souza Franco, aem duvida 
pesaroso de que a nossa constituiçilo a tenba deixado in~ 
teirameate livre e independente, entregue ã seus ministros, 
e ao apoio espootaoeo dos fieis. 

O Src. MRNDBS DR ALilEtD.I. :- Apoiado. 
. O Sa. SJLVEJIIA LoBo :-Sr. presidente_, tenho provado, 
1 segundo penso, até á nllima evidencia, que a constituiçn:o 
não confere- á coróa a nttriboição de 'jnlg11r os recursos de 
que· me occupo; ( Apoiadot). Nem podia confetil-a, sem 
coocolcar o grande e salutar preceito da divisilo dos po
deres, que no art; 9• declara ser o principio conservador 

. dos direito! do éidadão, e o mais seguro meio de os ga
rantir. Julgar os casos occurrentos, · sejam elles quaes 

AP:r'JINlllTC!l 

Cooclae-se ainda, e do mesmo modo, qae o·. supremt 
tribunal de justiça,. que, para cumprir ama ordem illegal 
do governo, tran~pOz criminosamente todas as barreiral 
que lhe ,oppunham a co_nstituiçilo e aS'Ieis, dm de chegar 
até o ponto de. prof em sentença, .alo podia, em ·easó· 
algum, 'decretar a coodemnaçlo dos bispos. (Apolad01). 
Decretando-a, commetteu o maior des attentadoa; umi 
iniquidade sem nome ; pois que, ain~a que os bispos hou• 
vessem resistido formalmente, ·e até com armàti na. m!o · 
á illegal decisão· dos recursos á corOa, · nilo . commeUia~ 
com isto crime de natureza alguma ; mas sim, usavam' de 
um. direito e dever garantidos pela lei á todo· o cidadil:~ 
brasileiro, qoa! o de oppór-se á ordens illegaes, milsibo 
empr~g&udo força contra força. {Apoiados). . . · . 

O art. 1 U do codigo criminal pune a expediç!o de 
ordens 'illegaes; e pune nilo só aquelles crua. as,. expedem, 
como 98 que as execatam. O art. na deliae qaaes sejam 
as ordens illagaes, ·e prescreve que silo as emanadas-de 
aatoridade iocompeteole ou deslituida das eolemnidadel 
externas, nacessarias pára a sua validade, ou manifesta· 
mente. contrarias ã lei. Basta, portanto, que a ordem pa
deça um aó ou qualquer destes tres defeitoa, para que o 
cidadão tenha o direito e o. dever de. alo obedecer-lhe, 
de resistir-lhe e de oppOr embaraços i aaa execuçln. 
(Apoiador). 

Ora, em Caco do que tenho expandido, estA mais que 
demonstrado que as decisGes doa recursos i coróa, dé 
que .ma occupo, pade~m o!o ~ó o deleito da iocompe~ 
tenc1a da quem as_ deu, como o de serem maoifestaiiJeate 
contrari11s âs leis. (Apoiado1). . 
Nã~ abrirvi mll:o, Sr: presidente, deste aasu111pto, 1em · 

pr?fem algumas palavras sobre ~ artige em que a cri
mtoosa pl'llpotencta do supremo trll1uoal declarou iacuraos 
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. 01 ·bitpos, o art. 116 do codigo criminal. Eate artigo dispile: tos, IJliB concorriam para tornar ain.da mal.s salientes a 
aaaim :. « Obstar oo impedir de qualquer maneira o ell'eito. illegalidade e prepotencia do procedimento que proOigo. 
ilas determioaçilea doa poderes molleradõr e .executivo. Não toquei no facto de tomar o conselho de Estado e o 
Penas, etc. » ~. . · . . _ .. governo conhecimento do .recurso contra o bispo de 

O artigo reza de actos positivos, actos de eft'ilctiva força, Olinda, fóra do prazo legal. Não ine occupei! e sin.tó nilo 
que impeçam e que obstem o ell'eilo dab determinaçlles dos. ter tempo para accDP.ar· me, ·da grande cóp1a de verda· •. 
,Podares mod!rador. e executivo. Os bi,pos se mantiveram dairas cnr!osidades, . que SJI lêm ~nos. co.nsiderando.s da 
.em uma pos1çiio completamente negaliva, sem praticarem monstroo&a . sentença condemoator1a do b1spo de Ol1nda. 
acto algum de torça, aem opporem obstaculo ou impedi- Direi sómente, que ahi se affirmam cousàil taes, como. 
meato .alsum ás decialles dos recursos, declarando apenas 'por exemplo : « que 08 requidtos que devem ter as 
que nlto podiam eatar por e lias, porque a isso . 08 .obrigava pessoas para poderem pertencer a taes. associaçiJes, (ir-

- aua consciencia e dever •. Note-se, que, com este séu mandades de natureza lilixta, já se sabe), nlo fazem 
procedimento, em naila podiam emLaracar o e1l'eito dos objecto da natureza espiritual. » Abi se affirma (como cir; 
recuraoa; poia que a lei, prevendo essa nalural repugnan- cumstancia aggravante '/I) «.que o-·accusado, como· eiii
cia dos bispos, e admitlindo a hypothese de não quererem regado publico, em sua. elevada posiç~o, devêra .ser. 
ellea cumpri~ decisGes taes, ordenou, que, aempre qu~ 'isto prompto e solicito em cumprir e lazer c~mprir pelos· seus 
11 déue, tossem encarregados da sua execuçlo . os juizes subordina.dos aa Jeis do paiz, mais. grave se .. tornou. a .. sua . 
. de· dlreilo. . . · formal recusa e obslinaçlo á ordem. legal,. chegando .até a 

E, eatretanto, aenhores, o .supremo .tribunal de justiça considerar como heretica a ma teria do re.curso. á corOa 
· -leva o aeu ••• nem sei como direi. ; • arrojo ao ponto de e o placet. » I Estes . dol!s magnificos .. trechos dispensam 

applicar-lhes o art. 96 do codigo. Jsto nlo tem quali· commentarios;. . . . . . . · ... 
.. fica~o, e!bravajem embora os. desalmados perseguidores · E 4irei, finalmente, que ahi s.e apreciam, para fanda
doa bispos, que applaudem essa senteoca com a convicc!lo mentar a sen·tenca, e com o a!Jxilio de doutrinas intuitiJa.
·e'.ainceridade de certas carpideiras antigas. · •· mente falsas, faêtos que haviam sido o assumpto do re_cursó 
· Acc·resce que as determin• çiles do poder exe.cutivo, -que á coróa, factos sc.bre os quaes não cabia. ao :supremo trf.::: 
~~ bispo• nlo púderam,. elles proprios, levar á execacão, bunal interpOr juizo algum; . pois que, nem. era~ circum-

- eram de mais a mais illegae~; bem o sabia'o supremo 'tri- staocias aggravantes, nem elementos do crime. unico sub· 
· li11ilal de justiça .. Não ha quem ignore que para que tomem mellido ao julgamento do tribunal, a supposta désobedien

o· caracter de crimes, e crimes puníveis ante nossas leis, cia do bispo ao recurso .á corOa ( · · · : · ,· · - · 
nlo .. só a deso~edieucia, ·como a resistencia, como a op- Parece, Sr. presidente, "que o supremo tribunal julgou.:. 
pOIIÇilo por me1o de força, da qual trata o art. 96, 6 in-_ se companheiro forçado do governo, e obrigado a· repetir 
dispensavel _que sejam conformes á conslitniç~o e ás leis cont~a os bispos as mesmas divagaçiles. do conselho de Es;, 
•• ordens a que se desobedece ou resiste, on cuja execucão tado :-de invaslo do poder de Cesar, de lnfraccilo dos 

.. 18 impede. (Apóiado1). · -' • compromissos dê irmandades; de oft'enaas á eoberaÔia na-
. .O ·.Sa •. F1ou~iu. DE M'BLLO : _E' ·Claro ·como a luz "c!onal, de perturlíaç~es da ordem publica, ·e _outras propo
do dia. s•çiies aleiVosas e mfundadas, que nlo. cab1am por cerJo 

na boca de juizes circumspectos. 
O Sa. 8JLVBI~A. LoBo :-Tenho J;rovado, Sr. ·presidente, 

·com este meu discurso, e me parece que . com á maior O SR. FIGUEIRA DB M'ELLO :.-Apoiado •. 
.exuberancia possível, que nilo foram impensadu, nem fal- · 
sas, as proposiçiles que emilli em varios apartes, taxando O. SR"' SILVEIRA LoBo:- Sinto· nilo- poder analysar os 
de"estupeudo allentado e de iniquidade monstruosa, que re- p.areceres dos conselheiros de Estad~. Ha nesses pareceres 
volta a todoa os homens de bem, 0 que e·sr.á praticando 0 moita cousa extraordinaria e digna Cle nota. O Sr. marquez 
governo;' o conseiLo de Estado e. 0 supremo tribunal de de S. Vicente, por exemplo, entendeu que o bispo, cidadão 
justiça, colb relação aos bispos e á religião catbolica. hrasileiró, que não compre as decisiles dos-recursos·á corOa, 

. (Apoiado•)· . . . · e que obedece ao Papa, pel:de o direito de .ci~adão brasi-
o. Sa. p161111u DB Muto:- Tem provad. 

0 
loiro, e se naluralisa cidadão estrangeiro 1. E para que, 

do melhor senhores ? Para que possa Sua Mageslade o Imperador, 
modo que 6 poasivel. · querendo, deportai-o I Já · nllo fallo de dar .S. Ex. como . 

-0 SR •. MBNDBs DB AtllrBID.I. :-Apoiado. iocontestavel este direito sobre os estrangeiros, embora eu 
. ·O Bll.' SILVBIR.I. LoBo :-Tenho .provad~, com a mesma pense mui diversamente,' pois que trata-se de cidadão bra-
exuber~ocia, que disse a ver~ade nesses apartes, quando 6ileiro. . . _ . 
~rme1 :que o~ abusos e os cr1mes do supremo tribunal de O SR. IIIAIIQUEZ nB S. VICENTE :'-0 Sr. Nahuco poderá 

-JuStiça se podla!J! contar pelos tramites do processo, . responder melbor á V. Ex. sobre isso. ·. ·· · 
. E ~ue força moral! Sr. presidente, pód~ ter d'ora avante · 6. SR. SILVBIR.I. Loao : _ Não é minha a opioiã~ do · 
am.tnbuo~l. que assu'! ~rocede, que ass1m se desrespeita Sr. Nabuco; e a condemno do mesmo modo ue a de 
á SI proprlo! par~ comg•r o'S abusos .d?s juizes subalternos V. Ex. y, Ei. e seus collegas foram . adíant~ i~ perdOo 
e. dos funcc~nar1os que lbe estilo SUJeitos? E' verdadeira- que lbe. fnlle com franqueza oito obstante toda ,~ autori
ment~ calamllo.so ~ est~do a que o gover~o imperial tem da de de suas luzes, que rec~n11eço. VV. E Ex. rasgaram o 
!'::;~d~az.=t~o'r~6~~mp:~ie/:!s:~~:d:~1b•ção de mando, E.vangelho Divi~o,_da m~ior autoridade que se póde ima-

Tenba por abreviar deixado de . 1 • · , ~mar, e o subsuto1ram por um outro todo profano, todo 
, • • 1 par e mnuos argumen ~ ' •mperial. . , , . . . · . 

,. 

.. .. , .. 
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· ,Não tem, pciià,,qu'~eetranbar, que eu alo me- detenha ilo • Estado,· as ueceaeida .. t da erdeaá pãlil_lea, .u pr••
muito ante o autoritalivo revestimento, .. em. que sa euvol- gaíivas da eoberauia doa reis' de Por~ugaJ, I oatru COUIU, 
vem. (Apoiado1). . .. - . . eomelbantes. - · · . ·· · : · · 

·se V. Ex. me quizeua dar· a .honra de ouvir-me, o e11 Com relaçllo ao, bispo de Pernambuco, implicl&amute o 
tivesse tempo, cooveocél-o-hia de que V. Et. adiantou-se proclamam um autor de desordena, de perturhaçGel do.IO

. demasiado, ao ponto de dar á suspeitar que foi fascinado cego publico, como desrespeitador das leia • da 'loblraaia 
- p_elo1desejo dé. abrir DIJ!II. e mais portal ao arbítrio impe- na-cional, e sem precisar os faetos, e muito meooa proY&l"'Oií-

riàl; :sem at~óder muito para as phs êouslituciooaes. o expõem á descoosideraclo · publica, e o ·mandam julgar 
·:~.0 . .sa: M.&BQUIIZ os s. VJCEIITB di um aparte. como réo de · Jesa-naçlo_: Haja vista tudo . quaute · ae:l•·-

oesse ·memorava) aviso de i7 de Setemllro, eQI que sábia e: · 
O Sa.· SJLvsmA. LoBo :-SeolJores, eu não comprehendo galhardamente se diz, que o recurso á cor6a ·é -qm ole

como hcunens,· que alardeam prestar homenagem ·aos prio· meato de· soberania. · Já se sabe, ullo· da uaçlo, mas da 
cipios liberaes;· possam aconselhar am acto dictatorial, que cerOa. . 

· importa· o desprezo da collstiuiçlto e das leis. Se a nossa , Mas, senhores; que perturbações, quo desórdeos -;alo . 
orgaui:aça:o politica· é má ou-insumciente, é dever de pa- essas, pelas q011es ' reapc.a!aYel o· bispo, no dizer ds~ aeili. --' 
triotismo · substituil-a 'ou aperfeiçoai-a. Mas, collocar o. perseguidores 't Em 11ma sociedade constituída o ·orgaái- .. 

· ar.bitrio de i:Jm· poder acima de· uma orgaoisaçito filha da salia como a nossa, essas perseguic!iea e desorlleha,:-,. ulo 
. V.outade ·nacional;· é atacar ·em s11a baso todo o systema exislirem só na· paixlio, ao 9dio e ·aa _mente da persegui:. 
li~re; i tornar precaria, senlto impossível, toda a organiu- çlio,, definem-se, traduzem ~se 'em crimes,- de rebellilio,- o a 
çlo·politica. E' pro!essar·abertameote·o deFpotisaio. Na:o é, ~onspiração.ou sediçiio, que estio articula.dos em noa,ao ':'~: ' 
oe111 será jámais proprio de Jiberaes. Tri.,te e suspeito -codigo criminal, e assim definidos os Cactos; mauda'-ae 
liberalismo é 'o de quem proCessa o desprezo das insti- suboietter seus ·autores· á acçlto dcia tribunaea •. 
tuicões e da soberania nacional. 
' Nesses p'areceres, ·seohõres, ·os illustres conselh.eiros, 

C(!mo . premissas de ·suas conclusões, 11liás decisins, 
emitt'ém prGposiÇõ~s tiio vacillantes, tiO vagas, tão in
exactas, qne sorprehendem; · 
··o :sa. 'Fiaosiu · os Mil:i.Lo :- Não -lodos os conse-

lheirós. · · · 

o Sa. VJscoNos o; Soou FuNco :--·E' o que;se está 
fazendo. · 

H ; 

I. 
. -.1 

. .::! 
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' 'j··· 

Q,l 
O Sn. SJLVBIU Loso :-Oh I miseraodos te~pcis, aonho::. 

res, em. que um conselheiro de Estado :vem repetir &·coo.;. 
firmar, o o. recinto do senado o á Cace da uaçlo, accusaçõu 
e aleivosias que, de 11enhum modo, ·pó do prov~r I O bupo 

· ·o · Sn. · SJLTBIRA. LoBo :. - Quasi todos. E:tceptúo ·o foi -condemnado pelo facto do- não leTal,ltameuto. do ia ter
Sr. visconde- de Abaeté, que, embora na: o désse á ·questão dicto,_ nada mais. Nessas reuoiilel! p'opularea qu_o hoaY'eram 
.da-competeocia toda a iiDportancia que merece, sem du- ·em Pernambuco e que foram_)yranoica e crimiàosàméata 
vida pela escassez do tempo que teve para_ o formular, dispersas, sem que por isto nioguem r.,poode_asl!,·nlo te~e· 
á ·qual ·asr.as~ez . alluíle •m seu parecer, .emiLtio um voto co-participaçlo .alguma. Todos sabem quaes os seus pr~' 
cordato, como costumam a ser todas as opiniões de S. Ex. motores, sem c!\ r poljtica; o que· ellas- eram mais -iofeuau 

.. ,• 
... ~ .. 

E .aproveito a opporJunidade para dirigir-lhe os meus do que favoraveis, ou antes, maui!estameute in!enaae ao. 
emboras, por haver reatado na tribuna o glorioso fio de bisp_o. (Apoiador).. . _ , _ "' · · 
sua antrga e espleodida vida ·parlamentar. ; o que foi sem Como,. pois, ró do alie; ante 0 goveroo e aute oà tribu...; __ 
duvijla_ um aco_ntecimêoto. feliz para o paiz, e um motivo · E' b 
de. grande regosijo para aquellas altas regiões montanhos•s, naes, ser responsavel por t'lies reuniões 'l. que a pro 1-~-

S E · d. · h 'dada, a deceocia, o. espírito de justiça~~ o respeito ·a. ver- , _ 
:e'tta:~u e. • . x. _temo~ a mut utmcta oura de. repre- dada tém sido taes pór par,te de seus perseguidores; que . 

até iuo allegaram para lazer-lhe carga. (Apoiado•);' · · 
· O Sn. Z.t.cuus :-Apoiado. : 1 A· outra accusado, Sr. presidente; alo meuoa falsa e 
O Sa. SILVEIRA LoBo :-Dizia eu que os illustres coa- cavi]o·sa,·é·a de que o bispo ·atacou, ofendeu o tàl ·ele-: 

selheirós' emiiUram proposições as _mais -estranha veis. meu to ele soberania, inCringindo- -a constituiçllo · e aa leis · 
. Ut! s8 • ss. JUDoB :·.-_·_ Neoí todo.s." do paiz. Verificado o caao,·r~onhece-se evidentemente qui 

os papeis estilo cruelmente invertidos. : ( •poiadoiJ Raco.,-
0 Sa. SiuBIRl · LoBo : - E:tceptuado o Sr. visconde ·nheca-se que o bispo nlo fez mais do que ap_plicar inter

de Abaeté, todos claudicaram em suas couclnsG.;s; e ba diclos, penas meramente espirltuaes, cuja applicaçlo ~x
proposições até absurdas, e inteiramente inexactas, :comó, clnsivameote 'lhe pertence ·; rilo infringiu lei alguma civil, 
_por_ exemplo : -que_ oeste. paiz os fuocciooario! publicos, nilo exborbitou de modo algum da esphera legitima das 
desdo o chefe do Estado, até o ultimo, nilo tém religião attr ibuiçi!es que lhe· silo conferidas pelo direito ecclesiastiéo. 
alguma I l~to, senhores, nllo obstante prestarem tcidos elles (ApoiadO•.) Recoohece-3e; finalmente, que os infractoreí; 
o· juramento da· formula catholica I Sinto não ter tempo, da coostituiçilo e das leis alo · o governo, o· conselho dli 
como já disse, para sujeitar á uma aoalyse rigorosa· esses Estado e· o sopremo tribunal de justiça, que criminoaa'
estupeudos pareceres. A inatacavel verdade das demoos- mente o perseguem; bem como a seu collega do Pará. 
traçi!os que tenho feito pilem bem patente qual o seu valor Felizmente, senhores, a justiça de Deus nllo permUte 
em contrario. (Apoiados). que a calumnia e a iniquidade tenham o poder de rebai-

Para· crear o recurso á corôa, para crear lei q11e nllo xar a oinguem. Os bispos silo criminosos e acbam-ae coo
existe, para iorriogir as existentes, e para autorisar attcn- demnados. Entretanto seus · proprios inimigos, quando 
Lados, allegam vaga e freq11ontemente os grandes interesses deli os se ·occupilm, dispensam-lhes o. titulo 'de venel'aodos. 
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() Sa. VISCONII&' ts Souu Fa!Nco :-Nilo sou eu quem 
·Jhes dá êut &ítalo. ' · - · ' · · 

gumentos da sua. nllo ~rimiaalidade. · .!;este . paiz nioguem 
é. obrigado a deixar de fazer alguma c~u~a seullo em 
virtude de lei : § 1.• do arl. !79 da conslrturçilo, .E nll:o 
ha lei, já não digo, que puna, mas que véde aos bispoe 

O Sa. Su.vsra~ LoBo; :~E' um dos artigos que t~dos 
dizem pagos pelo governo, assigoad0s a SentJnel!a, o que 
loi publicado.no,dia U do corrente,_E.V. Ex., se perten
çesse ao numero daqoelles que não recusam as homena
gens . devida1 _aos gra-udes merecimentos e ás convicções 
profundas ; e que .veneram a firmeza na virtude e a co
ragem· no martyrio, verdadeiras excellencias da huma
nidade ••• 

essa applicaçito de bulias nã:o placitndas. (Apoiadi)~). · 
· Mas, dizem : o § H do' art. 102 da. constituiçilo dá ao 
cb~Ce do ·poder executivo a at&ribuição, de conceder-lhes 
ou negar-: lhes o· beneplacilo. Quem o con!esta? Essa . 
attriboicão, como todas as outras, de qualquer dos po
deres, existe nas mãos do depositarlo do poder, . para.·-ser 
usada qoa.odo apparece motivo legitimo,que provoque·sua 
applicacãó • .Não importa uma cbancellaria forçada, pela 
qual deyem passar, como condição, sine quà non, da ·sua 
execução, todas. as bulias. A pratica, a.melher interprete 
das leis, o está monstrando. · Quando,. 0111 .que tempo,; no 

·Brasil'se exigiu que as bulias não fossem execotadas.sem 
irem primeiro ao placct? Nunca •. _Agora ,é. que apparece 
essa novidade, o Ião impetuosa. (:Apoiados). · ,. . , '·· ,, 

.. · O Sa. Z!cAaus :-Apoiado. 
O Sa. SrLVBJII.L LoBo:-••••• se pertencesse ao. nu

mero daquelles que admiram e applaudem o heroismo de 
martyres,_ que são victimas da pre~ote~cia e iniquidade dos 
poderosos. da terra (apoiados) ;'mas, que não cedem d~s 
convicções, por ámor das. qoaes são martyrisados (apoia
do&) ; havia necessariamente de dispensar lambem o 
mesmo epitbeto ·â. esses encarcerados. 

E que encarcerados são estes, senhores que quanto mai~, 
perseguidos, mais sympatbias graogeam; mais veneração 
co·nquistam? Que criminosos são estes, que quanto mais 
abatidos, mais lhes cresce em torno da· fronte a auréola 
da ·gloria? (4poiadosj muito bem.) .. 

· Quaes são seus crimes? O preredrem mui heroicamente 
permanecer fieis· ao !eu dever de ministros da religião, 
perseguidos ·e sacrificados embora,' a se tornarem àgentes 
galardoados e remurieradissimos· da coróa, com .desprezo,· 
porém,· desse d.ever. (Apoiados.) 

O Sa. vrscONDB DE Souu Fn!Nco : -Eá obede~o ã 
decisão do tribunal supr11mo do meu paiz. · . 

O. Sa. Sn.vzrn.+. loDo·:--' Oh I Perdoe-me. Foi V. Ex. 
um dos que concorreram com o seu conselho para toda 
e!sa· iniquidade que o paiz preseaceia. · 

O. Sn .. ZACARIAS :- Foi o nnico_conselheiro de Estado, 
que fali ou no árt. 9 6. 

Os Sas •. Frausiu DE MELLO E RoDntiUES S1LVl : '-
0 unico I: 

(Ha· outros aparte1.) 

Como, porém, Sr. presidente, s~ deve, entender. essa. 
attribuici\o do poder executivo '! o fim do. uma. lei é c o 
melhor ·guia para a sua interpretação.: · Qaal .roLo IIm. do 
placet? Não foi, de certo, tutollar ã.esmo, .em tudo e por 
tudo, um po4er independente como ·é o da Santa ·Sé.; 
mas embaraçai-o, nos c a~ os -em que. elle ultrapassasse 
suas raias e invadisse o temporal. (Apoiados.) . · 

~stá claro, portanto, como a luz ·meridiana, que·, 
quando as bulias se limitam ii. espbera' do espiritual e 
não contém em si nenhuma inva!ão do poder civil, nada 
têm que ver com ellas o placet, nada devo impedir à sn& 
execução. (Apoiados.) · · 

. O nobre presidente do cooselbo, que nlto prima por ·or-. 
tbodoxo, como lodos sabem, ·já confessou .-nesta tribuna, 
que a obedieocia dos ca.tbolicos ás bulias não dependia do 
pla~et. Se asoim é em relação a simples . fieis; com ·muito 
mais razão o deve ser, a r.espeito dos delegados da .Santa 
Sé, dos ministros da religião. { Apoiado1.) Com.o podem, 
pois, ser os bispos criminosos,· ou mesmo censüraveis, por 
executar bailas, placitadas ou não ? Censur.a mereceriam, 
e acerba, se o contrario praticassem. (Apoiados). · ·. 

.' Accresce, finallllllnte, senhores, quo o sabio legislador 
constituinte, não podia ter. em mente dar. a,o placet. um 
alcan.ce illusorio e por isso mesmo ridicolo. Qual ,é o 
homem sério, que se expõe a i~tiÍllar ordens, consciente de · 
qu_e não tem· meios nem fór~a p~ra a.s félzer. observar .? 
(Apoiados.) Al6m de .. nàda consogoir, faz .um papel, á que 
d legislador · constituinte nilo sujeitaria nenhum . alto 

O Sn; SJLVBIBA LoBo:'- Essa prcferoncia dos bispos 
foi altamente criminosa I Em Ílm paiz onde todas· as von
tades estilo· abatidas e subjugadas por uma ·só vontade, 
onde se faz tllo !requente' renuncia da dignidade e da.con
sciencia, devia, na verdade, cansar estranheza essa qoasi 
iosolencia de. lembrar-se algoem de que aqucllas llagradas 
entidades'estilo acima dos caprichos e vóntades humanas. 
(~poiados.) · · 

Sr. presidente, embora . já esteja muito fatigado, não 
posso deixar a tribuna sem tomar cm consideração alguns 
pontos da questão, que julgo importantes .. 

As· bailas não foram placita~as. Os bispos nãc podiam 
applical-as. Foi . esta uma das accusações, erguida aló a 
cathegoria de .auentado, _que maior celeuma levantou, e em 

oepositario do poder. (Apoiados.) . 
Em assumptos de consciencia, . os m.eios da persuasão 

siio os unicos legítimos ; os da força nada fazem, não 
produzem senão males. Foi este inrelizmente o caminho 
seguido· pelo ~overno, caminho sem sabida, .que o conda
~irá ao abysmo, 5e. não retroceder. (Apoiados.) ... 

E, senhores, de. que· serve o p/acet, mesmo no sentido 
r~zoa~el e justo ? Em ama ~ociodado regularmente orga
nisada, Á tão inntil, como o recurso á corôa, .que a: nossa 
lei condem1.1ou. Nos tempos do obscurantismo, entro ,go
vernos absolutos, essas doas crcações do regalismo. ~inbam 
soa razão de ser. Eram os contras mais . deCISivos o 
promptos nas· invasiles· da tbeocracia. Mas, boje que o re
galismo o a lbeocracia fizeram o .seu tempo,. silo. comple-

· que. ainda do má fé ou imbecilmente ·se insiste. Facil é 
mostrar o seu nenhum valor. Não é, senhores, mataria do 
crime. .,, · . . 

. Qual o ·artigo do .codigo penal, que reza do delicio de 
exe_cularem 111 autoridades bulias, que não tiveram .o placet? 
Nenhum absólalamento. O facto do. codi'o passar em si
lencio •obre o· ac11umpto, ~ispensa qua~squor outros àr-

tamente desnecessarios. . · . · .. 
Em ·ama orgaoisação regular, .como a~ noss11, todo .o 
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direito -do· cidadilo encontra· na lei garantia; assim como ' Mas, senhores, serilo ài~ceros· os ·pavores que dizem:ino:< 
a encontra ·o exercicio da a111oridade ou dos poderes p11- clllir-lbes · ella,. os perseg11idores d~ relieillo ? ~ave~á 
hlicoa.~Se a a11toridade ecclesiastica, ·se os padres invadem quem sinceramente acredite que .existe· da. r arte da JgteJa 
o poder·,civil, se commellem abuso, ou contra o direito do romana o incomprebensivbl plano ·da avassallar "civílma~&ll 
cidada:o, ·ou contra a autoridadQ civil, o seu acto, seja ello o mundo ? Pó de alguem ·sustentar sériaillente, seiiÍ rir-se 
-qual f4r, estã sujeito á repressão, á sancçãoda lei, ou civil dentró -em si mesmo, que a tbeócracia é da receiar;.;ae 
ou ·criminal, conforme a natureza abusiva do acto pra li- entre nós? Acredito que oito. Para transplantar para este 
.cado. (Apoiados.) A JOSpbilo dos bispos, se ·a lei que lhes seculo de luzes a idade média, ~ preciso um prodígio '-tal 

. dá privilegio de fóro (·falai privilPgio I ) é uulla, cabem de metempsycgee, que nem os mais imbecis nelle acr.e
elles debaixo da regra ger11l do C4ro commum. . l!itam. (Apoiados). · '· ., 
: ~Exemplifiquemos, para ·maior evidencia, Sr. presidente. E' por i~so que ve11os e•sa balela, recebida com o ri_ao, 

. ·Se· a· autoridade ecclesiaslica violenta ou prende o 'ci- em toda a parle, inclui dós os Jogares os màis caulraes. 
dadlo, tem elle o habea1 corpu1,· para p4r-se em liberdade, E com razão, Sr. presidente. "Coiltamós já líO aoaos_ de 
e acçlio criminal contra o o1l'ensor. Se o 'priva de direitos exislencia como aacão,' A theocracia é a morte do libera
garantidos· pelas leis'·do processo civil, ordenándo, por lismo; Entretanto, ·figuraram ria acena 'politiêa, Cazendo-
.exemplo;: que· um certo inquilino' de predio, o retenha papel proeminente, os Feijó, ós José Bento, _os Marinho,:e 
além ·.do praso do alug·uel, ·o prejudicado tem a accão do muitos outros padres, Jeaes o dedicadissimos amigos das 
despejo para .Jáilçar a este róra. · E assim por dian"te em idóas e do pá~tido liberal a que pertenceram. {Apo!adol.) 
todos··os'.demais ·casos ahusivos; ·exactamente como ares- Percorrei o paiz, e vereis hoje, como. em todos 01 
peito dos seculares. (Apoiados). · · tempos, a numerosa cla!se dos padres .. indistinctameote 
· E notae; senhor~s,· que tudo se fará sem o menor risco, dividida pelos_ doas partidos, co~o acontece com ._os in.di ... 

. sem o menor _abalo para a sociedade, ·porque a autoridade viduos. de qualquer profissão ; podendo 'affirlliar-~e, som 
ecclesiastica e . os padres dispõem tanto da força publica, medo de errar, que em s,ua grande maioria são Jiberaes_. 
como.:quaesquer o~tros cidadãos particulares. Em relação a Minas eu o affirmo com 'toda a.seg11raoça. 

O Sa. FUIUEIRA. u· MEí.Lo.:-Muito 'bem. Para ir ao log~r de minha residoacia passo po~ seis. pa-

. ().'.·s_. s·,,,y-~IR' L·o.oo' ·.-P··.s· Hmos, Sr. prest"dente,' á t"o rochias j os res'pectivos vigarios são todos. liberaes. Em 
~ ~ ~· " minha circ~mvisiobança situ qaasi lodos : · é . raro, apoa,. 

decantada.e temerosa theocracia. Do que acabo de dizer, tar·se um oc,outro que· 0 não seja • .Na __ grande. p_ãrte .. ~a 
já .vê ella. a sorte que a aguardava, se tentasse, siquer, província por mim conhecida, 0 111esmo, ou· quasi'o 111esmo 
levantar o collo _entre nós. Emquanto se mantives!o ao acontece. . · · . . 
mundo da discussão e das theorias. • • • .. Que theocratas são estes, senhores, que ein politica se 
· .. O Sa. · VJ~CONDB DR Souu. FRANCO : - Já listá prtg~da ligam ao partid<! liberal e trabalham .. e'sa. esforçam. pelo 
pelo bispo do Pará. · · · tririmpbp dos piÍacipios livres? Inquiri nas pãrochias da 

O Sn. StLVEIRA.Loao~..:...Esse folheto é um monumento do t~do o paiz, se algum vigario ou .padre, aella·residenle, 
talento. (Apoiados.) IÍI!via de ·eu tê l-o, par a. convencer a cons~ira ou de alguma fórma se pronuncia contra a ,aJ:tual 
todos os meus concidadãos da excellencia da nossa religião ordem politica e civil, nó intuito de fazél-a ·substituir, ou 
e dos 'principias libera~s; unicos caminhos do conduzir o~ de lrazél-a dominada pela infiuoacia do Pap& ou da'Igreja; 
àomens·á felicida-de~ (Apoiado1.)' · · .Sorpreheadidos pela estranha· e disparat11d& pergunta, nem 

. .Dizia eu que,.. em·quanto se mantivesse .no muudo da resposta darão, por demasiado escusada. E' por isso· que 
diBCÍIÍ!Siio; assistia.,-Jhe direito de viver, que cabe a Iodas esses pregões de avisiohar-se a lheocracia, SitO·.recebidos 
as theorias, ··ainda as mais absolutas e .exagoradas,.'quer em toda a parle com o mais peremptorio desprezo.·· . 
no sen'tido llberal, quer no sentido 'despoiico ; protegida, O preceito fundamental da cartilha do meu liberalismo . 
como 4odas I!S outras, pelo grande principio da liberdad~ é fazer justiça a todos, e porlaolo, lambem aos padres. ·' 

. de' ·pensamento, dá •liberdade de eoascieucia; que. abri~a E ó por . ÍSSI) que proftigo a nefanda cruzada -rue o go-
0 erro, para poder garaotir·a verdade. {Apoiados.) Res- Vt•roo, os conselheiros de Estado, o supremo trib~aal e.·.· •. 
peitadas as limitacões da lei, não linha nem. tem o poder - · · 
civil o direito de 'embargar-lhe o-passo~ assim como não O Sfl. VIscoNDE DB.Sovu FRANco :-E' a cartilha do' 
tem; o· direito de ·cortar o curso á nenhuma outra theoria. San lo lgnacio. 
{Apoiado•.) · · · · · . 
. E' completamente indill'erente á esse magni6co principio 

a· fórma ae quê se reveste a propaganda, ou seja o livro,ÓÍI 
seja o. folheto, ou seja o jornal, ou seja a pastoral. O que 
d11: essencial exige eJie; é que a idéa nã9 seja jámais 
acompanh'ada de' nenhum elemento de força ou · coerção 
material, :na qual· não se comprebende, como é sabido, a 
força moral ou iotellectual, seja ella qual fór. E' caràcte• 

, ristico ·da propaganda deixar que a aceita cão ou repulsa 
das idéas propagadlis eejam inteiramente livres. (Apoiado1). 

Se, porém, a theocracili tendasse ·· a converter-se em 
facl98, ·a intrometter-se, invadindo, no domiaio do direito 
politico· ou civil, alti estavtim as leis, como já expliquei, 
para sua co111plela·o efficaz repressiio. (Apoiados.) 

, O SR.StLVBtRA. Lono;..:..De'Sànto Ignacio e dos jesuítas, 
nada teabo que ganhar. O'a jesuitas de palacio, esses sim· 
são muito perspicazes ; Sllbem· que alli ba o . cofre das 
graças, dos empregos e de muita cousa mais. ·Não per-
tqnço, graças a Deus, ao numero dos coostrnctores de.es
cadas â. custa da conscieacia, dos principioa e da propria 
dignidade, que· nobre e altaneiramente se estorcem, se 
exasperam, não pódem conter-Má, não poupam deslealdades, 
quando alguem, mesmo sew inlençlto de embat:açal-os, se 
lembra de que existem tacs e tilo pequeninos estorvos. 

Os mineiros, meus constiluioles, me conhecem; ~abem 
que nllo sou politico de agoilar ospoculaçõos ignobeis,. nem 
do espreitar aa vontades o caprichos de quem quer que soja, 
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para me aervÍrem do gola; e nlo:·me farlo nunca a inju:. 'libertinagem, priocipal~ante nos grandes· fócos. de' popa 
ria de me·jolgar 1lliado á uma semelhante escola. , · laç!o, oaa cida~es ~árilimas. (Apoiadot.) · ·. . . · 

· · · · · E é, Sr.· presidente, nesse estado de .cousas que o _go-
0 Sa. ZicARIAS: -Apoiado. veroo enceta e pro segue· na senda dos má is- desvairados 

· · O Sa. SJLVEJU. LoBo:- Sr. presidente, cada vez me despropoeitos; das mais atrozes iniquidade,, para ho!Jiilhar 
convenco mais de que isto de liberalismo se vae tornando e abater a religião do Estado, nas pessoas dos seus mi• 
qoestllÔ de rotulo de garrafas. Pó de o rotulo dizer- vinbo nistros · {apoiado&) ; sem inquietar-se ··por levar assiofde 
d_o -Porto- e, aberta a garrafa, encontrar-se vinagre. (Ri- rojo o uoico baluarte de estabilidade' que ,ém nossa socie:-
sadat, apoiad91.)' _ dada restava por ab~lar •. (Apoiador.) · • · ·. .· · 

Sr. presidente, temos obrigação de respeitar a verdade -Senhores, a •lescrença, o desapego, o indJfferenlisoil! ~ue· 
e a justiça. A verdade é que os padres nunca foram. nem a má goverliaçllo. do paiz tem gera.do _é tal, _qu~_nlto co~ 
são, entre nós, intensos ás liberdades publicas. Trabalhei nheço nada mais facil do que lançar por terra tudo. quan·~o 
muito em eleições. Não pouo dizer que a batina me em entre nós tem o nome de 'instilniciles. Desde que riãõ ·ba 
bara-cou · o caminho. Ao contrario, entre os meus melhores inter;sse ·pelo · que exi~te; nada· 'mais- facil do que p~r 
auxiliares, ou companheiros; contei sempre muitos e mui abaixo. A diillcnldaàe está só na suhstiluiclló. ISte, sim .é 
dignos sacerdotes. Como, pois, não bei de protestu, com difficil construir. ~ · • . - · . · 
todas as minhas forças, . contra essa grande calomnia 
e clamorosa injustiça, de que os padres silo contrarias ás O SR. Mi.RQUEZ DE S. VICENTE :-Apoiado •. · 
idéas liberaes o á liberdade do povo? {AJ!oiado&.) ··O SR. SILVEIRA LoBo:- Mas, já nll:o é peqileÓÔ o pé~ 
. o partido liberal, senhores, tem !lido infuliz, de ha muito rigo, quando abaladas se mostram todas as 'ióstitu\çlles: . 

te.mpo á esta parte •. Suas idé3s prevaleceram por occasião Qualquer ,einprehendedor ousado póde muito fazer.· · . 
da nos~a organisacão polit!ca; e até certa época, até Consideremos, Sr. presidente, por um momento, os .. ar-:-
2837. De então pâra cá tem desandadó. Muitas vezes, gume_ntos ou motivos em que atrectam funlhr-se,os .Iie.~sê~ 
reftectindo com a maior calma,· inquiro de . mim mesmo gn_idores da ·religião para aterrar a ·.população .com a 
qual· será· a causa. Nos padres eu não a encontro ; e nin- proxima invasã_o theocratica. ~ Esses. motivos são o.s actos, .. 
guem, de boa fé, poderá aJHrmar que elles lenham para o procedimento dos bispos; E dizem até que. perseguiu~· 
isso concorrido. do-os, fazem servico á religião. Da aoàlyse desta cyniCa.' 

assercão, não me' encarrego ; entrego-a ao ,bom· senso .do· 
E entretanto, é iocontestavel a excel!encia e verdade paiz ;·vou tratar sómeote do procedimento dos bispos •. 

dos principios liberaes. Ser hberal é ser justo,· é qoerir·e . Jã occupei-me dos ·interdictos_; -e 'tendo prov~do · _qne .. 
respeitar o que .é. de direito, a •odo e qualquer respeito. elles nlo invadiram de niodo algum a esphera temporal, 

Eu,- senhores, _se acosto-me á parte • domocratica da me parece que estava e estou·. dispensado d.e conPideral-os 
constituição, para sustentai-a o dar~lhe mais força, é sob 0 pouto de "is lã. da arguida ofens,a _ á. liberdade do. 
porque moitas cousas que estio enfeixadas na mão. da consciençia doa m·açons. . . · . - . · · 

. I'J!àleza, . pertencem de direito ao povo ; quero ver se a . Mas, como a questiio por esta face é muito grave, sinto 
abro para,entregal-as a seu dono. necessidade de expender a!gnmas ·consideraç!les. _Nus in-

E' .iocontestavel lambem que as idéas Jiberaes tém por terdictos incluo o motivo que lhes den Jogar, o laoça..: 
si a8 sympathias da immensa maioria da naçllo. Porque monto dos maçons fóra das _irmandades. Todos sàbeoi;· 
nlo .medra esse partido? Porque está sempre sob a presallci Sr. presidente,. que quem usa do seu direito, á niJJ!iiei:n 
do inforlnnio ? . faz· offensa, por maia contrariados que. se declarem "ter-

Diz-me a meditaçiio a mais profunda e imparcial, que ceiros. A queixa, a paixão ou odio qae· dabi..se originam;· 
a caou eslá ·no defeito da pilotagem. Tem tido o· tem o merecem compaixllo ou desprezo. Aasim lambeio, .analo-

- partido chefes os .maia dignos e os mais distinclos. Mas ·é gamente, a autoridade que faz uso legitimo da sua j~ria
ioegavel, Sr. presidente, que muitos ojio tê1n a precisa dicçlo · á ningoem , faz injustiça, sejam. quáes, forem as 
iniciativa,: e cor;;.gem ; que outros !lio naturalmente con- conseqnencias que necessaria e fatalmente -decorram do 
descendentes ou fracos ; outros de idéAs singulares. E pede seu acto, conforme a doutrina q~e já expendi, . em relaçllo 
a :verdade e a conveniencia do ·partido, para que esteja aos suppostos efeitos civis. dos inte_rdictos: . · . . . 
prevenido, que diga tambem que· alguns ba, que trocam a Toda a sociedade tem o direito de·astabelecer aa.condi-
caosa por pratos de lentilhas. çlles, mediante as quaes pó de se se~ admittiilo ou repellido_ 

' ··E'· aselm qoe a minha consciencia explica a principal do seu seio, sej!) qual fOr a natureza dessas sociedades •. · 
origem do infortnnio do meu partido. ·Não provém, cer- E' maxima universalmente recebida, . e--por ninguem coo-· 
tamenle, dos _padres, essa especie de descredito ·com que testada. Nenhuma· razão h a, para que desse direito seja 
carrega elle; por nlio ler podido nunca realizar soas id6as; esbulhada a religião catholica, a mais perfeitiL de.todae aiÍ 
mas, sim, como acabo de asiignalar, da pouca ou nenhuma sociedades. (Apoiados): · · 
homogeneidade que preside á su11 direc21o. A Igreja, portanto, expedindo bulias determioando .os 

·Nem, senhor~s, ·a época é ·de fanatismo; nada' ha a casos om que se deixa· de ser .catholico, ou em que se é 
receiar ·por esse lado ; o que mais a caracterisa ó a des- excluído da soa communhãe,-excommnogado- é o termo, 
crença, ó o indifl'ereolisDIO" para tudo, Pelo que toca á usa de um direito incontestavel, ou de um· poder que lhe 

· religião, o perigo oiio vem da imaginaria 'causa, que a pertence, o que é o mosmo. (Apoiado•)· . 
paixllo, a injustiça e a upeculaçlie1 nlio cassam de pro- São os bispos depositarias deste poder ; e lhos cumpre 
palar; não vem .do pavoroso pbantasma da theocracia ; applical-o, desde que se realizam as condiçl!es'da sua ap..; 
provém antes ~o e11remo oppo~ló, da descrença e até da plicaçilo. (Apoiactos.) As bulias ou ordens da I~;reja mán.; 

.,., 
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· · dam excluir .do aeq, seio oÍI maço~s •. Vou até·o ponto de cen_do a exiatencla dease facto, e. asando. de pcpder q~e:~ · 
CCÍDVÍr em que os.bjspoa alo .denm. andar excogitaudo seu, Dlo fizeram .maia do :flUO, aaDCCÍODal•Oi·Jan~ando701 

• quem '. ou .. liilo maçou. para ·excómmungar; embora a fóra da sociedade. espiritual, que goYOrnam.~ (Apoiad01.) 
funcçlo policial.s~ja· um .refugio concedido á .emcacia de Por meio de um exemplo, mostrarei a iocontea&avel 
todo _o poder; S.eria isto, ta.lve~· com · razilo, co'nsiderado procedeucia do meu argumento. . , .. ..· ... , . 
impradencia, pela. facilidade do engano,·em relaçilo A mem:- · lima assemhléa pa~ocbial 6 uma reuoilo da qual n~o 
hros de uma sociedade secreta ; · sómente por. isso. podem fazer par&e. seolo cidadlos brasileiros: .exac&am-_nte 
. 'ltlas,. senhores, .. desde qiÍa. oa· maçoos ostentam em pu- como acontece aas irmandades. com os catbolicoa.:. B',a 

.bJico, comõ já tive occasiilo de dizer, o seu maçooismo,. a mesa parocbial quem a dirige ou governa.- Um cidadlo 
aaa incompatibilidade, .. e o levam, em alarde, ao seio. das da .. parocbia aceitou uma c~ndecoraçilo eStrangeira, )tm 
ir111andades religiosas, desde que este facto. chega ama. it permiislo .. do governo do ·paiz. Em virtude da)ei funda~ · 
muitas ~ezes, ... iuconteata:vel, ao conhecimento dos encar- oieõtal que rege noBBa co.m~unhilo politica,qa~m~.&al pra~ 

- -!'egados .. da execaçiio das bailas; o que cumpre A estes tica perde o direito de cidadlo .. Esse iadividuo apreseota-11 . 
làzer1 .Qual 6 o seu dever 'l Nilo. me dirijo ao iutere.sse iii e- p~ra votàr. A meaa, que sabe do. lacto,. oito aceita;: o, I~U 
gitimo 'co.otrariado,uam á cega pa!xlo,que nilo· vé a loz da voto, diz-lhe:. t1 P~rdestea o vosso direito-dentar:.» . .:. 
verdade e da jaetiça ; que proclama como doutrina aceita~ . Ha alguma injustiça por parte da mesa r. '; .. 
vel e deceote.o rlilrabir-se ou recuara poder, sem pra que eu- o Sa. vrscol'lnB ·DE Souu FrÍANCO :-Ha.&oda. · , . 
contra barreira forte ou possibilidade de comprometlimento, o. :Sa .. Sll.VEIRA Louo .. :....;.Nenhuma ab.oluiamebte ~ •• · p' o_r;; ... 
sob pena de impradencia, _ e até de attentado. Mas, peço 
que respondam os bomeos imparciaes e justos .. A resposta que está na constituiçlo, que quem aceita coudeéora~io 
Dilo póda deixar ·da ser JavoraveLaos bispos, e de exal- estrangeira, perde a _qualidade ·da 'cidadilo brasileiro,· e o 
tal-os; tanto ·mais qúaoto. ·estes tinham consciencfa da individuo; cujo voto a mesa repudiou, aceitou; · . - • .. -. · 
ma:~s~~o: enorme de ilifficuldades, que, altaneirjl, ameaçava o Sa. VISCONDE DI Souu FuN,CO da'uri'aparte.'' -
(àzel-os cabir, victimas e martyres ~o seú dever. (.tpoiados). o Sa. SiLVEIRA LOBO :-Pois. bem; apreáeut~arei outro. 

Vamos, ·Sr~ presideut~, ao ponto preciso· d11 _questão : exemplo. Supponba-se que-V. Ex. -u&turaliaou-ae _cidada:o . 
os bispos, osaodo de um direito,: ofl'enderam 4 direito. dos . 
maÇons 'l E'. um· dos casos em qrie ficará provado que &ão estrangeiro· • • ·: .· ·· · 
ha direito cootr.a direito~· . . . O Sa. VISCONDE DE Souu Fa.lN~o : ....;... N4o lia da·~ê'r 

_ O qúe fizeram os bispos; senhores ?. Em suas pastoraes sso. 
e em suas. portarias, dissera~ aos catbolicos que eram o S11 • SrLVEIRA LoBo. :......:.Nio hei d.e t~r · cartamentill 
membros. das- irmandades a ao mesmo tempo maçons :- . trago sómente ·para exemplo. Supponhá-se que outro irí-
Oa .maço os, ou catholicos. · · dividao uataralisa-se cidadltÕ estrangeiro.:· A mesa tem . · . 
. H~ neste acto dos bispos dous elementos unicos, porém couhecimeuto do facto, e diz-lhe: t1 Nlo aceitõ. ·o voss. 

de natureza diversa : um, relativo á sua qualidade de -voto, porque vos . uataralisastes em O_!ltro .paii; .!f ·· . 
maçous, todo rogativo, verdadeira 'admoestação caridosa; O aimile me parece perfeito. A mesa'6'o poder:ql8 
licita e loavavel da parta· d~ directores de almas, impor- rege aquella assembléa;; assim como a autoridade· eccl&
tand_o· mera ·aupplica; para . que voltassem ao· caminho da aiastica 6 o poder que. rege. as irmandades,. em· sua. parte 
tuilvação ·; outro,_ relativo_ á. sua qualidade de catbolicos, vital, a religiosa. A assêmhl6a. parochial faz. parte· da. 
esse imperativo, como ·~&'Via e po,dia ser, pois que eín tal grande c9mmaublo politica nacional, , do ;mesmo· modo 
qualidade. erlo seus sobditos; e us&'Va sobre elles de sua qae as irmandades fazem parta da. grande ·sociedsde reli-
juri.sdi.cçlo espiritual. . · gio~a, a lgr~ja,..Catholica. O individuo, ·repellido_da as .. · 

ltle ·occuparei · e6 ·do' primeiro ·elemento relath:o aos· seníhléa- parocbial, perdeu . o direito da fazei .parte,della1 
maçous,· porque_quanto aci. segaodo,6. imposivel haver ·por,facto seu, a uataralisaçlo.no estrangeiro. O catholico, 
dutid~ ; . e pergo~to :_;.....em qlia e d.e· que. modo pó de · a Jançad~ fóra das irmandades, tambem · perdeu, por ra_cto 
supplica ofl'epder o direito daquella · á quem.~ dirigida 'l seu, 0 direito de . fazer parte das. mesmas. (Apoiador.) ·.- ·. · · . 
Ntto 'importa ella, 'pelo coõtrarió, reconhecimento do di- . 0 Sa. vrscoNnE 01 SouzÀ Ful'lco : -Qoaudo elle 8·1itrõu· 
reilo de . Íllo ser obedecido, . fim espberâ que é ciVil 
e escapa .á sua jurisdicÇilo ? Os bispos não disseram:- para a irmandade jLera ·maçon, e assim ·ae conservou 
Vó~ probihimos, mesmo coÍbo meros cidadlios, que sejais_ sempre nella. . · .. · · · · .·· ... · · 
maçous. E·a prova é que não mandaram fecbar)oja ma- O Sa. SrLVEIRA Loao :-Que importa iaao ?-Nio·~~~ 
couicá alguma, nem oriente .. E a prova é que alies coriti- sabido o facto. Para os bispos o facto só. existiu depois 
iiuaram: e .. conU.naa:m a· ser. m.açons .. Em' que, .pois, a de que elles :. souberam. deli e .. E . nlo . ma .consta qa~ ~'ja 
que. modo. fico.u coarctado o direito e· a liberdade de. seguir prescripção par à a applicaçilo das panas espirltuaea, nem 
cada um o que'Jbe aprouver 'l ' · f!óde haver, porque nunca é tarde:para.se .cbama.r alruem 

ltlas, insistem em que esta liberdade recebeu Jimitacão ao caminho da salvação, que é o ftm de to.das ellas.. · 
com o' procedimento dos bispos. Coino? Niio · foram • os Não téin, pois, os maçon!, o direito de queixarem se 
maçoris .por seu acto proprio, 'fazendo .uso da soa Iiber- senilo de si proprios. (Apoiados.) .. 
dade; oú do seu direito, ·que sê puzcráin fóra da sociedade Nilo. foi ofi'endida soa liberdade de couscieucia, pórqaa 
catbolica ? · · não podia !él-o, por·facto seu. (.Apoiados:) · . . 
. .Ntto, não fóram os bispos ; foi o facto_ de ineistiram Levarem o direito ou o principio do crclr livreménto. aló 
em continuar na seita vodada, qno eollocou esees catho- o excesso de impór· modificações ou supplantar as crencas. 
~i~o~fór.a. do Gte~io do catbolicismo. Oa bispos, réconbe-. da sociedade1 de que .~e . excluíram, ou de que Corá.m 
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excluídos, ó mais que absurdo ; ó despotismo insensato. 
(Apoiados). Onde fica, a que reduzem ·o direito de crér 
para o~. catbolicos J (A]lOi~dor). Tenham a ;orage~ ~o 
carregar· com as consequencJas dos seus actos i nlto cnm1 · 
nem·. os bispos por culpn que ó toda sua. . 

Sr. presidente, sé os ma9ons slto em grAnde numero; s.e 
tóm agora uma doatrína religiosa soa, catholica modJ· 
fieada, ou outra qualquer, se oito admittem padres de 
proc~dencia romana, se julgam isto licito,. e se podtm 
resistir e sobreviver ao peso -do ridículo, Curmem a sua 
religilto em separado. 

no selo das sociédades as mala ndia'ntadas. (Apoiado•) • 
Carecia para isto de fazer nm .longo .discurso. Mas, para 
que,. Sr. preHidonte 'f • . , . · . 

O Sa. FiouEIRA DE MBLLO :-E' o sebisma 

Não tenho a pretengl!:o da .quoror. ser ma~s nem melho~ 
liberal do que foram todos esses grandes caracteres, ver
dadeiramente respeita veis, que têm figurado em nossa po:
liticu, e no partido a que tenho a honra. de pertencer,· os 
quaes Coram sempre llboraes, . sem deixarem. jaD)nis do .ser 
catholicos. Não tenho a preleoção de querer ser melhor 
liberal do que Gladstone, cherl! do partido libtral·nalo
glaterra, e .. derensor estrênuo da relígiito catbolica. Niio 
tenho, finalmente, a pretençilo de querer ser mais liberal 

que elles do que o são os eatbolicos da America do Norte, que s~ 
querem. republicanos, e da. phalaoge da dianteira,. sem que 'fe:jnlc 

O Sn. SILVBIIIA LoDo :-E' o mais que se lhes pódo guem psra i~so embaraçados ·pela religião qao professam. 
eoaceder, e eu lhes coilced'>. Nem me opponho, nem tenho (Apoiados.) . c -,- _·. -: • 

- direito para isso, á que obtenham da governaçil:o do paiz E' uma balela exotica, Sr. _presidente, levantada no 
todas as garÍintias que julguem precisas para exercerem paiz por.pygmeus que tllm, como eu, provado a sua im
seus direitos.civis,em tudo quanto lhes fóristo indispeosavel. potencia para soloçiio de probl~mas possíveis,. ordin~rios 

Mas, deixem-nos, repito, o sagrado diraito que~ temos e Caceis. Com11 poderão, 10vestrodo contra o u»poss!Yel, 
de· crér como ·nos apraz, de seguir a santa religião c a lho- abater a r-eligião para sobre suas .rui nas edificar esse, novo 
lica, apostolica,· romana i de niio crer em casamentos, e imaginario liberalismo ? . _ . . . - .· , 
baptismos e mais sacramentos senão admini,trndos segundo 1\loito' níal, senhoreP, estaria o partido Jfbernl no Brasil, 

· o rito catholicoi o direito de s6 acreditar em doutrina se. não pudesse delle fazer parte senão quem renunciasse o 
religiosa e em padres oriundos de Roma; o direito, em cat!Jolicismo .. Desappareceria completamente; o paiz é 
somma, de continuar catholicos como roram nossos an· todo de catholicos, e oiogaom seria· tiio inconsiderado ·e 
tilpassados. (Apoiados.) imbecil, que abandonasse o seu culto a Deus, pela honra 

Oh I E' mais que tyrannia, é arrematada loucura de pertencer á um semelhante partido. -Felizmento· a: pro-
pretender que a religião de Cllristo não possa viver á 11aganda se está esphacelaodo.: (Apoiados~}· . 
sombra do principio de liberdade de consciencia, consa- Pelo quo me diz respeito, podem .me qualificar como 
grado na constituição, que nllo de!u perseguir nP.m o quizerem, de. ultramontano, de Canatico, ou como melhor 
mais rude fanatismo, nem a libertinagem) • lhes agrade i não me defenderei·: dir-lhes~.bei .sómeote, 

O Sa. ZACARIAS : -Pelo menos isso. que nada tem a politica com minhas crenças em .relação a 
Deus, seniio para garantíl-as, como as de todos. (Apoia
dos.) E appollarei para a sensatez, para o bom senso do 
paiz. O que nã:o desejo que possam dizer do meu libera.; 
líamo; com verdade; é que admittc Cesar 'investido do pa• 
pado. Mo nunca. Niio desejo -vér 11 religjão e a·s t;onaei
encias escoltadas p~lo exercito c marinha. :Faça o. éa~~co 
e servil regalismo o que está fazendo-; mas, sem direi!~, 
e com abuso revoltante. (Apoiados). Espero em Deus, que 
hei de morrer .catholico e liberal, sem trahir jamais ao 
honroso mandato, que n.qui me collocou, .o qual . me Joi · 
conferido por, catholicos-liberaes. {Apoiados.) 

.O Sn. ~n.vRrRA LoBo:- V. Ex. Iom razilo l Está 
escripto no § li0 oo art. 179 da constituição, que .ningu.em 
aPja: perseguido por motiv•J de religião, uma vez que res
peite a .catholica e não ofi'enda a moral publica. A pre 
potencia do go-verno, quo tudo pMe, inv•rteu o preceito 
constílocional; ficou o :paiz 8àbendo que na pratica e~se 
preceito quer dizer: - ninguem será perseguido por 
motivo de religiiio, excepto se f{lr catholico. 
· Q S11. MENDES DE 'AtliÍEID.l : -Apoía_do. 
·.O Sa. SILVEIRA LoDo: -.Só assim se estaria presen
ciando o. triste e degradante cspeclacolo, de bispos cheios 
dos mais altos merecimentos e das mais eicelsas virtudes, 
condemoados a penas rnramantes, encarcerados e perse" 
guidos pelo comprimento do seus deveres, por motivos 
meramente de· religiiío l (Apoiado1) Espectacalo que 
constrange e envergonha a todos os hra~ileiros, dignos· 
deste oGme I 

o s·n. MENDES DE AL!IEIDA : - Apoiado. Envergonha o 
paiz ató no estrangeiro I . -

O Sn. SILVElil.l LoDo:..-:-- Se tivesse tempo, Sr. presi
dente, .e não estivesse sommamente r a ti gado, me alongaria 
§Obre este principio, da liberdade da consciencia, para 
mostrar ainda mais que não ha incompatibilidade alguma, 
entre o verdadeiro liberalismo o a rehgião catbolicn ro
mana, como que.rem os noss.os fuzo.dores de programma ; 
p~ra mostrar qne o direito -vive o subsisto, npprovado e 
respeita.do pela religião, e quo esta ha da florescer sempre 

O Sn. FwuErnA DE 1\IELLO :-Faz muito bem. 

O Sn. SILVEIRA Loso :'-Tenho demonstrado e me pare
ce que com a maior evidencia, não ter havido·no procedi
mento do:< bispos sobre us cntholicos maçons ·(H assim 
me posso exprimir), motivo para a· celeuma anti-lbeocra~ 
lica, senão capricho da parle dos maçons, em quererem 
>ajeitar o catholicismo de todo o paiz ás modificacõos 
que lhes apraz. (Apoiados.) • 

Tratarei agora dos outros motivos ou argumentos da 
celeuma. 

Dizem : « O bispo de Olinda, no seu Jllauo de domina• 
çiio, começou por razr.r inoumeras susp~nções ell!-informat(l. 
conscientid. " Aqui no senado disse, mais ou ·menos, um 
eonsclhoiro de Estado, alludiodo ao mesmo facto, qne eFse 
bbpo, mo~o cheio de arubiçllo de dominar e de mostrar-se, 
começou logo, ao entrar paro. a díocesa,·a ·rovolver tudo, 
a tomnr modidns oxtrnordionrias, e acabou por desobede-
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cer à o governo, &;desrespeitar a coostiluiçlo e as'leis; e r: ol s ... FroUI1111. DI •• LLO • IIIKDal Di .lr.UIDÀ". :: 
outros palavriJas vagos, cujo valorjá aquilatei. . . ·· i-Huilo bem. 
. Mas, senh~res, ser~_licilo inverter _usim,· se~ base .a)- \ o Sa. SrLnra1 Loao :_;E, entretanto, aeahorei, · • 1Uii, 
gu~a, os motrvoa legrtrmos do procedrmeato de ~ue~ oilo symbolo deites que o pequenino Yalido da acta,!Udade 
aahru fóFa da. espbera ·do seu dever _e daa suas attrrburçiJes? ousa escolher para juo&ir ao poste1ofamante,· fadicllido-O· 
Isto para mrm P!O." bem quanto _custa nesta época, ~e ralsa e del&lmadameate, como" o primeiro a letaotar o 
corropçit~, a acredrtar-se que ,algueiD posta tomar ao ser~o pregilo fovaaor 1 .Como 0 primeiro t maia. crfmiaolo· pila~ 
o seu dever, . e· eé por am.or delle arrostar comprome_&tr~ : aiao de uma cruzada. que jilliais existia 1 De ama cr11ada 
meatos, censuras e martyrro,. sem ser levado por motrvos ! que 1arre 01 imagioaçilo e 81 mi '(6' deal&'·qaadra iofel&; 
pess?aes. . . . · . · · . . . ' para fornecer . combustível i . lagubre tocueira '-ID quê 

E preCJsamoote, Sr. presr~e~te, ·nesse mesmo proced!• !,devem arder 01 bispos, e.~.~ · -~' ··, · 
mento esforçado ·e· Córa do itmal, · que deparo com a me- : . . · · . · · , .- . · -• ·· · •, · < · 
lhor defeza do bispo; para eacoimal-o de. qaaesquer ! .· Ot .·Sas .. Fr~u•ru •• llaLLO B IIB.IIn•• 118 ~ru_:. 
aspirações theocraticas. Os padres alo ·a s.ua milicia, as i_ -Morto bem. . ·. . . . , ~, _, · 
suas forças vivas; deslocil-os,_ é dispersar a arilicia, 6 i O Sa. SrLVJIIU .Loao: ~ •.•• com.:elles oi·brioa,-a· 
aniquilar os seus melhores meios de acçlto, 6 tornar im- i dignidade e o direito doa catbolicos. (Apot'ador)·;;.:. ·, , · .. 
possível ·r.· realisaçlo de tae8 aspiraçlles. Nll:o é intuitivo .. Amrma. o relatorio, que essa pretençll:o. de invadir·. o· 
que, se o bispo as afagaue em sua mente, daria de m!o poder civil maaiCestou-ae em .18117, por parte dD .bi_apo 
ao- interesse espiritual do _seu rebanho, que o arrastou, de Hariaooa, reeaaaado e_1te conferir a insti&aiçlo ·caao-r. 
por torça do &eu dever, á taes rirorea, e trataria _de aea- nica á um: conego apre1entado pelo governo," sob o (anda• 
rieiar os vi&ario• e oi padres, para melhor coutar com ·manto de que era melhor o candidato. qa,e . alô rl6ra uco-
elles, e ageitai-oa ao serviço do seu illicilo e theocratico Jhido. . . 

' plano? (Apoiildo1)'. Nlo; alo quadra a calumnioaa expli
caçlo ; aern o lacto sómeate para· patentear que· o bispo 
linha só no peito • no animo o ioterease da religiã:o, ao 
qual tem sabido nobremente sacrillcar-se. (Apoiailoi). 

O Sa. FrauBru DB MBLto :-Apoiado ; muito bem. 
O Sa. SrLVBIRALoao :-Não comprehaodem mesquinho• 

perse&aidores, que á ene typo · eublime, a quem a Provi
dencia Divina deu aa energias precisas para resistir ás 
tentativas contra ·a virtude, concedeu~..- tambem para ar
rostar heroicamente os obttaculos ao aeu ~aver. ( Apoiado•.) 

O Sa. · Z!c!nus :-Apoiado. 
O Sa. SrLVBrU Loao ;.....;(\·celebre n.ioistro do_ Imperio, 

no 1eu relatorio, que marca Item a estatura de quem o 
escreveu ou. auignou; e do qual tenciono a seu tempo 
occupar-me, começa uma serie-.de calumniosas afrontas 
a~&· bispos, ·contra a verdade· sabida ·e ootoria, e com 
.manifesta ignoraocia daa leis do paiz, por sorpreheoder-aos 
e á to de o lmperio, com a noticia,· resultante de suas des
oóbertas, de que alguns bispos têm manifestado ha · aanos 
á eala parte a preteaçito de dilatar suas allribuiçi!es em 
prejuízo das do poder civil. E ata em primeiro Jogar ao 
poate da calamo ia o venerando e santo bispo de Mariaonal 

Qlr I_ Senhores, o bispo de Mariaana é a mais fiel, a 
mais apurada personificação que conheço, das virtudes 
e~an~elicas. Nem imagino que com outra maia perfeita se 
pos!a deparar. E' uma figura verdadeiramente esplendida 
no mundo moral, que provã quanto vale, quanto póde, 
até onde vae o influxo benefico e divino da religião ca
tholica romana. E' um padrllo .de gloria, é um protesto 
vivb, á .. reagir contra as fraquezas da humanidade. Na
que!! a alma transparente, diapbana, nlio se abrigam coas
pira~lles .nem projectos invasores. Nilo se abrigam iotea
çlles que . alio sejam as mais caodidas e puras. Naquella 
-srnnde, coascicoeia nlio éncoatram guarida outras preoccu
paç!les quo oltosejam as do devor, as da caridade e da 
virtude .. Outras preoccupaçi!e! que. nlio sejam as da ver
dade, da jusiiça o da moral, ·em soa maior plenitude. 
(Apoiado•)·· .. 

À:PPIINDIO.Iil 

• O Sa. Zum.u :-At6 falia contra o provimiàto 'du 
parocbias, que elle aqui o· anuo panado detendea; · .,. · 

o Sa. SrLvaru LoiO :_;_E o!o: Íó ÍISO; maiti êouia . 
mais vem nesse caraeterietico relatorio, de que DIO pÓUO 
occupar-me arora. ' ' . . .. ' ·. . . .' . . ·. . .. . : .. , . 
· De fóriDa I( DI, Sr: presidente, ·apezar do biapo :dar o 
motivo da iua recusa, I(Ue ·~.filia i esc~puloa de coo::
acieacia, foliem elles quaes losaem,. o .. g~aild~ IJ!inistro 
julrou-ae autorisado a emprestar-lhe outro mot!n, e eaae 
desairoso I . . .. . · 

Toda a província de Hiaas sabe do lacto~e póde .~r 
ahi aquilatar perf~itamente · a pr_obid~dil do. miui1~11; e -
avaliar. até.onde obrrgam a deacer am pa11 que ._é governado 
por a111a tal entidade. . · • . .. . 

Que politica desnaturada, senhores I Persegue e fiOIJ!• . 
mette.os maiores at&eatadoa, aem cauaa le&itima, e pa,a 
os colorir, atira-se i calumoia. Nem a maia. acrysolada 
virtude escapa á suà exacraoda ialluaacia I . . ·. . . , , 

Silo, como esse, todos· ·oa ·factos, com qlie , •• pr~teade 
provar a ridícula iovaslo da supposla tbeocraci~: (Apoiador.) 

E' eita mes.ma politica, Sr. presidente, de calculada 
aoli-theocracia , que. após as · maiil fero1es iniquidades· 
contra· os bispos e contra a religilo, e no curso delli,_ ae 
dirige ao Vaticano, a pedir auxilios e remedio. Senhores, 
que papel ridículo e cootraditorio I Sinto nilo ter :tempo 
para analysar _8&1& celebre milsilo, com a qaal o governo 
·trahiado-se completamente, reconheceu e coofeaasou aoa 
olhos do mundo haver se iatromettldo, do modo o mais 
criminoso, na uphara do poder espiritual. (Apot'ad01.), 

A missllo Penedo provou a todós os. respeito• qae o 
caminho pelo governo loucamente despres&4o, era e alto 
podia deixar de ser o do Vaticano.· Se . o governo tiveue 
tido .maia fortaleza para resistir aos -embales de capricho• 
e paixões mesquinhas, aó dignas de deaprezo, e menos 
ambiçito de prepoteocia, quando lhe vieram' ·os recurso• ã 
coróa teria encaminhado ~ questilo, como era seu dever 
indeclinavel para o uaico poder a quem competia tomar 
conhecimento della, poupando todas as calamidades que 
presenciamos, cujo l!nradeire a oinguem • dado anipar, 
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porque a paciencia do povo, embora· pacifico, tambem Não posso, porém, deixar de rememorar o que occorreu, 
póde e:rgotar-ae; não ha muito, em . um processo celebre, intentado . n~ 

Sr. presidente, por qualquer face que se encaro o pro- '•Franca. . · . - . .. ,· 
eesso dos . bispos; deli e só resallam motivos para revoltar O "gen'eral Bazaine não foi, conio o .bispo de .Oiiod!',:·; 
e. e.nlristecer' o: coração brasileiro. A. causa nas mãos do chamado aos. tribunaes por factos q~e, quanto m~ais ,pr~,i 
governo, do conselho de Estado e do sopremo tribunal, vados, mais'booram ao accusado. Fo1 responder pela gJ· 
cooverl~o~se ·em lim perteilo encadeamento de alleotados gantesca imputação de haver entregue ao ioimig~ da· 
e crimes, como já demonstrei. A sessão do julgàmeoto do França, na ultima guerra entre ella e a Allemanha, 
bispo .de Olinda, ·correspondeu-lhe perfeitamente; e me'- 11l0,000 soldados do exercito francez. Fói responder por 
rece .. que eu della dé alguns traços, embora mui dd passa- have.r trahido a honra da·oaçiio Cranceza; A·França, sem
gem. .Tive a infelicidade de assistir á es~e repugnante e pre vivaz e enthusiastica em tudo, muito mais o é, e .com-: 
vergoohoso:·esp~ctaculo, e confe~so á V. Ex. que retirei-me razão, em assumplo de honra. · . 
dalli inteiramente contristado. Ao sahir do ediacio,·per- Dazaioe teve de comparecer no tribunal inoumeras vezes. · 
·gun~ava'·a mim mesmo: 'Pois devéras, será este o mais Nunca o audito•io assacoo-lhe a miníma palavra, que, ds· 
alto tribunal . de justiça do meu paiz ?! E lamentava a leve, se quer, o pudesse molestar. Nunca os juizes" se 
sorte deste profundamente afflicto,: e, devo dizer lodo, até mostraram enfadados com os numerosos episodios e·detalhes J 

envergonhado', . · . da soa defeza; nunca tolheram ou embaraçaram, on ·coar-·· 
Actuavam ~obre meu animo sobradas razlles para isso. ctaram essa mesma defeza ; nem tilo pouco se moslr.ari!ID 

Tinlia estudado os factos: Sabia o que havia de crimi-. apressados. . . . . . , .. 
noso, ousado .e temerario por parle do governo, entregando Foi sempre ·recebido e tratado, . elle e seu advogado, 
os bispo• •á.jusliça secular. Fazia do tribunal juizo mui· com a maior circomspecção, seoilo defereocia, pel~ tribonjll 
!li verso, muito superior ao que mostrou merecer. Não es- e pelo audilorio. E' que oaquelle paiz. sabe-se compre- .. 
perava presenciar as scen:is ioqualiflcaveis. que se deram bender que a circumspecção entra como parle io~egraóte 
no recinto do tribunal por parte· dos que o constituíam. na imparcia1idade dos juizes. ·. , . . . .... 
Tinha ex_amioado a denuncia do procurador da corOa e Aqui ? I O que se passou no tribunal ?· Corramo.s' 
soberania nacioÍlal. Tinha visto nella dedilhar esse alio um véo. • • . . . . 
Cooecionario 'o 'teclado do crime, · Cazeodo varias interro- Bazaine' foi coodemnado, é certo ; mas os proprios 
raçi!es,'· como· quem inquiria· qual dos artigos do codigo · juizes que o coodemoaram, em atteoçito á suas qualidades · 
correspondia ao alam ir é do governo. Pareceu-me a prin- e serviços, e receiosos da possibilidade de se haverem en
eipio que elle estendia sem conscieocia as malhas de uma gaoado, deram-se pressa, elles proprios, em implarar ao 
rGde, para apanhar em todo o caso a egregia e innocente supremo magistrado da França clemencia para Bazaine. · 
victima. Mas, por demasiado 'injuriosa, dei de mão á esta Tudo isto é nobre, todo isto é digno de qoalquer 11aiz ci
supposição. Expliquei o caso por sincera vacillaçito, por vilisado. Entre nóa ? O juizes que consunimaram a maior' 
!alta .de estudo, embora .allameote coodemoaveis, em quem iniquidade contra o perseguido do governo, através de io
se propõe a)lccusar .. (Apoiado•.) . . numeras e criminosas infracções da ·lei, mostram-se ale-

Entretanto tive de ver que, lendo o .relator seu nefasto gres e vão amanhã repelir o mesmo serviço. . 
trabalho.· em voz Ulo baixa, que oinguem. ouviu o qoe oelle Sr. presidente, este monstruoso processo, exqoisilo em 
dizia; • • • · ludo, teve acto de abertura. imperial pelo aviso do governo 

O Sa. FJGmmu. ·DE. MBLLO ·:·-Eu, que estava bem 
pertó, nada ouvi. 

O 811. SJLVEIRA.Lono:- •.• o ·procurador. da corOa, 
aão obstante, proferiu as seguintes memoraveis e iocriveJ·s 
palavras : - aqoe não pudera ouvir a leitura, mas que ora 
tanta a confiança que depositava no relator, que nada tinha 
a contestar! » E, não satisfeito, revel&ndo ainda mais sua 
mágnanima iJ!lparcialidade, atirou-se logo a estranhar que 
alli estivessem advogados dispostos a tomar parle no 
debate r 

Ora, Sr. presidente, qus o procurador da corOa, recluso 
em seu gabinete, entregue a si só e á soa .conscienéia, 
tivesse o desembaraço de invocar contra a inoocente 
victima, a .circumslnncia nggra vante. da reincidencia, em 
facto que nunca lóra julgado no paiz, jA era muito para 
pasmar. Mas,-em presença do um auditorio numeroso e 
illuslre qoa o observava, npprovar um peça judiciaria im
porlanlissima, de que nenhuma noção tinha j ó escaodalo 
inloleravel. (Apoiados.) . . 

Sr. presidente, ia descrever agora o inaudito procedi
mento dit prcsidencia do tribunal, que lito abaixo se mos
troo de sua elevada posição; mas, peço licença aos que 
me ouvem, para dispensar-me de tão ingrata tarefa. 

imperial de 2 7 de Setembro, e leve acto .de encerramento 
lambem imperial' pelo sopposto perd~o ou commutaç·~u. 
conc~dida ao bispo. (Apoiadot.) . 

A meu ver, senhores, esse períliio parcial, e ao mesm·o 
tempo commotação, o a maior traição que á. coróa po
diam fazer seus ministros. Esse acto da coróa supprime o. 
trabalho iofamante, mas ao mesmo tempo commota•o 
pela pena de degredo, ou antes accrescenta esta pena, de 
que não' reza a seoleoea condemnatoria. Nisto vae abuso 
cerlnmente, porque pclã faculdade de perdoar e comiootar; 
que ·inclue indeclioa velmente a tendeocia para minorar, · · 
não é licito accresceotar pena alguma. Entretanto, Ílo ·caso 
vertente, foi accresceotada a;> bispo de Olinda a pena do ·. 
degredo, que lbs não foi imposta pelo tribooal, visto como ·· 
seu direito era cumprir a sentença uo termo da sua resi:..· 
dt•ocia, e o acto da coróa impõe-lhe que 'a cumpra.. no 
municipio neutro, o a. fortaleza de S. João. (Apoiados). . 

Afirmei e afirmo qoe h a nesse acto a maior traição .á 
corOa, porque arrastou-a a coparlicipar da immensa 
responsabilidade do supremo tribunal de jusiJça, cm tudo 
quanl" a mesma corOa deixa em pé, ou confirma na iniqua 
.o criminosa sonlenca do tribunal. Isto, senhores, não se 
rliz sem traição. (Apoiados). .. . . 

A corOa nilo podia intervir de um modo .. justo, decoroso. 



-
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~- decente; em tiÓ h~diondo 'procedi~ento do _supremo tri~ 
Jluoal,: senlo p~ra cortar de um golpe todos os seus etrei
to's, para annu)la.l-o completamente. Tudo o mais, só nas 

.. regiiies ofllciaês deste paiz se podia _vér. (Apoiados). 

: .. '. -··· .i ... ..~·-. -~~-~ .·-;,:; •' "·' ,,. __ ,:,_: 

SESSAO EM 15 DE JULHO .. · ·' 
~ .... ' ... • ! ~·~-~.~ 

Aposentadoria dos. empregados., da: casa;.. de -correcção. 
.-. ' ' -,.... •, . . . . • . . • ·• •. ' ·' •. >.t; ..... •·:1 

O SI; MENDES DE Atlii!!IDA : ..;_!poiad~ ; foi augmentar O Sr. VI8«ÍODde do .Rio BrAD,~O ,(prl~i
dente dÓ con1elho) :._-O uobre eeuádor por Minás" (Sr.• yis
conde de Abaeté) a propilsit~ dJ 'resoluçlro qli~-'ora;se 
discute, _vinda da outra camara, . não poupou_ suaa eeo~· 
saras ao gabinete' ·actual, e principalmente ·ao mioietro7da> 
fazenda, que a S. Ex: tanto estima· e respeita., O -.n~bre.· 
senador colloca-me em posicilo dimcil, ·entre o. acatamento• 
que lhe devo, a qoe _estoÜ de ha·. miJitD hJibituado"e. o 
direito e a necessidade de defender-me coatra S. Ex._ Es
pero, porém, que hei de tirar~me desta difll.ctildiiile, 'que o, 
nobre senador procura aggravar cadà nz mais, aem faltar 
não_ só á justiça, mas ainda a esses sentim~ntos que t'eem 
sempre determinado minhaa relações_pessoaes com o nobre 
visco ode. · _ . __ _ • . . 

um:-escandalo a outro. · · ·· · · 

.O Sa. SrLVI!III.l LpBo : -Senhores, a conseqoencia lo
cica, necessaria e imprescindível de todas as verdades, 
que, neste discurso, tenho posto em· evidencia, é que só 
hll .. agora para o governo do paiz um expediente a seguir; 
uoico .justo e digno, unico compatível com as imperiosas 
exigeocias da honra e da probidade, o nico. de accordo com 
os :grandes o permanentes intere~ses da sociedade :-a 
res&iloiçllo dos bispos ás soas dioceses. (Apoia,los). 

Mediie, pen!B madarameate o governo -sobre a con
demoação dos bispos; entre em sua conscillncia, e ha de 
conhecer necessariamente, infallivelmente, pois que a ver
dade é uma só, que essa condemnação é, fóra de toda a 
questão, uma iniquidade monstruosa. (Apoiados). · 

Chegado á · esta -convicção, nlio hesite, cump~d. .o seu 
dever.(;!poiados). Não se deixe embaraçar pelo acanhado 
e falso desar, de desandar no caminho erradamente se
guido, visto como não ha outro meio de retomar a ver
dade_ira senda. (Apoia4os). 

Pondo por agora de parte os suas censuras gHaes,,tu.; 
passo a· considerar a mti.teria do projecto. _. ·. . _. , • , · 

Era. de e9perar que S. Ex., homem proveeto,. q11e _por . 
tantas vezes exerceu as funccões de ministro da justica,- . 
coohticoodo perfeitamente os . ·servi~os das- casas de cõr-_ 
reccão e detencão desta Côrte, enuliéiasse juizos positiro_s; · . 
pró' ou contra,~ _projecto. Mas. S. Ex., que préte_ode ap~e:..,._ 
sentar-me como um h'oliiem que não sabe resistir, e· a elle . 
como varão de fortaleza iriabalavel; 8; Ei. ·eo.aoéiou~se a: . 

_respeito do projecto formulando· duvidas. De sorte· que eiF 
Oquei tambem na duviila se o nobre senador é a favor ou:. 

-contra ii projecto;· se o rejeita ou quer melhorai-o.:· 

Não .comprometia, não perturba ·o Coluro _do pRiz por 
tão reprovada vaidade. Repare do modo possível o damoo 
causado á victimas innocentes,merilorias, á Ioda a ~ociedade, 
à causa publica, como . é dever de probidade e de honra. 
!Ueada a que a falta de cumprimento deste· dever importa 
ante a consciencia publica, ioevitavel desconceito e degra 
dação, da qual não o salvam as galas da posição, nem 
eousa alguma no mundo. Não .se acobarde ante coosidera
çiies subalternas e de nenhum valor para os brasileiros, 
como eas~ alarido levantado pelo'ouro portoguez. (Apoiados). 

Lance mio do poder de agraciar de que .disp!Je; e· raça 
voltarem as cousas ao· estado donde o capricho, o erro, 
a paixão e o crime as fizeram sabir. (Apoiados.) 

. . . . . . . ' 

Os SRs. FioUBrBA DB MBLLO E MENDES DB ALMBID,f: -
Apoiado ; muito bem: 

O SR. SJLVE,Ift.l LoBO: -Sr. presidente, nilo em meu 
nome, que nada valho ; mas, em nome da justiça ultra· 
jada, e da causa publiea, e para ajudar á cortla no cum
primento, de tão nobre dever; eu aconselharia a meus 
coocidad~os de todas as parochias do lmperio, sem dis
lincçllo de côr politica, o uso paci6co _·do direito de petição, 
esse grande escudo, que a constiluiçilo deu á todo cidadão 
brasileiro. (Apoiados.) 

Dastilo abaixo·assignados, precedidos de algumas pala
vras, em que se peça simplesmente á Sua· Magestade o 
Imperador, que faça restituir os bispos· de Olinda e do 
Pará á sons dioceses. · 

Tenho concluído. 

(61uito "bem; muito bem; muito fiem. O orador d 
cumprimentado por seus amigos.) 

O SR. MENDES DE ÂLMBIDA :-V. Ex. acaba do prestar 
o mais eminente eorvi2o ao paiz ·com o sou discurso. 

. 0 Sa. VISCOIIDE DE !BABTE' :-Rejeito. 

o sn: VISCO !IDE DO RIO BRANCO (presidente do comei@): ' 
-lá vê o nobre senador que· mesmo os home11s d~:sua~ 
·tempera ás vezes· deixam duvidas sobre o seu procedimento; 
E' agora, em aparte, que S. Ex. declara ser deéidida_- · · 
mente contra o projecto.· :: · · · ·. 

A prio:eira das duvidas do nobre senador consiatill nas 
palavras-empregados publiccis que servem nas casas' dli, 
correccão e deteocão da Côrte. - · ·. 

Empregados que servem, perguntou s~ Ex., sliô empre- -
gados ·desses estabelecimentos ? São ·synonirrias ou equiva.:. 
lentes essas expresslies ? . . · ' · .. - ·- : 

Eu creio que o projeéto trata dos empr~gados d~quelles 
doos estabelecimentos. O dpfeito, se o 'ha,- será de rectaeça:o. 
Empregados publicos de outras. repartições ,que• fossem · 
addidos _- áquellas, estariam ·abi temporariamente, oilo po
deriam ser aposentados seoito segundo as leis que regessem' 
as'repartiçiies a que pertencessem. • · · _ · 

Outra duvida: o projecto sujeita a 1\poseotaÇão desses 
empregados ao decreto 4159 de 22 de Abril de t86~ ·e 
176.6 de t6 ·de Abril de t8õ6 ; porque duas oormàs'o 
não eómente a de um desses decretos? Devia haver uma. 
razão para isso, disse-nos S. Ex. E, com e1feito,·.o exame 
dos dous decretos demonstra qual a razão: um, o de 1856, 
diz respeito á secretaria da polida, o outro, de 1868-, ·é 
concernente á secretaria de Estado dos oegocios da justiça~ -

Da nos dous decretos disposições identicas sobre apo
sentaç!les, mas o ultimo regulamento ó mais minucioso·, · 
e o primeiro trata de sorvi2os q~1o t~·em mais analogia com 
o das casas de correcçlio e detenção. · · 

Terceira duvida do nobre visconde : quaes os emproga-

..l 
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-Disc.u.rso :do Sr .. visconde ·ao Rio Branço 

doe ·de que trata ea&e projecto, a que se. dá o direito de eatio neccessariamente ellas devem avaliar relativamente 
t ·1 ? · · · i aos annoa an&eriores. · . · · . aposen aç o . . ·. · ·, : . . . 

Esta duvida é mais grave, porque eu tambem eulendo · . Eu quizera que o nobre senador, sem tornar ~ m1n1&• 
que ,o , projecto . nesta parte na:o é· bastante explicito, oito terio actual responsavel oito sú pelo que elle tem fe11o, mas. 
pó de passar tal qual. pelo que fizeram seus antecessores, eo qoizera que S. Ex., 
· usando de soas luzes, de sua lónga. exp~rieocia., ·nos ollere-:-
. O· Sa."Z.u:uu.s : -Apoia.do • cesse algoQI plano de lei, pelo qual pudessem os evitar esse 

, O )la. viscoi'IDB oo Rro BRANCO (pre~ide11te do comelhf1): o nos, que cresce annualmente. e que pesa. sobre o &besouro 
-:-:-0 regulamento de 6 de Julho de J850, relativo _á casa nacional. Pensei que S. Ex., ao. entrar .. nesta . ordem de 
de-correcçito sob o titulo-empregados, comprebende servi· consideraç~es, tivesse em vista. iodicàr· um novo systema, 
ços. lflle .Dio podem dar direito a uma aposentaça:o (A.poia- que. consietisse em contribuírem os proprios empregados 
dos.) Abi se. comprehendem até serviços de jornaleiros. • • civis, assim como os militares, durante o tempo do ~eu 

o SR. .Z.cuus:-Até de cosinbeiros.. . exercício, para as pe11sões de qne veem a carecer, quando 
já n~o podem trabalh&r activamente. Em outros paizes 

,. O, Sil. vrscoNDB oó.Rro BuNcO .(preside11te do conselho): se teem adoptado providencias neste sentido. , 
-Ha, pois; ne~essidade de mencionar quaes os emprega- Se 0 nobre senador. 008 apre~entasse algum trabalho 
doa pablicos desses estabelecimentos, que, de con(ormida- com este .fim, eu havia de fazer esforços p&raacompaulial~o, 
de com;,a legisla~IIo geral qoe rege a materia, podem porqUll tambem entendo que o systema se.guido entre nós 
ter direito á aposentaÇilo. Acompanho, portanto, o nobre não é 0 mais economico, nem talvez 0 ma1s fnoravel aos 
senador .nessa duvida ; ·entendo que seria de boni alvitre fnnccionarios pnblicos. · . · · . .. . .. 
devolver o profe.cto á commissão respectiva, para que, Mas a qnestito n!o é tilo facil, e a prova de que ella oft'e
ouvido o ,nobre ministro da justi~a, nos dê nm parecer rece dillicnldades sérias é que, á excepção de um projecto 
completo. ,de monte-pio para o exercito, formulado' pelo~nobre dnque 
: Tendo já iomado em considcra~o . as duvidas do iii os.:. de Caxias, ainda alio vi para os empreg~dos civis um. tra

tre senador,· direi algumas palavras sobre as suas incre-. balho. da mesma. natureza que pudesse ~er,aceito como 
P,açiles âo. uliÓisterio.. . . . boa. solocão do problema. A prova da dillicoldade está 
. , ·O nobre senador nota que a despeza da.· verba ~ens~es e ainda em ·que 0 nobre senador, pensando: tanto sobre essas 
~posenta~~es- tem crescid.o e qne este crescimento é pro- dispensas, limitou-se a consideraç~es muito geraes, _sem 
gressivo. O lacto é real. e está patente atodos; mas o nobre nenhuma idéJ. _que pud~sse ser convertida em lei. . _-
senador ha de lambem reconhecer qne esse facto, qae não o nobre senador repetiu ainda 0 seu severo conceito. de 
é rei:ente, que essa progressito, que nlio começou boatem, que 0 actual ministro da fazenda, a quem a geriero!idade 
deve ter .ama causa inevitavel, e essa causa o nobre senador de s. Ex. concede muito, tem. falta de uma .qualidade 
a conhece. . . · . · llilsencial-nio sabe resistir ao· augmimto de despezas. E 
. A guerra do Paraguay tornou índispensaveis .. mnitas por essa occasião o nobre senador nos quiz en.sinar: que os 
remuneraç~es dessa. especie; a maior parte· das .pensões. miúisterios .são responsaveis P?r tudo quanto votam as 
que formam o· aogmento principal da_guella verba teem ·sido camaras. . 
concedido por serviços militares, quasi todos, se oito todos, 
dependentes da approvaçito das camaras. O Sa. VISCONDE DB ABABTÉ:-Apoiado. · 
· Qnando o nobre visconde era presidente do sl!nado, 0 Sa. VISCO!IDB 00 Rro B.BANCO (presidente do co11ielho) : 
tendo a mesa ·desta camara tomado a si o encargo de -Esta proposiçilo de s. Ex. nllo me parece ortbodoxa. 
commissllo de pensDea e ordenados, examinava lodos esses Que os minisierios sejam resp~nsaveis pelas medi~as que 
actos legislativos i!liciados pelo governo, e se a respeito iniciam, e por outras importantes a que prestem ·seu as
de uma o·u·outra .pen~a:o oft'ereceu dnvidas, em geral re- sentimento, ninguém 0 póde contelltar; . mas ·que as 
conhéceu-as justas. camaras nada possam deliberar seo1Eo a aprazimento dos 

o Sa;. vrsco!IDB 1111: AIABTÉ :-Apoiado. ministros, ou que estes devam fazer por todo e. qualq.uer 
voto das camaras qaestiio de gabinete,. é lbeoria nova, no-

O Sa. vrscoNDB oo Rro. BRANCO. (preddente do con1e• vissima; e ó nobre senador, que apregôa boje essa tbeoria, 
lho) :..;;..Eis .aqui, poia, a causa principal do augm~nto na:o a seguiu as dillerentes vezes que foiministro de 
notado pelo nobre seaador. Pe~slles por serviços de outra Estado. -· 
natureza n1Eo teem sido concedidas em grande numero; os Um dos themas favoritos das opposlç~es é, diier que as 
ministros .acluaes, sem ostentarem a fortaleza de que camaras estilo' avassaladas ao 'poder; que nada se inicia, 
ontrós'fazem gar~o,t eem reshtido a muitas pretençlles; lã nada se faz senllo á vontade do go.verno.· Como se consi
eslllo na secretaria do Imperio numerosoA requerimentos lia esta. censura ou declamaça:o r.om a doutrina do nobre. 
para peneires. · · senador, segundo a qual a· tutella do. ministerio sobre as· 
. Tambem é ·cert!! que ultimamente se tem concedido camaras dev& ir a tal ponto qoe o mais insigniftcan'te 

maior nomero de aposentaçllea ; mas isto provem de que projecto n1Eo possa ser adoptado sem o accórdo do 
muitas repartiç~es teem sido reformadas, e por essa occa- ministerio ? · , 
sillo o facto sempre se dá em maior numero. Além disto O nobre senador, na situação vantajosa em que se acha~ 
ha uma raza:o que oito depende da vontade dos goveraos ; pela sua idade, pelo seu prestigio é pela sua posiçilo social, 
é a condiçito do tempo. Ha periodos em gue maior .num e- me devia poupar a mim e a outros o constrangimento, os 
ro de empregados puhlicos completam seu' teo:ipo de ser- embaraços em que ·me vejo, tendo ·de responder a taes 
viço, isto é, o tempo · necee~ario para as aposentaçlles e censuras, que me parecem ma.is proprias do algum opposi-

,( 
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· Discurso do Sr." Mendes -de .Ahneida 

cionista aiola no.:~erdor -doa annos. O nobre vi~conde deve maia tempo essa defeza, que o"aenado em eua.indulgeu
r&cordar-se .de que, apezar de todos . os dotes ·que o des- cia .me permitirá que Ca-ça agora. . · : .. ... , . . . . ... ' 
tinguem, quando S. Ex. dirigia situações politicas, o go- Tenbo-me· abstido de apresentai-a, porque·. esperava. que 

_ verno, de que S. Ex. era Cormidavol atleta,'Coi appellidado viesse a.discussil:o.das.·prspostas. das. leia de força~, .onde 
pelos seus adversarias de governo do instinclo, gover.no eu talvez podesse, com a mesma indulgencia que S. Ex •. 
demonioó . , obteve do Sr. presivnte · do senado pará exbibir ,a_ sua 

Esta experiencia devera induzir o nubre senador a ser defeza, Cazer a minba. .Mas at6'o presente estas própostas 
menos. austero, senão menus. injusto . para com os seus não tem apparecido, ainda estilo demoradas , na .• ·. o1itra 
aclversarios, sobretudo para COIII aquelles que rendem camara. As discussões que tem bávido teui sido. iobre 
sincero· trib!':to .de rl!speito e estima a S. Ex. . . . outros objectos, principalm11nte de interesse páriiéúlar; 

· Sr.· presidente, oingoem póde ser julgado com inteira que não ·tenho querido embàràçar, com requerimentos, 
mparcialidade pelos soas cootemporanéos e mormente ·porque esses negocios cos_tam muito a ter decislo na ·casa; 

· pelos· seus adverBarios. Não tenho na minha vida publica Em outra occasião niio pude Cazer a miiiha deCeza, 
grandes· feitos, Uto grandes como . os do nobre. visconde ; porque o nobre senador. não se achava presente, mas hoje 
mas espero que, se algum dia juiz desapaixonado, juiz que S. Ex. se acha presente, julgo .que posso apresentar 

Jmparcial apreciar alguns actos mais nota veis que eu o meu requerimento, jnstifical-o e deCender-íne · das. argoi"-
tenba 'praticad_o como Cuoccionario publico, ha. de reco-. c~es que me Cez o honrado senador. · · ·_· ·.· · · · 
nbecer qoe, sem o prestigio de outros, sem fazer alarde • Farei em':ultimo_logar a jostificaciio dó assiampto:CÍo're~ 
de gra11de Jortaleza, eu sobe cumprir o meu dever, defeo- qoeriruento que vou apresentar e tem rélàÇ,ão ·com. às ma
dando a pé .firmo, aio lia qae com .moderação-e prudencia, terias de que S. ·Ex. tratou por aquell& occaliilo,: e p'or 
os interesll(ls da minha patria. . · tanto permitia o senado que eu me occupê desde ja, é' em 

Não receio ,flUe algum escriptor imparcial possa apontar primeiro Jogar, da minha deCe!a. · . . ·- · . . ·. · · 
acto meu,. do 'qual se derivassem complicações sérias para O honrado senador. Cez-me _quatro arguições ao· séà dis'-
o nosso p_aiz._ . . · · · · · · cor s 1, as qaaes 1epolo inj as tas .e .que deveriam antes cor-

. · rer por conta dos honrados seriádores, que ficáram e'ncar_-
0 Sa. Z.u:.&aus:-0· caso alo é para isso. regados .da deCesa de S. EX., a qriem o nob;e:~s'enádor 

· o Sn. v1scONDB no Íbo BuNco '(prelidente do conselh ·): de alguma sorte increpa' n~ .sen discurso.: · · . ·· · . 
...;..Eu, puis, ·ouvirei quantas. vezes 0 ·. nóbre senador qnizer O senado deve estar lembrado que 'ein MarÇo dó' aúno · 
repetir 0 seu conceito; peço-lhe, por.ém, que ·não accentue passado .eu proferi aqlii um di_scor~~ a respeit~. do)roce
tanto esta soa censura, porque na:o desejo, asando do in-. dimenlo. do Sr. presid~nte do. ,conselho sobre a questlo 
contes_tavel_ direito de deCesa, reconvir a S. Ex: Neto 6 macooica, ou a ales macciuico-religiosa. Esse discurso 'deu 

log~r a' um . reque!iméõto que o lio_ n.r.ado'·seilado,r ___ fei_·: em ágora, depois de por. tantos annos réconhecer· me discípulo -
8 soldado· .de s. Ex., que eu posso desejar ama. lula tilo Maio do mesmo anncr, requerimento que não tive occaeiil:o 
desagradava! com vulto tiio venerando para mim. Satis- de responder logo, em vista do . preceito do. régimeoto; 
faça o· nobre se~ador _o que elle julga ser para si um S. Ex., em virtude do seu estado. de saude, deixou o' sê
grande dever nestas circnm!tancias, mas não seja tão nado, retirando-se para a província; inaà encarregou; .'io 
severo, não provoque qaem não deseja aggredil-o a de- partir, a doas nobres membros .desta' casa, .miiito illültra-
~ d . dos, de Cazerfm a soa defaza, o que elles llie proméUáram 
eu er-se contra conca1tos tiio injustos. á minha vista. s. Ex. tetiron-.!e; e 0 Di eu di8ciaraéí' alo 

Coi respondido. . . •· · · _·. . ' . ·· · · · ·· · '-

· SESSÃO EM 18 DE JULHO 
Requerimento 

O Sr~ Uende• de A.IJDelda 1 - Peco aci 
senado, Sr. presidente, alguns momentos de sua be'Óevola 
attençil:o para justificar um requerimento de interesse .pu,
blico, e ao mesmo tempo faEer. uma defeza a meu res
peito, e em rolaçilo a um discurso qoe Coi proferido nesta 
sessão por occasião da discussão da resposta á falla do 
throno pelo honrado senador pela minba província, que 
se assenta deste lado. · . · . 

Nilo pode, Sr. presidente, no momento da discussão da 
resposta á falla do tbrooo,- dar logo a resposta que S. Ex . 
ox!gia de mim, porque negocio de importancia superior ao 
obJecto de que tratava o nobre senador, me occopava en
tão. a attençilo. Mas, cumprindo-me . corresponder á cor
tezia do S. Ex,, qao se occopou de um discurso meu do 
anuo passado, em resposta· a ontro que S. Ex. proferio 
por occasião de um requerimento que fez sobre a questão 
maçonico-religiosa, entendo que não devo demorar por 

O honrado seóador pelll Maranhlo, .. com·. a sàá··natural 
delicadeza;· nilo quiz .claramente áccosar os seàs àinígos 
desta C alta de comprimento de promessa;. uias Cez sêmpre 
sobresahir ·o seu desgosto, pois deixando qoein o- dêfeoilesae, .. 
não houve quem o Ozesse .; e por isso julgav:a•se obrigado 
a vir reproduzir a materià. este anno. ESte 6 ó' Coi1damento, · 
ou antes a desculpa que S. Ex. deu de. vir ~eprodozir 
oeste anuo essa quesll.o, terminada na ultima sessão. 

O nobre seoador·aecuaou-me em primeiro .logar·_,de lhe· 
ter allriboido proposições· que . alio .arriscára; . mas. releva 
notar que, no seu discurso, não apresentou uma só_ das 
proposições .que S. Ex. assegura 'que não. disso, e á.qoe eu 
me referi. . . . . 

E a preso-me 'de ser leal nos debates, e -o meu discurso o 
. demonstra: pois oito combati a S. Ex. seoiio em. vista das 
suas proprias pálavras, oilo poucas vezes. textualmente 
reproduzidas ; e portanto não. me accusa a consciencia de 
lhe haver emprestado ama só proposição que S. Ex. alo 
tivesse aqui proferido. . ... 

Em segando Jogar S. Ex. arguia-me de haver violado 
o sacrario da vida privada, porque examinei a. Conte ou 
origom de soa oducaçito1 em universidade. íóra do paiz. 
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Em teréeiro ·:ogar ·accn!a~nie de ter querido faztll-o . da sciencia, perderam Já. a sua ré; em .raza:o do espirilo·. 
pusar por ignorante, especialmeot~ em assumptos rela- do· ensino, pois vn:o estudar em estabelecimentos da ordem· · 
tivos ·ao paiz· em que ,V. Ex. foi estudar. daque)le em que estudou o honrado senador. Ora, desde' 

Ein quarto Jogar sou lambem accusado de fazer aggres- que eu faço esta limitaçlio, niio se póde dabi dedo~ir· que· 
alies á Allemanba, por ser um paiz de sciencia e de pro- quem vae estudar em uma universidade estrangeira que' 
gresso. • niio seja protestante, mas· calbolica, tambem perde a · 

Foram estas as quatro arguiç11es que .serviram de base sua fé. · · · · 
ou 'pretexto ao discurso do honrado senador ·pelo ~a- · A argomentaca:o do honrado senador, portalllto,·assenta·· 
ranbllo. · · em uma base qné não é exacta, e nem ·dabi se póde ·deduzir 

Em sua defeza, S. Ex. disse que eu era inimigo da que a sciencia esteja em desaccordo com a religilio, quando 
sciencia, e sobretudo da sciencia independente; e ao envez outro ou muito difl'erente ó, o eslabelecimenlo. em qoe•o 
era amigo do obscurantismo ; apreciador da leitora das brasileiro vae educar-se. Se S. Ex. em Jogar de ir, por· 
vid11s dos santos, e· de milagres da idade média; que exemplo, para H~idelberg, fosse para outra universidade, 
ignorava o que occorria pela Allemanba em ma teria de catbolica . o a mixta, qus existem em na:o pequeno numero 
Jitteralora e de · sciencia, ·e· sobretudo de pbilosopbia, nos paizes allemll:es, exclusive (Is protestante.·, nada diria; 
maxime a de idealismo, de que fez eloquentemente a apo- e nol6-se o total desses estabelecimentos, as universidades, · 
logia. !ccrescentou que eu não tinha tido ·a felicidade, nesses paizes eleva-se a 30. 
ou melhor que eu devia ter aproveitado o notavelexemplo, 
que deu S. Ex. com 0 ser educado na Allemanba, onde O SR. V1RrR.l «1 Sn.vA : - Estudei,. entretanto, direito · 
fez proveito!a colheita 00 estudo das Jitteratnras estran- canooico com Rossbirt, que era. ullramootano e direito. cri
geiras, hstimando que eu vivesse de ler tn-fo/ior, presumo minai com Mlllermeyer que era catholico romano. 
que de theologia ou de sciencia da meia idade. 0 Sa. M.sNDES DB Atlll&ID.I. : ·- Acceitó 0 aparte de 

Faz depois disto o nobre senador a defeza de sua edu- v. Ex., e aproveitai-o-boi mais adia.nte quando occnpar
caçn:o em Heidelberg; examina. em segoi'da a . questão . da· me do que o nobre eenador disse do Rosshirt. Nas 80 uni
lulll' do sacerdocio e do lmperio, sobre tuJo durante 08 . versidades dos paizes ·germanicos ha algumas Catholicas . 
pontificados ·de S. Gregorio ·VII e de Innocencio IV, o· de grande importancia, e sobre todo no proprio paiz, · 
syEiema da educação dos jesuítas; oo ponto de vista geral; em que S. Ex. estudou, 0 Grão ducado· de Badeo,. Lá 
e, como materia associada, se .prende a esta questão, existe tarobem a uoiver.sid.á.de de .Friburgo em o.·risg. ao,.· , 
fàctos occorridos na Baviera oo seculo passado ; e por 
ultimo a questão dos princípios chamados de 1789, maxime O SR. VIBIJI.l D.l Srtv.+. : - Ultramontana •. · 
03 da. constitoicão franceza de 1791. E, por termo ou · · · · · 
chave da obra,' S. Ex. conclue que , eo perjurei a consti- O SR. MBIIDES IIE ALliiErD.( : - E, universid~de. ca~. 
tuicilo, porque não·a enleado como o nobre senador' de- lholtca a de Muni eh, na Baviera, a de . Wilr!zborgo,. 
clarando que os.Jivros que tenho escripto sobre materia de lambem na Baviera. , 
direito civil ecclesiastico merecem, por sua perigosa dou- o SI\. VIEIRA. DA. SIL'VA.! -Ahi se estuda lheologill', e eu·. 
trina, · it para o Index' , · · estudava direito; · 

Não sei, Sr. presidente, se é este o resumo 6~1 do dis
curso do nobre senador, mas naquillo que eu não o tiver 
comprehendido, rogo a S. Ex. que me advirlá. Soo docil. 
~enso que a parle do discurso de, S. Ex., Pm quo diz que 
roe occupei de . soas opiniões e lambem de ·outras, que 
aprouve emprestar-lhe, eslá. respondida, porquanto na:o ha, 
cumpre ·que o repita, uma parte do meu discurso em que 
eu apresentasse uma só proposiçlio, que não fosse profe
rida por S. Ex., até porque em todas as occasi11es em que 
mo referi ao seu discurso, eu citei e li o que S: Ex. disse; 
isto é, o sen proprio texto, não lhe emprestei opinill:o al
guma estranha. For, ao contrario, mui escrupuloso. 

Mas, Sr. presidente, ·S. Ex. começa dizendo que ou soo 
inimigo da sciencia, . e julgo que a sciencia está. em anta
gonismo com a religião. Mas, em que se funda a nobre se
udor ·para dizer isto? Unicamente em ter eu dito que o 
honrado senador nas suas manifestações que fez nesse seu 
primeiro discurso, o que vem corroboradas no segundo, 
mostrava-se adverso á religião,· em que tinha nascido, e' 
em que bavia sido educado. Então eu disse que a cansa 
porque S. Ex. se pornunciava por essa fórma, tão pouco 
ortodoxa, nlio podia ser outra senão o ter sido educado 
em· uma universidade protestante da Alleroanha. E accres
conlei, que não era este infelizmente o primeiro facto desta 
origem, pois muitos dos nossos· patrícios que foram estudar 
em paizes estrangeiros, na Europa sobretudo, em demanda 

O Sa. MINDES DE ALMEIDA:-! de Inspruck, a de· Vien•·' 
na, que é tambem mui importante, ele. Em qcasi todas ·lia 
corsos ou faculdades de direito.· E além disto 'quando ó. 
nobre senador não fosse pàra uma universidade que'nil:o 
fosse puramente calbolica, podia ir para algoma•mixta,: onde 
se ensina lauto a doutrina. theologica. catholica, -como a 
protestanl~, v. g. Breslan e Bonn na Prussia, e Tubingen · 
no Wortemberg, as ultimas bem per:o do grão-ducado de 
Baden. · 

Se S. Ex. tive~se estudado em universidade catholica, 
ou om universidade de ensino mixto, .eu na:o lhe· faria as 
observaç11es que fiz a respeito dos seus estudos, e nem mes
mo teria razão de dizer que. o motivo por que. S: ,Ex.· 
segne essas doutrinas liio oppostas a no~sa Igreja era porque 
foi estudai-as. em uma universidade, cuja doutrina é intei-. 
ramente protestante, para mais não dizer. . . 

. Ora, Sr .. presidente, desde que eu limitei e disse qu·e a 
rasilo. das opiniões anlicatbolicas do honrado senador re• 
soltava, de reito, os soas estudos em universidade protes· 
lante, S. E:r. nii.J podia dahi dadusir .. que. eu era inimigo 
da sciencia, e da Allemanha. . . 

E' verdade que S. Ex. mnis abaixo fez-mo o favor de 
dizer qua é da sciencia independsnte. que eu soo inimigo, 
e a sciencia independente é aquella que não so prende á. 
crenças. Por crença S. E~. naturalmente entende a reli-
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giito,. sobretudo a catholica; mas, se a religi!to que se- ao passo que na philosopbia e~colastica. dá-se.o,.contrario.; 
gtJimos é a nrdade, a sciencia por força a ella se prende; pois certa de possuir a verdade trata de demoaslral~a,. · 
Não póde haver scieocia independente da verdade; e por aproveitando com sabedoria desses .primeiros ,elementos. 
isso é que a tbeologia é a primeira das sciencias, está na que constiluem .senão a scieocia. a. sua base ; . eleDJentos 
cu poJa doa · conhecimentos humanos: todas as outras se necessarios para a descoberta de outras verdades . de _. 
coacaten!to com ella, mais· ou menos, e !ormam por conse-· ordem ou escala iafeQ_or, O tempo nllo' perdido. em. 
quencia .um systema a que o bomeui nilo ·póde· fugir. Sei- queslõ'e ociosas. . . . · . 
encia independente é a sciencia fóra da religião, por conse- Mas S. Ex. fez ainda uma observação .de tal ordem que, 
quencia mui exposta ao erro. eu não posso deixar de tomar ·conhecimento e diicuti!~~ 

O nobre senador, portanto, é que se colloca no caso· em (lendo) : .. . . 
que me· quit collocar: a sua sciencia está. em antagonismo « No entanto nem Archimedea, por causa da 1Ci1ncia,· 
com. a religíilo, porquanto, ·se a scíeocia ·é independente da nem Galiaoo, com ser gra•d• anatomicó, ·abandonaram a· 
religião, ella .. ·se aparta da. verdade, niio é a verdadeira religião de seus maiores. Se Royer Collard, Cousin; La
scienci.a. Esta 'scieocia sein religião que S. Ex. me qniz martioe, 01 mais vigoro101 p1n1adorel dell1 teculo; na 
allribuir, foi que· produzio a civilinçilo chinBsa e a egyp-- phrase do nobre' senador,. morreram bóils .catholicol, ·tam
cia.euja base era, e ainda é.D paotheismo~;·a outra nllo, é bem Newton e Haller morreram protestantes fervoroso1. • 
sempre a verdadeira e legitima sciencia, por que se prendo Ea nunca disse, Sr. presidente,·. que Royer Collard; · 
a eterna verdade. · · Cousin e Lamartioe fossem os mais :vigorosos pensadores· 

Por. esta causa, o nobre senador fez uma refiexilõ, em deate seculo ; s. Ex., portanto, altribue-me · nma opinillo 
que paréce-me, nilo foi Celi:r:, poi~ disse (U) : que nilo enunciei no meu discurso, e a melhor prova. que· 
· «Assim para S. Ex_., a sciencia está sempre em anta~ posso dar deste asserto é o meu proprio discurso que aqui: 

gonismo com· a religillo, é sempre um perigo para Cd.u tenho á mão. 
E mais abaixo : Aqui e1tá o meu discurso (mostrando um jorAal). Eu 
«Pará · S. Ex •. Heidelberg é Coco de httresia I Toda a disse qáe . Cousio era 0 primeiro philosopho lrancez: deste . 

Allemanha é beretica e isto devido a sciencia I seculo e que morrera c&tholico i que.Royer Collard era · 
. aNilo admira que assim pense quem, como o nobre se- nome muito illustre da ·França,. e. de· Lamartine apenas. 

nado r, renega o progresso,· e tem como inimigos do geoero citili um artigo de suas Confidencia• aobre a sua educação: 
humano a sciencia, as letras e as artes, não admira que entre os jesuítas. Portanto, S. Ex. allribuiu-me palnras 

·assim pense quem, como o nobre senador, coodemna ~ que eu nilo proferi, isto é, que taes notabilidades rrancezas· 
sciencia desde que esta é independ1nte i e oito subordina- eram os mais. 'ligoroaos pe11sadores deste seculo •. · . . 
da á crencas particolares, aos dogma~ de uma religião lu Ora, ·inCelizmente, Sr. presidente,- é. sobre uma ba.se.desta 

E a, Sr. presidente, niio disse tal. cousa, nem podia Corça que o nobre senador assenta .a, sua argumenlaçilo· em 
dizer, e a· prova está em q11e a Igreja, pelo contrario, Coi quasi todo o seu discurso, aLtribuindo-me sempre "o que 
sempre amiga da sciencia. Foi ella quem encheu a Europa eu alio disse, e assim Cacilmente desb&ralando-me. · · ' 
de universidades, quem preparo ti todos os elementos de Disse, pois, s .. Ex. (lendo) : 11 No entanto,·nem-!rchime· 
estudo . que,. hoje possuímos, quem deu origem e desenvol- des por causa da scieocia, nem Galiano com ser .-grande . 
vimento · a esaa philoáophia que se alliou com a religi!o e aoatomico, . abandonaram a religi4o de seus maiores • .se: 
que é o horror de todoa os novadores, a philoaopbia esco- Royer Collard, Cciusin .Lamartine, etc., morreram bons , · 
lasti~a; de qne o. nobre senador desdenha;· philosopbia que catholicos (cumpr_1 que 0 rlpita), lambem Newton e Hall!_ r 
habilitou ,a Europa christã a chegar ao estado da · civili- morreram protestantes fer-vorosos. » . · ·. •· : 
sacilo em que boje :se acha. Esta pbilosophia, Sr. presi- o · 1 11 d que 1 atamos ? 
dent.o,, se-é. o-horror.de todos os inovadores, é por uma ra, a que _vrm_ 11 0 para 4 ques 0 e·· · r · .• 
ra7ão muito simples: a sua base e: o seu methodo. Todas as O Sa. VI.BtR! D! SJLV! :-.Ahi está Galiano, mas '· 
out~as _pbilosophlas vivem da duvida ou incerteza· nos 9'aleno ; aproveito a occaaião para·. fazer esta.• reclill.• 
princípios primordiaes, procuram alcançar a verdade ca~llo. · 
pelo methodo inquiailivo1 ao passo que a escolaalica, se , . . . 
nhora nestes pontos da verdade, vive do methodo demoos- O SR. MENDES D.B ~ J.MEtD! :-!ceilo_-a, ·e fez bem, por-. 
trativo. . que eu não podia 8aber quem era Galiano,. grande anato-. 

Emquanto- as outras est§o procurando .descortinar a· mico; Claudio Gilleoo sim. Deixemos por ora esta nota-. 
verdade em questõ'es relativas ao ente, a Deus, e a hilidade· medica. 
immortalidade da alma assumptos de summa ·transceo:.. Quanto a Archimedes nó! · nilo podemos. saber o que. 
deocia, qae. a curta e deficiente ra~iio do• homem niio p~de elle. pensa v" em mataria de religião, para admittir a. pro-. 
vencer, a pbilosophia escolastica dá esses factos como posiçiio de S. Ex.; porque os philoaophos antigos tinham 
certos -e indubitavei~, tratando fómeote de demoostrarl-os uma doutrina exoterica ou publica e outra toda secreta 
pelo raciocínio, empregando o outro metbodo nas questõ'es ou esoterica; que só tinham os que_se iniciavam nas so-. 
a estes snbordinadas, de pura observação. As outras pbi· ciedades secreta!, por exemplo os .afiliados .na cabal11. ; 
losopbias .. vivem desde tempos remotos, nessa ioquisiçiio doutrina que pooc11s conheciam. Em publico esses philo
sem resollado,_ e, como bem disse, S. Paulo, semper dis- sophos nada diziam com receio da superstição, do fana· 
centes et nun~uam ad &cientiam vsritatis perveniontes. ti,mo, que existia nesla época, e pois fingiam partilhar do 
Est;io sem pro a procurar essas verdades e nunca as eo- am culto em que nllo :~creditavam. Não pode!llos, portanto, 
conlram cahindo niiG poucas vezes no scepticismo. aventurar nada a respeito da religião de Archimedes. 

O resultado é que.nunca chegam âdescoberta da verdade, ·Mas do Galeno, Sr. presidente, podemos dizer alguma. 
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eous11, porque ao me!mo .tempo que elle era medico e 
grande anatomico, tambem· proCessna philosopbia ; e era 
pbilosopbo da escola dos neo-platooicos da Alexandria. 
Claudio Galeno partilhava, além dessas doutrinas philoso
phicas, as da escola dos chamados aoatomicos da mesma 
cidade de Alexandria. Ora essa !!IIDde notabilidade me~ 
dico-cirurgica, natural de Pergamo, que florescia em Roma 
na ~poca dos ~ntoninos, a quem· prestava os serviços de 
sua proftss!o, em uma das soas ·lições sobre anatomia 
disse que era este o maior e mais agrada vel sacrificio 
oferecido aos deuses, do que· se fizesse l'ictimar animaes, 
bodes ou touros, nos seus altares. Ora isto era perfei
tamente contrario a todas as doutrinas r6ligiosas daantiga 
mytbologia. · · 
· Por outro lado, Sr. ·presidente, volvendo á ép&ca mo
derna, tamb.em n!o se pHe chamar Newton um anglicano 
rigorista ou fervoroso; era antes um idealista, porqua11to 
dizia que D!O havia talvez DO mondo uma pollegada de 
.mataria. E sabe-se, ·pelas suas obras religiosas,. que eiJe 
partilhava das doutrinas de Socino, que, como sabemos 
negava o dogma . da Trindade. O seu anglicanismo era 

mostra·Efoe S. Ex. n!o.tem lido os trabalh~s dos theologós, 
só por uma tal circumstancia poderá dizer quê. a sciencia 
da lbeologia só tem· recursos noR. milagres reproduzidos 
com extrAordinaria Creqoencia.' Não é isto . serio. . . 

O Sa. V1BíR.l D.\ S.JLV.l: ·-Basta Jembrnr.a opposiç!o 
que os theologos· fizeram (1.· expediçlio de Colomb'o . na. des- . 
coberta da America. . ·; ·. · •· 

O Sa. MENDES D.t. ALUEJD.t. ~-::-Nilo Cora~. os theologos, 
nem o. theologia se oppunha ; era. o. sciencia que existia 
no mundo nessa época. 

O Sa. Vumi.l D.l·SJLV.l :-:-Era a theologia. · 

• O Sa. MENDEs DE ALMBID.t. : - Tanto nilo foi qué, se 
.havia theologos que sustentavam essa dogtrina, outros 
sustentavam .doutrina. contraria; e foi esta a qae veliceJJ. 

apparente. . 
Baller, o mais distincto Jeste nome, lambem não se 

póde considerar lotherano 00 protestante fervoroso, como 
noa assegurou· o nobre senador. Na verdade Haller pareêe 

·ser um eapirlto livre, posto que moderado, se me posso 
assim expressar.· Não .era,pois, na phr&se de. S. Ex., protes-

-tante fervoroso ou mesmo orthodoxo. Basta ler a sua carta 
.a Stmhelin sobre a falsidade das virtudes humanas, que se 
considera uma critica rigoro~a, uma satyra amarga, Ceita 
A religi!o e á moral. Dizem seus defensores que essa 
carta C o i' Ceita na época d~ soa. mocidade, e que este 
denio Coi bem resgatado pelas soas Cartas contra os in

·credulor, admitto ; mas ficarão sempre duvidas a respeito 
do fervor, que o nobre senador assegurou que Haller tinha 
pelas doutrinas em que viveu. Haller, como se sabe, era 
de Berne,suisso em somma, e. soa religião, é de presumir,. 
devia ~er Zuingliana ou Calvinista. 

Mas. e&te nome prestigioso d6 Haller, se é um nome de 
moita veneração para o protestantismo, tambem é para 
o catholicismo, porquanto o seu neto Luiz de Baller, que 
lambem era muito distincto por soas virtudes e illustração 
e e~creve.o neste seculo a celebre obra da Re1tauração da 
sciencia politica, passou-se para o catholicismo, e l~e 
prestou notaveis serviços. 

O nobre sen1dor ainda accrescentoo, e isto. consinta S. 
Ex., que o diga, me. parece 'completa declamação (lendo): 

" Sempre que lia os discoraos do nobre senador, afi
gurava-se-me estar na época em que ainda os melhores, 
os mais bellos talentos se -faziam· cargo de elogiar todas 
ns loucuras que a 1uperstição inventava; na época em 
que se tratava dá vida dor Santos, em que era geral
mente aceito o direito da Igrej:L de queimar 'hereticos; em 
que os milagre~ reproduziam-se com extraordinaria Cro · 
qoencia, e con&tituiram um recurso importante dos 
tlieologos. » · 

O Sa. VJBJII.l D.l SILVA -Contra. a theologia, . 
O Sn.· MENDES Dll ÀLMBJDA :-:-Contra o. theologla, niio, 

perdlle-me V. Ex., c.ontrà os erros daquelles que susten
tavam a doutrina opposta ; não Cacamos nisto confosllo : 
.a verdàde em todo o caso. · • · . .. 

A vida dos santos é sempro aproveitavel, eu antes quero 
ler, por exemplo,a vida dos santos escripta por. um Monta

.lembert,por um Lacordaire o muitos outros· escriptores cujos 
nomes escuso estar aqui reproduzindo,, do que Plularco coin 
seus homens illostres de ootr'ora; A vida· desses homens 
celebres da aniiguidade pagil,qoaesquer que elles sejam, ou· 
r(;oianos ou gregos, aiodil. narrada com o bello estylo de 
Plutarco, não pode ediftcar,e nunca prodazio bem; ao passo 
que a vida dos santos edifica, favorece o aperCeicoamento 
moral do homem; n!o faz mal nenhum, n!o augmen1a a 
superstição como pretende-o nobre senador; .e pelo contrà
rio, se não fossem os santos, a religi!o· nllo houvera 
chegado ao poato em que se acha. Essa aboodancia de 
homens moralisados que doutrina os presenta cem excep-
ção da lgrej a ? . . · . 

Nenhuma religi!o tem apresentado esta cópia de vir
tudes,_ homens igoaes em santidade; coíno o catholicismo; 
e o nobre senador, a despeito d~ soa illostraç!o, · n!e .é 
capaz de exhibir um exemplo em qualidade e em número 
igual ao dos santos de nossa Igrejs, ou approximado. Os 
santos da Igreja s!o ·OS que conservam o mundo no ·estado 
de civilisação em que actualmente existe; ·e os Bollao
distas, esses celebrados compiladores da hagiographia ca
lholica, escreveJido a soa obra monumental; da· vida dos 
santos, prestaram eminentíssimo· serviço ás Iettras e aobre- · 
todo ás sciencias da geographia e da historia, como hoJe 
é reconhecido pelos·competeotes nestes assomptils. 

Onde, Sr. presidente, em que temp~ a Igreja manifes
tou o direito de queimar os bcreticos ? qual foi a época, 
desejara que m'a apontnsce o nobre senador. Em que 
tempo a leitura da vida dos Santos não ó sempre a proveitavel, 
sobretudo quando siio bem escriptas? Em qao os milagres 
conelituem um recurso Importante dos theologos? Isto 

Demais, Sr. presidente, nm catholico nunca poderá dizer 
á luz da historia e do direito, como o nobre senador, qae 
a Igreja tinha o direito de queimar as hereticos, ou que · 
se arrogara, cm outras éras, esse singular direito. A his
toria da nossa Igreja, e lnosi!o antigo direito 'penal,· est!êi 
ahi para demonstrarem que essa proposição é insustenta
vel, cm todo inexacta. E já demonstrei na resposta á falia 
do tbrono, respondendo ao nobre presidente do conselho. 

O nobre senador aggravoo-se muito por eu dtzer quQ. 
soa oducaçlto tinha sido Ceita em uma universidade pro- · 
testante, onde adquirira prejuízos contra a nossa, o para 
justificar se nllegou que.,tinha estudado o direito canonico 
com um dos homens mais ·ultraoiontanos da Allemilnha, em 

....... 
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. somma o primeiro, com Rosshirt, accrescentando q11e no _galar. Philippe uaac.eo .no moamo aaoo em que morreu .Kant 
·tempo em que S •. Ex. estudava havia doas ultramontanos. (1801], na mesma patria de Kant, K(llaigsberg. Erar de. 
na Allemanba. • • · origem ingleza .. Eecreno •sobre o direito canonlco ,_detde 

· 18 45 ; e a sua Hidoria da All6111anha, tratando ·plr&ica-
0 SR .. VrBIR.l DA SILVA :-Era o que se dizia na uni- larmente ·da .. religiilo, do direito e da· eo. neütui~Bo .. _da 

versidade. · A 1 h P . .. . I eman a teve. a ena prime!r~ ediçlo em Berlim, e~. 
-0 SR. MIINDES DB AtHJUDA :-.· .. que eram Bosshirt 1832, e em Mon1ch em 18i!l e 18110. Daqoi:ae.vê,. que 

em Beídelberg e Walter na universidade de Bonn. Pbilippura um escritor que jA tinha. nome_ ÍIIIÍi ·notaril, · 
Eu doo . todo credito ao que s. Ex. diz ; honro, por- porque aa soas obras deede muito revelavam· o seu alto 

tanto, a soa palavra ; mas peco Jicenca para lazer a este merecimento. . ·. . .. · · .: ,, 
reepeito algumas ·observaçoea: • . . O seu direito eaaonico publieou-ee peli primeira v~z êm 

O nobre senador foi para Allemanha na dezena de Ralisbooa em 18iõ, época .em que o•.Dobre aeaador. ainda 
1·84.0. Neste tempo a Allemanba estava, póde dizer-se, em cursava em Beidelberg : nilo fallo das traduc~llea que 

__ grande bulicio por causa da tio celebrada qoestilo do ar. teve em outros paizes; foram muitas;' Era ·pois'uÍD canonista 
cebispo ~-e Colonia, preso por ordem do rei da Prnssia, muito c.onhecido na· Allemanha porque. além dissó··redlgia 
Frederico Guilherme III, em Minden. Se foic11essa occasilo, 0 joroal deoomin11do: Folhai historlcat e politicai da AU.;. . 
eu digo ·que s. Ex. foi enganado quanto ao ultramon- manha calholica; que se publicava em ·;Muaich; sob a 
tani!mo de Bossbirt ; nlio. lhe diziam a verdade. · direcçilo de· Grerres. Nesse tio celebrado jornal trataYiiiD 

· dessa grave qnesllo da prisilo do arcebispo de•· Coloilia 
·· O Sa. VIEIRA DA SiLVA :-Era a opinião dos esta- Droste-Vischering, em· Miilden, precisamente· no-tempo. em 

dante_s. · que S. Ex. estudava em Heidelberg. Nilo era portanto ·ulll 
O Sa. Msl'iDES DE ALMEIDA :-Rosshirt é sem duvida nome.obscuro. . · _ · · '• ' 

um dos primeiros jnriscoosoltos da· Allemaoba, mas apenas . Moyde Sons, outro jurisconsulto de me~ecimeoto en- . 
conbe_ço delle uma obra sobre direito canonico, assim -sinava ·direito caoonico em Wartzbargo, na Baviera ; 
mesmo· obra que se publicou depois que o nobre senador creio que B1nneberg-em Tabiagen; Shulze em ·Praga·; e o 

. deixou Heibelberg em ! 850. E' ur11a comparaclto do direito ·Dr .. Philipps foi depois ensinar o direito canonicl) em I na• 
caoonico .catholico com o direito caoonico proiestaote sob o prock e em Vienna. · · 
titulo : E:cporiçào summaria do direito eéclesiastico ·doi Portanto, Sr. presidente, estes canonistaa .eram os .mais 
catholico1 e. dor protBda!lkl. importantes e ceiebrados o a Allemanha, como catliolicoa~e- ~ 
. .Ora, como é possivel-q11e 11m jurisconsulto q11e escreve11 cidldos. _EIIes · figuravam naa Folha~ Hiltorica• de Mlinlch 
tão pouco sobre materia eeclasiastica podasse · então ser com art1gos de soa lavra;· neese jornal-cujo redactor prinei-

. considerado o primeiro nltramontauo da Allemanha ? pai era o lamoso Gmrrea, que, na luta eon\ra·Napolélo, era 
Walter tão puuco, nlo póde ser consid~rado ullramon- pela soa popularidade chamado o guarto ollitifo,'e.por 

tano, comquanto houvesse escripto sobre a ma teria, havia sua iotelligencia e energia, conc!lrreu mliito. para .. resol
muito tempo, t a~slho de muito merecimento, mas Waller ver~ae bem a qoeallo religiosa da Pr118sia na epochajA-
passa até por autor moderado, isto é, niio prima pelo rigor notada. . . . . . . . . 
da doutrina catholica. · Como era possível; Sr. presidente, que . em Beidelberg 
. Havia entretanto, Sr. presidente, nesse tempo na Allemaoha passasse por primeiro nltramontano1 precisamente, o pro
homens. de outra ordem. Na' universidade de Friburgo. em fessor de uma universidade protestante, onde niio.sà.podia 
B.risgau, do. mesmo paiz de Heidelberg, o Grlto-Dàcade de ensina.r, confor~e soa constituiçilo ou estatutos, o direito 
B.adeo~ hf~:V':& o Dr. Dass, de grande celebridade,_ canonista ~anon1co ~atbolrco '! ~ prof~ssor llosshirt DilO &iaha para 

. de . prrme1ra força, membro das camaras de DadrD, e eotão 1sto autor1saçlto, podia ena1nar particularmente, por seu 
era coosiderado o_ O' Connell da Allemanba d~ Sal. Qaando gosto ; mas nlto tinha o direito, c.omo Das. outras. univer
n.a universidade de Friburgo, em qoe ha faculdade theo- sidades catholicas tem os respectivo• professores, de dar 

· logica importantia~ima, reconhecida como tal pelos pro· as suas prelecções, ao.séu eilsino, o valor, o;merecimeDto 
testantes, e de. c'õr ollr~>montana, existia um prClfessor e o coo h o de ortodoxia, por lhe faltar a .appronçilo do 
.dessa .ordem, podia Ross~irt, que ensinava á poucos passos episcopado . .Nao podia passar por altramontano, salvo 
em Heid.elberg, que occopava-se mais com o direito ro- ootre protestante&. · · 
mano, com o direito criminal e com· o direito feudal em Damais, Sr. presidente, em todas as obras sobre o di
que escreveu tantas obras nota veis, ser considerado 0 pri- rei to canor:ico ou historia ilcclesiastica publicadas na Alia
moiro ullraml-ntano da Allema.nha ? . 111anba que tenho lido, nunca vi. citado como canoaiala o 

Além dease notava! canonista, havia tambem o Dr. Phi· Dome de Rosshirt. • 
lipps que ensinava em Monicb, ainda mais celebre nlio. s6 
pela sua obra s~bro o.direito ecclesiaslico, como pela soa · O Sa. VIEIRA. DA. SILVA :-Era conhecido- por aéua 
Hilt.oria da Al!emanha 6 do Direito Allemito, que passa tdumoos e eu fui um delles. 
por ser o seu primeiro e mais importante' trabalho, em 0 s M · · 

d I
. . a. BNDES DE Ar.!IIBIDA:- Na obra de ADÍIDd 

que se occupa a re rg1ilo, do direito, e da conslituiclto Saiotes sobre a historia do racionalismo aa Allemanha 
do paiz. • · Eu posso mostrar a S .. Ex. • • · • oode vem notadas _todas as celebridades litterarias germa! 

·· · O Sa. V1EIRA ~! SILVA: ·- Era pouco conhecido na nicas e escolas, sob o ponto de vista philosophico ou ·reli-
universidade. · · gioso, nilo ·vi esse nome citado. · · · 

O Sa. MENDI!S nEALIIIEIDA : - E' um pbenomeno sin- O Sa. VIEIRA DA. SILVA dá am aparte. 

.i 
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O Sn. ftb:NDBS DE AI.MBID!:- Bem; era esta a opioilto 
. ele V. Ex.; e 'eu estou aqui fallaodci com a opioilio de ao~ 
tores 'que deviam conhecer ·a .Ailemanba ·t~nto ou mai~ 
que o nobre senador .. Os professores que citei gosam todos· 
de grande .reputaçlio; mas o nome do qao V. Ex. citou, 
nlio se encontra -nem mesmo em outras obras purame~t~ 
litttirarias. Eu tenho 'aqui um volumo de historia da litte
ratura allemll' de um professor da universidade de Heitlel
berg, onde não vejo citado o nome de Rossbirt; o seu 
autor é Weber ••• 

homem notavel, acompanba~ge de alguma sorte o começo 
de sua vida publica.· E dizendo-se :F. ·estudou em tal· 
paiz, em tal univsrsidade ou academia, onde taes dou-' 
trinas tem titlo grande desenvolvimento, o segue a_s mesmas 
doutrina~, oótle-se sem oJrensa arriscar a proposiçlio, de 
~ne naturaimcnte bebeu ·as lá. loto nunca póderia preju
dicar o caracter, a illustraclto, a dignidade de 'pessoa al
guma, e portanto nem de leve otfdnder ao melindre :do nobre 
senador, desde que as doutrinas fossem; como eilo, con;. 
ressaveis. · 

O S11. Vnuu li! Srtn:- Conheci perfeitamente 

O Sa. MBNDBS DB ALMEIDA. ::.._. ~. pois esse escriptor 
nada diz sobre Rosshirt, ao passo que trata de outras 
professores da mesma universidade, assim como dos de 
Friburgo, Hirscher, Boss e outros. Estou portanto apoian
do-me em uma autoridade de Heidelborg, prut~stante e 
insuspeita. Alzog, professor na_ unirersidade de ·Friburgo, 
que escreveu a historia universal da Igrtia, e outro!' escri· 
tores da mesma nacionalidade que consultei nilo tratam de 
Rosshirt; apenas ouvi Callar nesse nome, por S. Ex., que 

!las, S. E1. para mostrar que eu o tinha ofl'endido· com 
isto, declarou que eu nilo só quiz inculcar que ~· Bx. era ' 
ignorante em vario a assumptos, como até nas coasas- da 
Allemnnha que o nobre senador devia c;u tinha razlles para 
bem conhecer:. que havia neste meu procedimento um 
secreto prazer ou pcoposito de manifestar. qae, tendo· 
S. Ex. estudado na Allemaoba, nilo conhecia, era ignorante 
da hi;toria e ínstituicões desse celebrado paiz,-maxime em 
questões que o E~tadÓ interessava com a Igreja. E' uma in· 
ju!tiça que S. Ex. faz. . · ,, 

Eu aceitei o convite da discussão .no . terre1111 em 
qne o nobre senador o apresentou;. o .meu diSCf!iio 
que· corre impresso, exbibe disto a mais completa_ prova. 
Nlio irei além ; limitei-me a refutar ~ómente o que S. Ex. 
disse. Nunca pnz em davida o meríto da Allemanba con
trapondo o da Franca ; mas foi· S. Ex. quem, desde que 
'tomou assento nesta 'casa, · ba manifestado pelas . opiniões 
da Allemanha protestante execessivo · amor, depreciando ' ci 

o apresentou como o primeiro ultramontano da Allema
nha, . e por um escriptor Crancez, Pradié, que diz Cora 
Rosshirt, quem em nome do governo de Baden celebrára a 
ultima coocorda1a des.se pniz com a Santa Sé, que o mi
nistro Jolly ra~gara. 

O Sn. V1ÊiEA D.l. SILTA. :-Logo, era um homem no-
tavel. · 

O Sa. MENDES o~ ALMEIDA:- Eu nilo disse que Ross
hirt nilo era homem notavel; eu o considero um dos pri
meiros juriscons.ultos da Allemanha, muito distincto em 
direito criminal, em. direito civil. ou romano e em direito 
feudal, e n!Io em direito canonico, maximo catbolico~ Um 
jurisconsulto nessas condições, servindo em uma universi
dade protestante como professor de direito occlesiastico 
protestante, não póde ser considerado ultramontano senão 
pelo lutherano ou pelo calvinista, por elle não levar moi 
longe o fervor pelas doutrinas de suas seitas. Mas deixe
mos este assumpto. 

Sr. presidente, o nobre senador para resgatar o que 
julga-va por mim prejadicn.do, tomou um singular expediente, 
e fazendo -me uma injustiça, porquanto não · fh outra 
cousa mais quando refutei o discurso de S. Ex. do que
aquillo qu9 cada senador em sua d~feza está no dioeito de 
fazer. S Ex. aventura proposições que eu entendi, o asse
guro, que não tinha pfoforido; e mostrei em meu discurso 
as doutrinas em que S· Ex. estava em erro. Disse o nobro 
senador que com este procedimento eú nilo quiz QJostrar 
sen!o que S. Ex. era ignorante. Não ha tal, é sopposiç!Io 
inteiramente gratuita; e desta maneira S. Ex:. v~m constran. 
ger, opprimir a libe•dnde da tribuna, porquG então não 
será possível nos discursos contestar a existencia de qual
quer facto, e demonstrar a inexactidão de uma proposição, 
porque a consequencia será qae se averba do ignorante a 
um collega. · 
· Nilo, Sr. presidente,· e, cumpie ser justo, eu Oz o que 
estava no meu direito. Se toquei na Conte onde pareceu-me 
qua S. Ex:. bebera as opiniões que emittiu, não invadi o 
sacrario da vida privada, porquanto estou per~u~dirlo !lo 
9'Ue quando se falia na orir;om ou nos estudos do quni'JUOI' 

merecimento de sua rival e das nacões latinas • · - · 
Ainda boatem, Sr. presidente, tratando-se de univer

sidades, ouvimos S. Ex-dizer do seu Jogar. « a Allemanha 
nestas cousas sempre será modelo. u 

O Sa. JoBIIII : - Apoiado. 

O SR. MENDES DE' ALMEIDA : - Eu nunca contestei o 
merito da Allemanba, nem o -podia contestar, mas a-q~lla 
pretençlio ó exagerada. Não podia, e nem· deviR atacar .oli 

:nllemiies por moitas circumstancias ; sobretudo porque a 
Allemanba ein Feu seio tambem conta catbolicos; Reco
nheço que é um pniz onde muita cousa se tem feito em 
favor do progresso da humanidade ; onde se cultiva com 
esmero a ri'Jigilto ; onde o povo, alóm de laborioso, em 
geral é leal e sincero, mas não posso apaixonar-me 
pelas doutrinas heterodoxas propa;-adas naquelle páiz; taes 
como o nobre senador apresenta. 

Sr.- presidente, o nobre sooador quando falia na Alie-. 
manha mppõe que tudo a !li ó protestante, ou hegeliano, 
partidista das idéas do H~g~l, se assim posso chamar as 
doutrinas que S. Ex. prefere e encarece. - . 

Seria até, pode-se dizer, um nilo senso, vir condemnar 
toda uma nnciio, onde de mais a mais a sua maioria é 
catholica, ondê hn grandes escolas ·.calbolicas, onde ha 
abundancia de illustrações, e de sabios escritores catho
lir.os. Não foi, e nem podia ser, esse o meu procedimento; 
pelo .contl'ario tenho lido alguns desses autores com moi to 
fructo, é certo que mediante as tr&ducções Crancezas, wns 
ainda assim com proveito. Entretanto, o nobre senador 
v~m dizer-nos que só leio in folios d~ i dado ·médio, oa 
oschalnsticos, deixando a moderna sciencia gcrmanica, as 
doutrinas de Hegel c que, por não haver seguido o notavel 
ox~mplo que 8; Ex. deu de ir estudar na Allemanba, om 
Hnidnlborg, ncooselbou-me a que examinasse ·o visse o 
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que havia do, maravilhoso n_a Ali amanha, a .sua lilt.cra
rat·ura ... 

O Sa. PnESÍIIENTE :-D<~vo lembrar ao nobre senador 
que está ·fiada a hora· destinada para os requerimentos. 

O Sa. MENDEs DE AL~ÚDA: -,Niio · duvido que esteja 
finda a ·hora, mas, note V. Ex., que en pedi .pcrmisslto ao 
senado para me defender das arguições quu' mo fez o 
illustrado senador polo Maranhão, e fandameotar um re
qu~rimonto sobro assompto QUO tinha, C tem, relação COm 
e!sa defes:.; e tanto V. Ex. como o senado, pai o seu silen
cio; assentiram DO inou pedido ; é portanto do que estou 
fralaodo. 

que S. Ex. c~z; m;;s r~futar.~mâ siiAas propos~~~es,ql!a, 
cmitti, olio. Não fez, porque lião podia lazer, nllo _ob~lan_l.e · 
sua illu:;traclio. · · ·. . , !) . 

Mas eu· vou obedecer a V. Ex., S(presldénto:··· ·. _ 
O no~ro senador, como jl note_i; é quem téem. po'stó âq*i 

em contraste o latinismo com o germanismo, depre~i!l~d~- ci 
primeiro ; e éu devo dizer ao senado-gosto de a_mhas aa 
cousas, considerando-as .no pooto de vista catbolico •. q 
latinismo· qae se aft'asta do cath.olicismo nlici tem ·as mi: 
nhas sympatbius ; e o mesmo digo em relaçllo ao germa
nismo ; o que aprecio muito é a Germania calholica •. 

O Ss •. JouJIU: -E ultramóntana.. · 

O Sa. PR~SIDE~TE :-Peço ao nobra sena dÓ r que resuma o Sa. MENDES DE ALMEIDA: -Sem duvida: ·é. da que 
o mai~ que for possível o seu discurso de modo a não se àu go!to. o nobre senador pelo llaranhlio, .ao cõótrariô 
prejudíca'r a ordem do dia, que pelo regtiilento não podo gosta da .Germania protestante e hegel(allista, mas. Ílllo 
ser prejudicada; pó de dizer ref~rindo-se as suu predilecções, que· nes~a 
··O 'Sa. MENDES DE ALJUEiDA :-Perdôe· me ·v. Ex., hoje p~rte está toda a Alleíiiaoha: nllo, limite sempre .as sil~s 
é o dia dos requerimentos, e pelo regimento parece-me !'llaniresta~iles para a Allemanha que pensa d_e1ta rõrma: 
quê estou uo me_u direito, dando àljl'om 'deseqvolvimento á Mas, Sr. president~, armado do grande martello .de 
matéria de 'que trato, pois, por ell:l, os sahbados !fito des- Thor, o Hercules germaoico, o nobre.senad.or quiz esina• 
tióados á. diséussão dos requerimento~. gr.r-me, e mostrar que eu olio entendia nada do qae res
. O Sa. ~nEsJDENTE: _:_Perdoo-me o nobre senador ; o re-· 
gimeuto não .dispõu isso, mas sim que aos .sabbados se 
discutam os rfqnerime.ntos que estiverem adiados e mencio
nados ·na ordem do dia, e a ordem do dia niici .póde ser 
prejudicada. (Apoiados) · · · 

peitava á sua querida Germania, n~m quanto á sua l~l.te- . 
rátura, nem _quanto á sua philosophia, e fez- me este 
curioso repto. Lerei soas palavras em . relaç!t.o a _este. 
~~~·~= - . . ·.· . . 

cc Eu convidaria a S. E:r. a que o fizesse (isto é, se occu
passo com negoci•1s da Allemanba), mas receio que ,_com_· 
oste men convite não deixará de acudir ao me!mo tempo 
ao pensamento do nob~e senador' ·(o mesmo que ·occorreu 

:0 Sn. MENDES DE ALMEIDA: -Se V. Ex. não quer ler 
para· comigo a menor indulgencia, poobo desde já termo .ao 
meu discurso, e assento-~e. a S. Ex.), a fabolâ da rapoza e a cegonha, 'que a'·scieacia:' 

da litteratura allemã é um vaso ·cte ·gargalo· comprido' e 
boca edrsila, onde no -fundo é que se ac:bam as ·melhores· 
iguarias,. as suas preciosidades:• · ... ' . ·~ 

O Sn. PRESIDENTE : - Sómente peço ao nobre.seoador 
que laca o seu di~curso, de maneira que não prejudique a 
ordem ·do dia' e neru dahi virá prejuiso ao nobre sênador, 
porque o que V. E:r. requer, se o aão fizer boje, póde apre-
sentar ·novo requerimento em outro qualquer dia. · 

Portanto, Sr. pres.idente, no pensar do ·•Ilustrado ·sena
dor, sem estar armado de um bico de cegonha; a sciencia 

. O Sa. MENDES DE AL~EID~ :- Mas. apena~ tenho feito 
algumas observações sou interrompido, e ainda tenho 
muito que diz~r. 

. 0 Sa, PIIESIDBN,TE :-E' passada quasi umà bora depois 
quo começou esta di~.cus.~ão. -

O Sa. MENDES DE ALMEIDA·:- Tenho procurado aló li
mitar-me DO que pretendo dizer. 
( . '· . 

. O Sn; PRESIDENTE : - Confio na. discricão do nobre se
n~dor, de que so haver& do modo mais cÕnveniente. 

O Sn. l!IENoEs DE ALMEJD! :-.0 discurso do honrado 
senador pelo Maranhão. nilo é cousa que se poasa refutar 
cm doas. palavras. Se aca!o o discurso do honrado se-:
nador oão correSBe todo o lmperio, !!D poderia dizer a todos 
os meus r.ollt·g~s nos ta C!. 1a e aos quo· se occupam com 
estas materias, comparem o meu discurso éom a resposta 
do bonrndo senador o vejam se alguma das minh~s pro
po!ições foi abalada. Neohuma, Sr. presidente, porqno o 
honrado senador pelo l!Iaranhilo, om vez do rt•futnr•ruo, 
levantou um castcllo para a seu tnlant3 dorrnbal-o : nadn 
mais. E nesse discurso o nobre senador tomou por em
ponho desenvolver e .expl11nar aqui todo~ os sons con!Jcci
mentoe, quo alcançou na Germania e róm della. Fui isto 

e lill~ratura allemlls silo impenetravtis,. por ser·:am-nso·:· 
de gargalo comprfdo e boca estreitai C? mo pois ha,ia eu. 
de tocar no fundo do vaso sem td Instrumento,. onde 
estavam as mai~ saborosas iguarias e preciosidades germa
nicas ? Já -se· vê que eu .nada podia fazer, e o repto 
pecc11va· pela base. · · · · · · · .... 

Nilo obstante, se se tratasse simplesmente da liUeratnra, 
ile escriptos na língua allemll, · eu concordaria ,com o hon
rado senador. Não estudei o allemão, com grande pesar· 
meu,· e nlló posso, portanto, acudir a este honroso reclamo. 
Abi S. Ex. mesmo sem o bico · da cegonha, póde fazer
muita cousa, derrotar-me · completamente. Eu nilo p_osso 
pelo contrario fazer nada ; e nllo poderia como sua"S'Ex; 
apreciar as bellozas de estylo de Goethe, de Schiller,· de 
Loesiorr, do Klopstock e de tantas outras celebridades dessa 
opoldnta Jitteratura. · · · .. 

Não, conresso-o com dósgosto, eu só leio da A.llemanba 
o que é traduzido , mas, · quanto á philosopbui, realmente 
admirei-me que S. Ex. -arriscasse esse seu replo. Nao, 
Sr. prosidc.<ote, ~h i não se póde, e porque 'l Porque 'abi não 
s~ trat~ de belles:.s de linguagem, é puramente sciência, 
idé11s que a traducção p'orfoitameote reproduz. O nobre 
senador rereri~-se á philosopbia do idealismo, quo &!se
gura, fora um grande embaraço ou dique, Ópposto ao 
scu1Ui~lismo rraocez ; o que nito creio. Pelo contrario e~ea 

. ,. 
. i' 

~· 

i 
1-

·~ ~ ... 

:,-1 



,,j: .. 

148 Discurso do Sr. Mendes de -Almeida 

pbiloaopbia nlo impedia, dea antea mais Corça ao mate- O Sa. V1BJRA · DA 8JLn:-Entilo nlo valeram os je~ 
rialiamo• aailaa ? 

Quanto A litteratan germuica, o repto de S. Ex. O Sa. MBNDBS os ALUBIDA:-Os jesuítas loraoi lá de-
Caz~me recordar de .ama pintara representando os costumes pois rehabilitar a A.llemanha •. 
mexicanos ou melhor .as suas praticas idolatrica!. A es
tampa representava um padre daqaella religião armado de 
uma espada. de metal, estando a viclima destinada aosa
crilicio amarrada a um poste e bem segara, tendo para 
sua ,de!eza uma upada de páo. E' o meu caso. , 

Ea jll. disse, Sr. presidente, e repito oito s.ei o allemlio ; 
S. Ex. sabe-o, esteve por largl! tempo nesse paiz, falia bem 
a língua e convidando-me para um replo desta ordem, 
dizendo: «Venha lutar comigo», mostrou não 1fnerer nm 
competidor, mas uma viclima. ·Não po!so, Sr. presidente; 
acceder a semelhante convite, S. Ex. é pollanto vencedor, 
abarrota-me completamente. 

.Mas, Sr. ·preside~le, qnando se trata da philosophia, 
isto é,_ de am assampto que se póde estudar em toda a 
parte sem dependencia de de.lerminado idioma, não sei a 
razão porque sendo a pbilosophia um preparalorio não 
seria possível acudir ao reclamo do nobre senador. 

Aqui -S. Ex. entra no desenvolvimento da histo:ia 
dessa sciencia e da Jilteratura na Allemanha DO presente 
seculo. Começa por M.m• de Sta!il e acaba c«!m a extrema 
esquerda da escola de Hegel, os materialistas e atbeus ... 

· O Sa. VIBiftA DA S1LVA dá um aparte. 

O Sa. Ma~DBS DB ALMBIII! :-Quem eslâ· armado da 
doutrina _ da Igreja. 8 . conhece um pouco a philosophia 
catbolica de que S. Thomaz de Aquino foi um dos princi
paes organisadores, essa pbilosophia que encerra as ver:" 
dades calholicas, póde lêr sem receio qu!l'lquer destas 
cousas_. que S. Ex. cita •. 

Ora, Sr. presidente, desta materia, a philosophia, 
occupei-me um -pouco, ha 36 annos, quando -e!tndava 
em Olinda, 8 mesmo no Maranhiio, antes que S. Ex. 
tivesse ido para · a AUemanha. Quando o nobre sena
dor foi estudar _em Heidelberg· já eu estava formado; já 
conhecia um ' pouco destas cousas, infelizmente não a 
fundo como S. Ex. Mas pará conhecer à historia da phiio
sophia allemii, ·desde Kant até hoje, nilo· era. preciso 
ir cursar em Heidelberg, dar ao mundo esse Mlavel 
exemplo. 

Nilo obstante, nessa historia que S. Ex. fez da philo
sophia 8 da l!Ueratura allemii, sempre pensei que o nobre 
s~nador lroQXesse para a discussão cousa nova. Veio com 
a obra de Mme de Staiil, sobre aqnelle pl\jz, para dizer-nos 
que ante~ de Mme. de Stael a França. nio conhecia a Alie
manha I Em tudo isto ha notavel engano da parte . do 
nobre 1enador. 

. A J.?rança, Sr. presidente, sempre. esteve em grandes re
laçllea com a Allemanha, e nem podia deixar de estar por 
ser paiz vbinbo e Jimitrophe. O que havia era isto: a 
Allemanha,_ por causa da Reforma proteslante, qae lilo 
grandes males lhe tez, retrogradou de alguns secolos, ao 
envez da Jtnlia, Heepanha e França. Deste facto dá tes
temnnho a historia moderna, mas ba quem negue qoe a re
lorma protestante dos secalos XVI e XVII fo~so quem tanto 
estragasse aqae}le paiz. · 

O. Sa. VuunA D! SILvA:- Par dó e me,- não rehabili
taram. .. 

o Sa. MErtDES DE ALIIIEIDA:-Tanto rebabililaram, que 
seas servicos a instraecão e educaclto da mocidade nos se..: 
calos 17. o 18 fóram'repolados bons, mesmo por protes-:
tanles. A Allemaoha qoe á chegad~ desses religiosos era 
quasi toda protestanto, em grande parte' .ma doa de dou
trina. 

A re!oróia protestante, Sr. presidente, estragou de ·ceilo 
a Allemanha nestes doas secnlos 16 o t 7 : mas no espaço· 
que vae da paz de Westphalia até_ o principio do sec~lo' 
t 8, ella começou a reparar o passado, a r~stabele~cr-~e 
dos estragos que so1l'ren, maxime em malen~ de sc1enc1a 
e de litteratura, de forma que começoa; e brllhan_tement~, 
com ·apparição de 'Leibnitz, que fundou essa · ph1losoph1a 
conhecida pelo seu nome, e que se prenda a Descarte~. 

Leibnitz teve, coroo tem todos · os fundadores de pbilo:
sophia ·a honra de iniciador da doutrina, e não a de or
ganisador. Essa honra. de organisaçiio cabe á Wo111', o sea 
mai~ distincto discípulo. . 

A pbilosophia de Leibnitz, assim organisada encbe·u 
todo ·o espaço de tempo que vae do principio de seculo 
18 ató a publicação' da Critica da razllo pura de Kant. 

· Como na Allemanha, Sr. preeid_ente, se . es.crevia. em· 
latim, maxime em philosopbia, ·a nova doutrina correu 
Iodá a Europa, e por isso a philosophia de Leibnitz desen
volveu-se e tinha sectarios .na Italia, na· Hespanha, na 
Françã, e sobretudo nà Allemanba . septentrioual, ande eu• 
sinara o famo~o philosopho ; essa parte que _o nobre .se
nador sómenw reconhece por Allemanha. Alli essa pbilo
sophia teve grande desenvolvimento, já p~Ja nomeada .de 
Leibnitz, já pela de Wollf, quando occapava uma. cadeira 
na universidade de Halle,· que nesse tempo dominava por 
seu prestigio a Allcmanha septeótrional ; Jogar que depois 
occopoa lena, e_ neste seculo Berlim. . . 

Na Allemanba do Sal onde influía mais a doutrina ca
tholica, o ensino de Wolff e todas essas innpvaçõc~ da pb~
losophia de Leibnitz pouco curso tiubam, como a1nda hoJe 
a que snhstiloia-a. ·A doutrina cat~olica, Sr. preside~te, 
é um. obslacolo -muito grande aoa.JDnovadoree, e dah1 os 
clamores que contra ella levantam, 

Para mostrar ao nobre senador que havia essas rela· 
clJes entre . os cultores das letras das doas nações, hoje 
inimigas, basta lembrar a historia do reinado de Frede
rico II da Prussia, e todo o movimento liUerario dessa 
época, 'em:qu6 sabios Crancez~s foram fundar em Berlim a 
academia real, e ainda um nono antes da revolução de 
1789, 1\Iirab~au publicava a su" obra~Monarchia. Pr~s
siana. Na Allemanba cultiva va-so o francez com: · mn1to 
interesse, e ainda hoje o Cazem. Mas no geral da popo
lnca:o franceza nlto havia interesse pelo estudo do allemilo, 
á despeito da visiohanr.a, o o nobre 8Cnador póde observar 
que o mesmo se dá· éntre nós e os paizes de origem cns
lolhana, ossim como entre Porl.ugal o a Hespanba': ba 
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aqui ·cureos d~ litt~nuom hespauhola 7 NlEo nos dedicamoH .·primeiro imperador qu·e acabou cofu a eilcripta 'doii_ 'âétcili 
aó ~stado d~s~a liUeratora, aliás tito importante .•• ; · ou. documentos publicos, as leis em summa; eodatilili 

ordenando que loesein na linguagem. pôpu,la:r, ·. em.alleiJIIO. 
O Sn~ Vuau DA SILVA dà_um apar:ts. 

0 Sn. MENDIIS DE ALIIIBI~4 :_::Eotlio permitia o nobre 
senador que lhe diga que conhece muito poaco a 'littera
tura hespanhola, é uma litteratura mui opulenta, e 'que 
aind11 boje o ,mostra, porquanto fazendo-se uma edição. dos 
seus claaaicos nlio está ainda completa ; sobem já a 5.-i 
o numero dos volom'es publicados em oitavo grande ou em 
qoarto. ·• .. · · 

' O, qne quero portanto mostrar, Sr. presidoot~, é que 
à Francá não se acbava lito desconhecedora da Allemànha 
nci priÔcipíõ deste sgculo como o nobre senador asse-
gurou: ••• : · 

O ·sa. JooJM : - Aio da no fim do s~culo passado a 
França ignorava muitas descobertas 1mportantes em me
dicfna, co,mo as de Avembrogger. 

O Sn. MBNPES DE· ALMEIDA : -.V. Ex. está· engallado. 

O Sn~ JooJM : - O nobre senador nã.o póde decidir 
estas questões. 

O Sa. MENDES DE ÂL!IIEJDA : - Essa pbilosophia ·do
minava na Allemanha, o se irradiava por dill'ereotes paizes 
na Europa, ·Dito era desconbecid& em França. A. pbiloso
phia de Descartes, que appareceu em França no ·meado 
do se cu lo XVII. era contraria á escholastica; e em breve 
creou discípulos de grande vulto em differeotes pontos, 
por exemplo, oa. Allemanha Leibnitz; ·na Inglaterra New
ton, Locke .c outros. Foram estes os seus propagaderes. 

Estes·philosophos produzirão discípulos nota veis dentro e 
fóra de· !eu paiz, como Wolff na Allemanha, Berkeley, 
Hatcheson e Hume na Inglaterra. Escuso citar mais no
_mes. A philosophia de Locke desenvo!veu-se fora da Alie
manha· mais · depressa do qoe a de Leibnitz, que éntilo, 
istó. é, na primeira metade do secnlo ultimo começava a 

· dominar na Allemanha . .l\Ias a philosopbia de Locke inva
dira a Allemanha por doas pontos : pela Inglaterra e 
pela França na mesma época em que a pbilosophia de 
Leibnitz explicada por Wo111' predominava. 

Portanto Sr.· presidente, o que mais influía na.Ailema-
. nha antes de Kant, era a philosopbia Wolffiana, que ·elle 

procurou combater, e ·sobretudo a escola sceptica ingleza, 
representada por Hume. Não se dirigião os eeus tiro.s á p~ilo
sophia sensualista franceza. Havia naqoella epocba com a 
Fran2a relâções moi extensas, tanto que, como já disse, a 
academia de scienci"s de Berlim, fundada por Fre•1crico II, 
era em grande parte composta de sabios francezes. Não foi 
pois o sensualismo francez que Kanl de prefereocia com
bateu mas as doutrinas de Wo111', o o sciepticismo de Hame. 

Já se lÓ, Sr. presidente, quo na aprodaçilo do desenvol
vimento intellectuaJ· da Allemanba, convém fazer a distinc
çilo entre. a pbilosophia e a litleralura; a parte Jitteraria 
é outra cousa·, e r.ilo se deve confundir com a pbilosophica, 
muito posterior. Os allemães começarão no principio do se
enio pas6ado a lançar os fundamentos da sua emancipação 
na parte puramente li Iteraria. O desenvolvimento do cultivo 
da lingoa germanica, sobretudo o alto allemiio, come!;oU 
de!de' Rodolpbo do Habsburgo, no soealo 13•, que foi o 

Depois este movimento foi continuado por'Ta!Jier; pre
gador dominicano, e por Lutbero que traduzia e publicou 
no secnlo XVI a bíblia em allemito. Finalmente no. seciílo 
passadu esse movimento litterario te,e. grande : impu!~ 
so, mediante duas escolas que entlo ftorei_ceram · àà 
Allemanba. · A escola Su~sa, de Zuricb, á cuja ·frente 
se achava Blldmer, e que produzia litteratos da ordem 
do GeBSner, Lavater, Muller e O!Jtros. A oatra:tiaha:po~ 
ch•l!' Gottsched, era a escola do Norte, de que a ind_ivi
daalidade mais aotavel, depois do cbe(e, foi talvez Nicola1, 
o redactor ria Bibliotheca UniverBa! Allem_if, especje de .eocy":' 
cio pedia_ que muito inftuiu na litteratura germanica. · 

Essas duas ~scolas que tanto animaram a cultura JiUe
raria na língua allemll, inspiravam-se na litteratara ingleza 
e fraoceza. A escola de Dodmer ou da Suissa, aeraia oli 
movimentos tia Iitteratura iogleza, a de Gottscbed, os da 
Cranceza; mas o resultado da lata foi Cavoravel ll de Bodmer 
porque produzia na Allemanha · vultos liU{!rarios como 
Klopstsck, o autor da Me11iada, Wieland, e sobretudo 
L~ssing que, na pbrase de Henrique Beine, é na littera
tora germaoíca o grande reformador como Coi .Luthero em 
religião. A estes seguiram-se Mendelssohn e outros,· e· por 
ultimo Schiller e Goethe, mas este era da escola de Wie
land, Jitterato de tanta importancia, que era denomin~do Cb 
Voltaire allemão, comquanto sua doutrina tosse mais pro
xima do naturalismo inglez, do que do deísmo fraocez. 

Portanto, Sr. presidente, os dons paizee França e Alie• 
manha entretiobllo muitas relàçiJes scieátiftcas ·e Jitterarias 
antes do apparecimeoto de Kanl. Este philosopho,qae pro
Cessava 1111 J{oeoigsberg s6 appareceu como tal-em' f781 
quando deu ao prélo a soa Critica da rasifo pura.· Digo 
que foi então que appareceu, não porque nAo fosse Kant 
am escritor conhecido na republica das letras, mas em· 
outros assomptos, e nlo em philosophia. Kant· começou ã 
reger a cadeira de philosophia na universidade de Koeoi- · 
g~berg,· em t 770; mas á. despeito de llaver publicado-em 
.t78t, á obra que tio assombroso nome lhe deu, aom.e.ote 
oito anoos. depois em !789, he qne tornou-se conhecido·" 
popular na Allemanha. E isto reconhece Hen~iqae Heiol!, ,e 
todos os que tratilo dessa litteratura, e do movimento :phi-
Josopbico de Kant. · .. 

Não se duvida, Sr. presidente, que Kant fizesse uma 
grande revolução na philosopbia, mas nil• foi conhecido 
senão nesse tempo em que a França estava á braços com 
•1ma espantosa revolução politica. Como· é que em. taea con
:Jições, desde 1789 até 1804, que foi .quando Mme. de .. 
dulll• dprendeu. o allemão e foi viajar; pela Allemanha, 
se podia logo conhecer, e apreciar na Franca, philoaophia 
qae nascera havia pouco na Allemanba, quando esta dou· 
trina na projlria Allemauha era pouço conhecida'! 

O Sn. Vuuu DA Su.vA :-Na:o se admire V. Ex. porque 
nn Rus~ia Gatharina II mandava traduzir pedaços de Di
derot e de outros, e os fazia espnlhar. 

O Su. l'IIBNDBS DE ALlllllJnA :.-Bem, mas nessa época a 
littoratora. da França dominava no continente da Europa, 
e ba via tempo e socego pnra propagai-a em qualquer pai~. 
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o· que quero mostrar t\ que nllo se deve lazer carga a 
França. por nllo haver logo conhecido e dado apreço á 
philosophia de_ Kant; accrescendo que quem primeiro fez 
este serviço não foi Mme. do Stael, como o nobre senador 
asseverou: S. Ex. enganou-se. 

escola, ·e se tem celebrisado mesmo . ~a scioocia :philoso~ 
pbica. .... . . 

Portanto, o nebre senador deverá ter neta do que alguma 
cousa eu sabia desta historia sem ser preciso· tra~epOr o 
Atlantico e acompanhar S. Ex. no seu notavel exemplo 
indo á Heidelberg. · · 1 Reinbold, Sr. presidente, foi quem primeiro propagou 

ou procurou propagar em França e!sa pbilosophia, como 
ja havia feilo na Allemariha, publicando na lingoa fran
ceza, em Leipsick, no anno de 1796 as suas Cartas sobre 
a 'PhiliBaphia de K~nt. A Reióhold seguio-se Villers, que 
vivia em Metz, na antiga 'fronteira da Allemanba, e 
conhecia bem a lingun, porque era loreno. Elle publicou 
nessa cidade em 1801 a sua obra- Philosophia de Kant 
ou Principias · fundamentaes da phi/osophia transcendente, 
obra _que despertou em Jlm•. de Stael o desejo de conhecer 
a nova· pbilosopbia allemll, e a 1ua litteratora, assim 
co~o as suas rela~ões em Genebra com Augusto Scblegel. 
Fo1 quando começou â estudar o allemllo. · 

Depois de 1830, as relações do Allemanha--com a Fran..; 
ça tiveram mais largo· desenvolvimento; maior sem duvjda 
que no seculo pas;ado. Da parte da França sobretudo'"! 'a 
mocidade estudiosi começou a aprender e cultivar. o alie_. 
mllo, e nllo só a philosophill ·como a litteratura; houv~ 
niio sómcnte interesse, coom paixão, entbusiasmo, fana.:. 
tismo, engouement,. por tudo quanto era teutonico, e,· mais' ' 
talvez do que no tempo de Frederico II, rei da c Prussia: 

D:i 1830 á 18i8, e dessa epocha até .o fim d, segtindo 
imperio (1870), esse fanatismo foi ·sempre crescendo·, gra
ças aos escriptos de Lerminier, sobretudo a sua. Philoso
phh do Direito; de Remus11t. Alexandre Thomas, e prin~ 
cipalmente Saiot-René· Taillandier que muito vulgarisou 
em França, com Henrique Hdoe, o conhecimento das pro~ 
ducções mais importantes do · germanis~. · Hoje, depois 
das victorias da Prussia, tem esfriado o• eothusiasmo de 
outr'ora. 

Autos de publicar-se a Allemanha de Mm• de Stael, que 
li quando estudava jurisprudencia em Olinda, assim como 
o celebre romance intitulado, c~rinna, publicou-se em 
1810 a obra de Portalis, Tratado do tuo e abuso -does
pirita philosophico durante o &eculo XVJIJ, trabnlbo muito 
importante, e que esse tão celtbre· jurisconsulto e e&ta
dista escreveu durante o seu exilio na Allomanha depois 
do golpe de Est_ado de 18 fructidor. Portalis não se li
mita 110 exame da philosopbia do Kant, elle examina 

aJodas as doutrinas dessa ordem que tiveram curso na 
Europa durante o ultimo seco lo. Parece que Portal is aão 
conhecia o allemão, e estudou a philtsopbia de K~nl pela 
tradocção latiua de Boro e a de Scbmidt, e pelos tra
balhos ile Reiohold e Jacobi, que por vezes cita. 

A obra d~ M.,e. de Stael imp.rimin-se em Franca. no mes
mo anno de 1810, mas sabend?·a policia de Napolelo que, 
era um pamphleto contra o 1mperio, contra a ordem de 
cousas. estabelecida em França, embargou a publicacilo e 
inútilisoo-s'e a ediçao qae foi toda levada ao piliÍo 

1
de 

modo qoe.~ó em 1813 foi, como bem disso o nobre s~na
dor, · pnbticada em Inglaterra. E por esta e oqtras cir
comstaocias da época .teve o livro tanta celebridade. ' · 

.Além de ]Jm6. de Stnel,- Benjamin Constant · comÓ ellà 
e:i:!lado n·a Allemanha, cuja língua conhecia p~rfeitamente, 
po1s estudara em Erlangen, e como professor ensinara na 
época do seu exilio em Gottinga, poz no prefacio da tra..: 
ducçlto da tragedia do Schiller, Wal!enstein · ·um interes
sante trabalho sobre a lítteratura germanka: 

· Depois do imperio a nova philosopbia · allemã kan tio ta 

Consequentemente parece-me haver demenstrado que 
se não estudei á foodo a philesophia do idealismo como o 
nobre senador, alguma cousa sei da historia desse. m&vi.., 
mento . sem ··o trabalho de ir âs margens do Neckú,- nfi· 
famosa universidade de Heidelberg. Pelo · que respeita á 
propria pl!ilosopbia · do professor de Kmnig@berg; o ·seu 
systema ou methodo, bem que não seja necessario, farei 
sobre este objecto algumas considerações. . . '. , 

Eo direi isto em poucas palilvras, porque estou nótao~ 
do qoe S. Ex. o. Sr. presidente, tem vontade qu~'eu já 
acabli.· Parece quo já passou· de todo. a bora dos requeri~ 
mentos. · · ·· · · .. · 

A~tigamente, Sr. presidente, a philosophia partia ·d~ 
priociplos o·ppostos aos de Kant, segoia me_thodo inverso ; 
e por isso ellu repre~enta .a SUII philosopliia collocada nas 
mesmas condições em que outr'ora se achava o syHt6ma de_ 
Coperoico a re~peito dos eutros systemas astroo·omicos_. 
Aotes de K•ot, era a razão qoo andava em ~emanda ilos 
phenemonos, dos factos externo~, do objectivo, coolo seus 
discípulos denominaram depois. tudo quanto fica f4ra dâ!!. 
cousas ém si _ou. noumenes, ou das leis da razão. Factos e. 
indícios que a pbilosopbia depois classificava e systemati7 
sava. Prlo contrario Kant fez o estudo da raziio, procedeu· 
ao inventario das soas f~c·uld11des e reconheceu o seu valor 
especifico, sua_ capacidade e limites como não tinha feito 
ncoboin pbileeopho anterior. 

ou hegeliana teve em Fra~ça mui distincto~ interpretes, 
não. como o nobre senador d1sse, Jou!Troy, Coosin e Guizet 
não .seguindo a ordem chronologica. Goizot, oito me consl~ 
,ue ~o occupasse . _em seus escriptos com a philosopbia 
1deahsta s-ermanica. E11e estudou cm Genebra e nessa 
época taes doutrinas er.am ·ali i pouao volgare~. Coosin 

Portanto, Kant elaborando e apresentando o seu sys
tema se achou nm circumstancias identicas ás de .Co
p_crnico. Em todos os calculos aetronomicos de outr'ora, 
cónsidorava-sÕ a terra no centro do.univer!o, e giranflo 
cm torno os outros astros, inclu~ive o sol, e nem sempre 
os calculos dos 11stronomos acertavam; mas .!~pois do 
systnmiL. do Cnperoico, os calcolos nilo t~em falhado, isto 
ó, acertam. 

o chefe da philosopbia ecletica ou e~piritualista racionhl' 
si~; tanto nas suas primeiras li~ões ou curso de p.'·iloso~ 
ph1a em 1817. em que se mostrou não ka.ntista tnas dis· 
cipillo de SchollinS', o restaurador do Spiuosisme' como em 
1_82_8 quando jâ era ent~u~!asta de Hogel. Joo1r;oy foi sou 
rliSCipolo, e um dos .priUJ!'Iros com Bautain e D11miron 
d~s.do o seu pr.imeiro curso, a~sim como tantos outros, que Outr'ora a razito, como outro sol, corria om torno do 
sor1a longo, Citar que honram o mestre o fundador da mundo dos factos para esclarecei-os com n r,ua luz ; 

I 

I 

I 
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mas Kant collocando a razlio em seu pedestal, rorÇ(/D o 
mundo dos Cactos a voltei ar em· toroo della ; alisim se ês
clarecem eH Cactos á medida que chegam ao alcance desse 
cen.tro ou so).in~ellectual, como bem diz Reine. 

'saperior ~ tudo, como acontece rio protestantismo, tuàdado 
:por f..ath6ro. ·• · 
· Eis Pm pouéas palavras o fundo da pbilosopbia de Kant, 
e a base Cragil da sua moral-quo tanto f'Xaltoo o .nobre· 
senador pelo Maranhão ; ."não silo coasas que se descei-. 
obeçam no Brasil, e que sejam, como S. Ex.·diase; uma 
aciencia de gargalo comprido e boca estreita,de que só mente 
possam aproveitar os que, como S. Ex.. Corem· á Hei-
delberg. · · · 

· Ntiíi ·roi Kant, Sr. presidente; quem deu ·a denomioaçllo, 
hoje muito seguida, de subjectivo e objectivo em Jogar 
de cousas em si ou noumene1, e de phenomeuos, foram 
os .seus· discipnlos, porquanto esse philosopho aceitara a 
terminologia antiga da idade media. Até entllo como já 
diBse,. só. se occupavão os-philosophos da demanda dos !ac- A. prova, Sr. presidente, de que esta philosopbia ólo 
tor., .. mas a rasão em si não era estudada em soas leis, ca- tem produzido grandes resultados, mesmo na A.llemanha, 
pacidade e. limites, as relaçiíes do subjectivo e objectivo nilo está no que lemos visto, e estamos obse~vando oeste se
eram bem· apreciadas e meditadas •. Para esse fim Kant culo. Qual a perfeição moral ad'luiri.Ja 'l Kaót· foi o iói
empregoa a critica, tratou de sondar em lodo o sentido a· ciador dessa philosopbia, mas o seu verdadeiro ·organisador 
rasilo humana, esse ~:rande instrumento do homem. Mas os foi Ficbte, que . lira ado. do criticismo de Kant logicas de•. 
resultados que colheu for.am ao inverso do que esperna. ducções ·!andou o idealismo transcendente, baseando no 

A raslto prisioneira na'espbera da Eubjectividade nllo eu universal toda a fonte da ccrtesa. 'Mas Schelling que lhe. 
pode alliogir. 0 objectivo, e . por tanto lhe é impossível succedeu, reputado o primeiro metapbya~ico deste seculo, 
chegar ao .conhecimento certo da qualquer realidade em 8;, mudou a base, tran!ferindo do _eu para o absoluto ourazlio 
Assim pela ruil.o pura e ·theoretica 0 homem nilo podia universal o fundamento da nova philosophia, que, cumpre, 
obter certeza da existencia de Deus e da immortalidade d1zel-o, ano era mais que a renovação das doutrinas de 
da alma ... Estas verdades somente attingia pela rasilo Jordllo. Bruno e de Spinosa.-
pralica ou consciencia, o que deu motivo á ou~ra obra sua Esta pbilosopbia iniciada por Schelling, . teve· por seu 

. intitulada.- Critica da rasiio pratica. Subjectivamente, grande organisador Hegel, que lhe deu o maior deseu
nil:o. volvimento, fazendo applicaçllo da dontrioa na historia, na 

A' consciencia lambem chamava Kant .em sua termi- politica e nas artes;· e por isso Hegel adquiriu· tal no.;. 
nologia philosopbica espocial, 0 imperativo catbegorico. meada que se tornou superior a Schelling e · ao proprio 
Como se vê, esta distinc~ilo de ra~llo pura e razilo pratica Kant. A.s escolas oriundas de sua philosophia silo eme 
repoos~ em- uma. asserção gratuita tendo por fim occullar grande numero e espalharam-se por toda a A.llemanha,- _ 
0 pantbeitmo doc.crlebre. pro!essor de Kmaig~berg; 0 que com mais ou menos exageração, segundo a• 'distribuiçllo· -
muito bem .. comprehendeu 0 seu discípulo. Fi chie, qnando que aqui nos !ez o nobre senador da direita, equerda, · e 

. · extrema es••uerda. . · · • logicamente redasu1. as duas .razires ao eu, e por elle ' 
creava todas as verdades, e até como uma vez expres~ Uma tal rlou:rina, Sr. presidente, teem produzido na 
sou-se, creou De.us I Foitambém por essa illogicidade que Allemanha a propaganda do patotbeismo sob ditlerentes 
Henrique lleine di~ em suas obras que Kaut publicara a Cllrmas e seus congeneres, o scepticismo; ·o materialismo, 
Critica da razão pratica, com temor da policia, e com e o atbeismo. Eis o que talem aa doutrinas· do idealismo 
pena de seu criado L~mpe, a quem votava estima e dese- germanico_qne o nobre senador tanto' encarece;. O pail-
java· deixar-lhe um Deus para consolai-o. lheismo é a doutrina mais propagada na Allemanho pro-

. ·. · · testante oa hegeliana, o que é por todos reconhecido. 
, Nã:o se podendo obter certeza da existencia de Deus Em Vf!rdade' 0 pantheista discorre, ralla muito em religill:o 
medi)lnte. a razilo pura ou especulativa, .K~ul, como ~á sem lazer cabedal, ~e nenhuma .. E' 0 que acontecia antiga
disse, . appella "para .a rasão pratica, a consciencia, eis o .mente com a religião do polytheismo. Fallava-se muito ,.em 
f~ódameato da sua theodicéa. Na consciencia é que· elle Deoses, tudo era Deus, menos 0 verdadeiro. o panthoiS!J10 
encontra· uma voz imperativa que lhe prescrevo fazer taJ· ·allemiio admilte e applaude não a religião; mas as reli• 
c.onsa ou evitar outra, impondo ao homem o dever. Da idéa "iões: 0 ·plural agrada-lhe. Haven_do muitas reli~>iires, 
de dever e dli existenaia da liberdade no homem deduz " " . • . . nellas nilo se . vé senão o. producto da. rasiio humana, o 
Kant a . responsabilidade moral. A. obediencia . ao dever contrario acontece com a religião por excellencili', ailo 
coostHuindo a virtude, a Micidade consistirá no comple· obra do homem, mas de verdadeiro. Daus. ·Esta desagrada 
ni,ento ou satisla~ilo desse acto. Sendo o ideal da perfeição ao pantheista, e .a todos.os ioimi,os da Igreja. · · 
mo~al .do homem a união da virtude com a !elicidade, 0 Mas e;tas doutrinas germanicas silo sympathicas ao 
que se nil.o póde obter na terra, a coasequeocia é a crença ·nobre senador, 0 pelo reu ·discurso ·mostra que as seguti 
de outra vida, o portanto a certeza da ímmortalidade da com enthu,iasmo. A hora dos reqnerimeotoi! vae-se os
alma.· Firmada· esta idéa, torna-se accessaria a oulra da coando, e eu nll:o posso demonstrar com citaçires do pro
exisleocia de um ente poderoso e intelligente, que assigoale prio Hegel, 0 mais eminente representante dessa philo
a "Virtude e recompense o merito. Eis como Deus consegue sophia, com citações de escriptorea allemães mui· autorisa
firmar a soa existencia. dos, que as doutrinas do idealismo, de Kant e soas disci.:. 

Havendo deyeres á cumprir do homem pará com este ente pulos, derramadas na A.llemanba protestante, no que res
int61ligente .e poderoso, justifica-se a creaçilo da religião. peita á religillo e á moral, resumem-ao um fallar muito, e 
Reli giM corumoda, como diz Dautain, porque toda foi fa vcravelmente em religilres, mas o pantbeismo é real e 
elaborada pela razito do homem com que clla deverá bar- dominante em todos os qne seguem essa pbilosopbia~ 
monisnr-se. Portanto K1nt collocou a rnzll:o individual, menos, como já disse, na parte catbolica da A.llemanba, · 
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O· Sa. FJGUBru. DB MBLLO :-Apoiado. 
O Sn. M'BIIDBS DB ALIIIBID.l :-Portanto, se S. Ex. sP;-oe 

a11 doutrinas do idealismo de Fichte, nilo é 'catholico; se 
partilha as doutrinas de Hegel sobre a identidade dos con
trario& e de toda a escola de Kant, nlto ó, nilo pode ser 
catholico. Será t11do quanto quizer, gostará muito de ro
ligiiles para dramatisar o romantismo, para discorrer em 

passou para os dos Barnabitas, onde ensino.u pbilosophia 
durante algum. tempo. Depois em Vienna associado. a .. va- • 
rios litteratos escreveu um jorn~l philo.sopbico. Desgostoso 
do estad() ecclesiastico, em 1783, foi para Leipzig, ,onde: 
aposta toa poblic~ndo nma apolGgia da Reforma. Dahi di
rigiu-se para Weymar onde. travou relaçiles com Wie
Jand ; caeandu em t 78( com ama filha deste f!moso lit
terato germanico. · abbadias, em monumentos . ~rothicos, · velbas catbedraes da 

idade media, em cavallaria, em crusados, etc., sob o 
ponto de vista poetico e artístico. Assim çomo para falhir 
da. religião catbolica sob o titulo menos respeitoso de 
christologia, compar~ndo-a com a mytbologia pagan, 
com as da Scandinaviâ·, da China, da ln dia, reputando-a 
inferior, .menos poetica, e mesmo mais triste e menos pro
gressiva. Mas a t:eligiilo proveni~nte do verdadeiro Deus 
nilo pode lõpportar taPa parallelos, nem admittem is.to os 
fieis defensores dessa doutrina divinamente inspirada. 

Era Reinbold 'sem duvida homem de grande talento, 
mas sem idéas 6xas corria atraz da novidade, .em nada 
assentava. Seguin em Leipsik as doutrinas de PlátDer que 
era WoUHano, depois as de Wieland, e nlio parou. Jal-
.gaDdo melhores as de Kant que despontavam rra Allema
Dha,· tornou-se seu enthosiasta, e foi ensinai-as em lena· 
Tambem não se pOde abi ·demorar muito, e em. 1704 foi 
para Kiel, DO Bolsteio, então sujeito á Dinamarca, e abi 
adoptou as doutrinas de Fichte. Finalmen to, acabou por 
crear doutrina sua em que tambem Dilo tiDba firmeza. En aproveito a occasia:o; Sr. presidente, para notar 

ainda outra proposição do nobre senador, mas talvez não 
.tenha tempo. Farei portanto novo requerimento em outra 
occ·asiilo, porque correspondendo ao convite, bei de res
ponder a S. Ex. ; não posso deixar qne o seu discurso 
passe incolnme, sem os reparos que exige. 

O Sa. PassrDENTE :-Em outra occasião o nobre sena
dor o poderã fazer. 

O Sa. MBN~Es DB AtliiSIDA :-En tenho vóntade de ser 
agradava) ã V. Ex. e vou pOr termo ao meu discurso. 

enei de fazer novo reqoArimeoto conforme v. Ex. me acon
selha para voltar. carga, ou antes para pOr remato ã_ 
minha tarefa. o requerimento que ia hoje apresentar 
tinha cinco artiros ; eu os reduzirei a trez. Antes porém 
de acabar, quero sempre fazer uma simples observacão, 
poucos minutos despenderei. . . • 

Tratando eu, oo discurso de U de 1\Iaio do anno pas
sad~, de autores mni distínctos que linbam atacado o 

- christianismo e dito bem dos jesuitas, o nôbre senador 
entendeu dever oppor a Voltaire, Reinbold. Nao sei com 

. que fundamonto S. Ex. trouxe esse nome, invocou . o~ta 
autoridade, porque a qoestilo é muito differente. 

Reinhold atacou es jesuítas? porque motivo? e em que 
época elle deixou a companhia de Jesus? S. Ex. me podia 
dizer ••• 

O Sn. VrEIR4 D.l SILVA :-Elle escapou de ser jesuíta 
pela. extiucção da ordem. 

O Sn. MENDEs DE ALMEIDA :~Em que tempo 't em que 
ili~? . 

O Sa. VrEIRA DA SILY.I. :-H~ uma carta delle diri
gida ao pae que prova perfeilame11te o que disse. 

O Sn. MsnDBS DE ALMEIDA : - V. Ex. devia ler essa 
carta. 

O Sn. V1Er11.1. DA SILVA :-Nilo quiz ler para poupar 
tempo. 

. O Sa. MENDES DE ÁL!IBIDA:-Reiobo)J não foi jest~ita, 
isto é,nilo profe>sou, porque, quando a ordem RJl oxtioguiu, 
em 1773, tinb apenas 15 annos; por. conseqoenciu, era nm 
rapaz o mui joven, e o que podia ellc dizer em damno dos 
jesuitas ? Foi apenas um alomno dos seus collegios o dahi 

Já se v6, Sr. presidente, · que Reinhold. era de· uma 
índole e volubilidade extraordinarias; o que podia pois 
dizer dos jesnilas, qaa os prejudicasse, sabiodo do col
lcgio aos ·111 annos? O seu testemunho ·nllo aproveita. 

Estou persuadido que diria menos (e S. EL tinha este 
exemplo om casa) do que o autor do poema do Uruguay, 
que depois d~ ter sabido do Rio de Janeiro em companhia 
'de seus irmãos de exilio, seguindo para Roma sem ter pres- · 
tado juramento contrario á sua ordem, escreveu aqnollo 
celebre poema em que mostrou talento, inspira~ilo poetica 
e máo caracter. , . · . . . 

Portanto, Sr. presideate, Reinhold não pó de ser invocado 
contra os jesuítas, ·porque era um rapaz de ·1 õ annos 
quando deixou o collagio por occasião da extincçilo da 
companhia. Demais, era um homem extraordinariamente 
voluvol, ~ fez differontes papeis ou evoluçiles philosophicas. 

Fichte dizia que era elle o homem que o tinha compre
bandido, mas quando Reinhold deixou a sna philosophia,. 
declarou que nunca o tinha comprebondido. E' a tal 
sciencia de gargalo comprido e boça .estreita. de que DOS 
fallou o nobre senador pelo Maranhão e que. poucos com
prehendem. Tambem Begel,no seu leito de morte (1831), 
dizia que só um homem o havia comprebendido ; e S. Ex. 
nos veio dizer que entendia moito do idealismo germaoico, 
qoaodo o proprio Heg!)l jnlgava que só um homem o tinha 
e:~ tendido o (com mais esta reflexão) nli.o ·tanto como 
solJpnnha ; de maneira qoe não se póde chamár á doutrina 
de Kant, doutrina popular, de facil percopçlto, porqoe, 
conforme Hegel, ella não é para todo mondo, mai yoocos 
a comprehendem. 

Terminarei aqui o segundo ponto de qne pretendia 
tratar em resposta ao nobre senador por minha província ; 
o mais que tenho .a dizer a respeito do d1scurso do illus
trado senador ficará para outra occasiilo. O meu reque
rimento é o seguinte: (/e). Como já passou u hora dos 
requerimentos e o nobre pre~idente do. senado me lembrou 
que estava acabada, nao posso mesmo justifica'l-oi mando-o 
neste estado. O governo dirá ·o que sobro esses artigos 
pensa. 

De~~java entrar em outras consideracões sobre essa 
materia, além da resposta que dei ao nobre senador, mas 
reservo-rue para o debate do requerimento. As lacunad 
então serão prcenchid11s. 

Ponho aqui termo ao meu di~curso •. 

i 
! 
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SESSÃO EM 21 . DE JULHO 
Requerimento 

ção com a questio niaçonico-religiosa. Or~· .é ~obre., ~sta 
ques!!to que veio o telegramma do Pará notiCIAr.& deseJada 
sohicão~ Porta o to h a moita coline:ziÓ ·entre · a'· ·minha 
defeza á respeito desta materia IÍ aqáelle ~fác&o.. ·' '. 

O: 8r. llendeAI de A:lmeJda : .;_ Sr. presi· Na sessão ultima, Sr. presidente, eu já moatreLquil o 
dente, tenho do apresentar ao senado uni requerimento de nobre senador acêosoo-me iojiJstámeoté dé 1er· inimigo da. 
interesse publico, e. que tem relação com a que8tão mais Allemanba, inimigo que. tratava a AII~J!Iáoh&'com aíediuile;, 
importante da actualidade : a questão maçonico-relígi~sa, porque á Alleniaoha toda; conforme S. Ex. inii attribàe, · 
de ·que o governo alio quer mais ouvir fallar; lançando era heretica e 'beretica· por causa da.·sciencía~. Eu nunc'a 
sobre ella o véo do silencio, porque é est~ hoje o .seu in- disse tal . cousa, é Óem consta de neÍlhÚm dos· meus. ditt
t~resse, mas . o interesse da queiJes que defendem a causa cursos: quem qni1er Mde verificai-o.· Mas i!stã: preleiídldã 
da igreja é muito differeote. Nó3 desejamos _que,esta arguição, e com azedume, serviu de pretexto a esta-dis.:.. 
questão seja bem discutida para que o paiz possa melhor cus~ão e para S. Ex. fazer uma dissertai:ão' muito eló
comprebeode-Ja e ajuizar. do. procedimento irregular do quente e erudita, â respeitei . da situaÇão. religioia, pllilo
goveroo. . . sophica e· li Iteraria 'da Allemanba e do seu' dêionvcilvimeáto 
· Neste sentido voo justificar o meu requerimento. E' so- no _e~terior, ·~obre(udo .em· reláçllo :á Fránçi:. Cci~teá&ar- -

bretudo em relação à omanoticia, que.ba poucos dias veio me-h1a em dizer : cc eu 11ão. disse 1sto,. esta defeza nada 
em um telegramma do Pará.. Convém que se saiba, Sr, pre-. tem comigo "• mas, como o nobre. senador me feJL .um 
sideote, se é real o que esse telegramma indica, e se, de repto _em p~bHco,. à questão mudà de _ligara~ ·-P~dia)imi-. 
feito, ha .algum documento do Santo Padre, relativamente lar-me a .perguntar a S. Ex, .a que veio esta .diasertacão 
á que•tão macooico-religiosa, alguma decisão publica, sobre a Allemanha para· a questão· de que aqài. tratamos; 
authentica e de 'tal ordem que não se possa pôr em duvida. cui bono? Mas escusada era a resposta.: O nobre iéiladõr 

Não- queremos,· e nosso interesse não. é sab~r; se houve disse que eu era inimigo .da: Alleman_ha, que, a ti!_lha de
alguma allocuçlto, porque, como já. .disse aqui o nobre clarado beretica.por causa da aciencia, e que-na exbibiçilo. 
presidente do conselho, essas allocuçõ'es do Santo Padre das minhas. asserções tinha manifestado azedume. E qae 
silo apanhadas por tacbygrapl1o~, que não são officiaes, fazer.? 
e ·que, por taes allocuçõ'es, não se póJe respoosabilisar,. Eu li e reli, Sr. presidente,:os meus discur.ilos,e. niodes,
nem o ·Santo Padre, nem o seu priocip<~l ministro, o cobri, esse inculcado. azedume .para· tornar:.me· odioso á. 
cardeal Aotonelli. Geroiania. Esta.niinha antipathi~.á Alle!Jl&obà é toda_~ 

Mas, Sr. presidéote, o telegramma do P&rá. refere-se a para pbantasia, pour .besoin de cause. Nlo-ha-nelles uma 
um acto mais formal c positivo, e· éomo o governo ' está só palavra, que aot~rise este 'pensamento do honrai!" ~e
hoje Stlnbor do telegrapho electro sub-marino transatlaoti- nador. E'. tudo gratuito .. Foi só para S •. Ex. póder brilhar, _ 
~o, e póde saber muito bem se estas noticias teem fun· e mostrar que .sabe muito de .cousas da Allemaoha. E o 
damento real, convém muito que o governo venha dizer ás que é curioso1é que ·s. Ex. falia da Allemanhà coúlo .se 
camaras e -ao paiz o que h a de positivo e real a respeito fosse dono della, tal é a sufllciencia_com que.se exprime 
deste negocio. . , . . quando trata deste paiz aqui. • • , · · · . . 

O hônrado sen:~dor ministro dos oe·gocios .estrangeiros 
disse, em uma das sessões da camara dos deputados, e creio O Sn. VmrRA Íl!. 'srnA :....,.Fallo seinp.re da Alléma~ha, 
que aqui, que se achava tratando d3 solu9ão desta questão sempre com muito recoobe.cimenlo. . . . . . -· . . · ·, • 
o nosso ministro em Roma, o Sr. barão de Alhandra. Vem O Sn. MENDES DE AurEm.l:'7""Vou fazer uma pequena· 
_!!gora o facto n que alio do relatado pelo telegrapho sob_· syntbese ·do mer( ultimo discurso, no qualjulgo· ter moatra-. 
matino, . e que ·se ·propagou. no Pará, declarando-se que do que qu.~ndo o o abre se_nador falia em Allemanba,. nllo . 
havia um aclo positivo e autbentico da Sanh Sé a respeito -se refere á todo 0 - paiz allemlio,.é de uma _parte da Alie
da nossa questão. Convém que este negocio seja bem es- manha, e é precisamente .aqoella parte que é dominada 
clarecido pelo governo. Diga o 'nobre . presidente do coo- pelo belegianismo. ·: ·. . , . :; 
stlbo o que ha sobre ·enes, se é verdadeiro, se ó falso e O nobre senador fez-me o favor de diz.er em um aparte 
qu,J é o fundamento dessa grave noticia. · · que a Allemanha de que tratava era a do Norte. · . 

Antes de eotrnr, Sr. presidente, no desenvolvimento 
desta ma-teria, que reputo de summa importancia, não O SR. VIEIRA P!. Su.VA :-PerdOe-me, V. Es:. entllo 
posso deixar dP, em conformidade com o que prometti na oiio me ouviu, en estudei no Sul. · , 
sessão de sabbndo, continuar a minhà defeza contra o que O Sa. MsNoEs DR Ar;~rEmA : -Eu sei que Heidelberg 
nesta casa sustentou o meú honrado collega pelo Maranhão, é na Allemanba do Sol ; mas V. Ex. Callou na Allema-:
quo se acha presPnte. v: Ex. sabe que eu obedeci promp- oba do Norte. Pó de ser que.· esteja. enganado; não ·caco , 
lamente ás suas observaçlie~, cortei Jogo o meu discurso questão disto. o·graode caso _é que o nobre s~oador pare-
o não· pude defender-me, e, portanto V. Ex. e o senado ceu-me nii.o conhecer outra Allemanha senão a que nll:o é 
terão ainda nlguma indulgencia comigo, permittiodo que catbolica, mas sim a protestante ou melbor a hegeliana. A , 
me aproveito dos poucos minutos que teo!1o a dispor parle ca~bolica S. Ex. conhece unicamente paradesdenhar, 
para de alguma sorte ir completando a minha dofeza. creio eu, comqoanto essa parte seja maior, e esteja .de 

As maiorias de que tratou o honrado senador. teem accordo com os princípios em ·que o nobre senador foi 
muita relação com a que1tão fi que já. alluJí, porque refe- entre nó~ educado. Portanto o nobre senador referia-se á
rem-se ao seu requerimento coodemnando o procedimento parte do Norte como a em que mais se tem desenvolvido 
do_s Rovd. bispos de Olinda o do Pnr!t, portanto em rela- no cultivo dn pl1ilosophia do Idealismo, e constitue o centro 

., 
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mais illoslrado da Allemanha. Por essa causa quando 
S. Ex. !alia da Allemaollll, compreheodo logo que se refere 
ã AllemaDba que pretende' vericer_ e dominar os paizes 
Jalirios e alavoil, á Allemanba protestaoto, poderosa oa 
parle aepleDiriooíil~ · · 

portaucia secundaria, como Edelman, _Babrdt e Baeedow 
e oatros menos eonhecidos. 

Portanto, Sr. presidente, a iollueocia que então se fazia 
sentir na Allfmanba, exclu~ive a· de WoJIJ', era ·a· de 
philosopbia ingleza. ou antes o nàturalismo inglez. Kant 
em verdnde se teve de combater a do'utrina de Locke; como 
a comprehendia10 os ingleze~, nlio o manifestou bem ; o 

_Mas mesmo quanto á' Allemaóha proteRtante, o nobre se
nador no que manifestou aqui Dilo foi muito feliz, porque 
n'ella ba lambem a parle sal que é importanlissima e por 
certo mais illaBtrada, com educaçlto da populn~iio mais des
envolvida. O Wartemberg, pu r exemplo, é o palz mais adian· 
tado Õ'eftseponto,e depois delle, a Saxonia na sua parte me
ridiana! maxime a Saxooia ducal. O Wurtemberg apresenta 
pliilosopbos eminentes como Hogel 6 Schelling, poetas 
c:oinó Ubland e Schiller, astroDomos como Kepler, etc. 

seu empenho era o sceptidsmo de Hume. · · 
MaF, Sr. presidente, empr~gando todos os esfor

~os contra essa philosopbia que julgava em utremo 
perigosa, elle escreveu a Critica da ratão pura, obra que 
deu . em resultado ficar o seu Putor qoasi ·Ião sceptico 
como H ame, . por quanto reconbec~u.:. que . p~Ja · razllo 
especalativa nllo se alcan~ava firmar certas verdadu 

No · que disse aqui a respeito da philosophia do 
idealismo allemilo, o nobre senador mostrou Dilo_ conhecer 
bem o movimento que· houve neese paiz no seculo passado. 
Nã:o diÍitilíguio · o movimento religioso e pietista, iniciado 
por Spener do mpvimrnto Jitterario, e do movimento pbi· 
Josophicci. · Cotisas· · muitlssimo differente8. Não distinguiu 
a escola de· Leibnitz e de WoJr, que tanto se desenvolveu 
na primeira métade do ultimei seculo ; e das outras es
colas oriundail ·de nat11ralismo inglez, e deismo francez; 
movimento do meado e fim do melmo seculo, epoca no
lavei,· quando appareceu Kant. 

de ordem objectiva. . . 
Pelo que respéita ao sensualismo francez, Sr. presidente, 

Kant, prescindindo de sua obra da Critica dq Rasl1.o Pura, 
era, póde·so dizer, tão sensaalista como Condillac. Obser-:
vam muitos pbilosophos importantes, como Balmes, em soa 
flhilosophia Fundamental que um sensualista francez. da 
ordem de Cabaois, Destull de Tracy ou Saint-Bonnet, 
podia muito bem aceitar as doutrinas de Kant. Portanto,. 
o que o no,bre senador aqui nos assegurou, quanto aos ser
viços .prestados por esse· pbilosopho coutra o sensualismo 
francez pecca pot inexacto. 

Considerou o nobre senador Klopstock como o primeiro 
que encetou ou deu maior desenvolvimento á litteratnra 
gerliíãnica, quando, ·pelo contrario, á Bodmer na Snissll e 
a Golhsched no Norte, cabe e~sa bonra, sem que por isso 
rija menor a· gloria . de. Klop!lok ; e isto somente diz res
peito· a Allemanba ·protestante. Foram elles que come• 
cil~am esse movimento que Kiopstork poderosamente 
ãóiilioa; mas foi sobretudo Lessin~r quem mais o acceleron 
e desenvolveu ; foi este grande escriptor qoom lhe deu 
maior expan!llo, e,. segundo Heine, he Lessing que pode 
ser considerado o . verdadeiro promotor da litteratura 
alleman no ultimo secnlo, foi elle o Luthero, como lbe 
cbam;~. o mesmo Reine, des!a litteratura, e seu emanei-
pador. . 

O ngbre senador, portanto, não procurou distinguir 
no movimento litterario germanico a· inllaencia da escola 
franceza e o ·da 'ingleza. Por exemplo, Gottsched, Scbwale 
e outros silo da escola franceza, ao passo- q11A HJIIer, 
Gessner, Lessing, l\Iendelsoho, e ainda Wieland, Lava ter e 
l'tluller são da escola ingleza. Essa inllaencia originou-se 
na Suis1a, em Zaricb o Berne, desenvolveu-se t• forti
ficou-se mds na universidade de Gottingue, on•le en,inava 
Daller, estabelecimcoto fundado pelo eleitor du Hanovre, 
entilo já rei da Inglaterra. 

No movimento philosopbico, Sr. presidente, tumbem 

A escola ingleza ou a pbilosophia naturista de .Locke ou· 
a scoptica de Hurne ou mesmo ainda a psychologica de 
Hotcheson e Reid, predominaram na Allemanha mais do 
que a sensualista francaza, que não tinha _ontros sectarios 
além dos que já notei ; e os da côrte da Frederico II, rei 
sceptico e albeu, que por sabios francezes fez nascer a 
academia de sciencias do Berlim, e sustentava essa pbilo
sopbia que li oLa alli como primeiro representante o celebre 
Nicolai, autor da J!i!llioth~ca Universal Allemã e talvez, 
na tbeolugia à Steinbart. · 

S. Ex., -pois, não póde, com ra•ão, dizer que (oi a 
pbilosopl1ia de Kant quem embaraçou o desenvolvimento 
do sensualismo rrancez na Allemanba, porque o sensualismo 
francez, a th. o ria de Condillac, estava reconhecida e admit
tida, p~de-se dizer po]Q .Proprio Kant; exclnido a facto da 
critica da razão p!tra, facil de com ella acommodar-se. 

Apreciando, por outro lado, Sr. presidente, às doutrinas 
do Kant, a faeo religiosa ou moral, o nobre senador disse 
que Kànt creara a doutriaa da superioridade' do dever, 
elevara os espíritos, inspirando ao homem maior estima 
de si, o o sentimento de sua dignidade,· collo~ando a moral 
verdadeira 110 seu Jogn:r. Isto não me parece exacto. Kant, 
a hc,tDdo o sccptici~mo de Hume, ch~goo, contra saa espec
taliva, ao rn•smo resultado ; suas do·utrinas philosopbicas 
nãu prodoliram seniio o pantheismo. Seu discípulo Ficbte 
nioda melhor o comprehendeu desde qno, organisaodo ou 
systema!í~andll essas doutrinas, fundou o idealismo germa
nico ; e seus ~ucceesoros, os autot·es da philosophia da 
na lu reza Scbélling e Hegel, ainda mais descarnaram a 
base da doutrina, posto que Schelling se manifestasse 
em extremo religioso ou myslicista. · 

o nobre senador não pareceu comprebonder bem os mo
tivos que levaram Kant a crear o seu systema. Kant oã:o 
tinha por liw, como S. Ex. dis~e, não. era seu proposito, 
atacar o· ~ensoalismo frnnccz. ·Kant, ao contrario, procurou 
combater o srepticí~mo de llum~ e o ideali!mo de Berckeley, 
mas sobretudo a pbilosopbia do Wolff Como era um 
pouco tbeclogo e a theologia tinha cabido entre os pro
testantes nos· maiores erros e extravagancias religiosas, 
Kant veio em so.ccorro dessa thcologia lambem alqu• br•da 
pelos assaltos das philosopbias domioaDios. I!Iils Knnl, Sr. 
presidente, nilo foi arrastado contra a pbilosophi:~ frnn· 
ceza qoo, aliás, tinha na Allemanba representantes de im-

En oilo estou, Sr. presidente, dizendo couzas de minha 
c.1sa ; s;1o factos conhecidos, descriminados por quem 
Ulblbor que ou tem iistududo essa celebrada pbilosopbia ; 
silo os Ines !'llllljRres primorosos qae o. nobre sen8dor 
doscobrio no rondo do vaso de gargalo comprido e boca 
estreita. EsRes manjares resumem-se, pó de-se dizer, em 

I 
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qoa tro, que silo o scepticismo, o paotbeidmo, o materia
lismo e o atheismo. E dou como prova do que digo, entre 
outras, o seguinte trecho de uma obra de He!lriqoo. Hdine, 
allemlio pur sang. 

mado a phUósophia alleirii pof um .certo ·~.e~~~ir~,· mjitico 
no qual a divindade se achava · occulta ·com~ em .um ~a.n• 
toario de nuvens, e que os philosopbonllemliel lhes· tialiam 
sempre parecido visiooaríos oxtasilidos; que íillo 'res.pira-

O S11. VIEIRA DA Srtn:-Era judeu: 
o· Sa. ME~DES DE ALIIIEIO.t.:-Tanto melhor, porque 

Meódel~obo ·era lambem judeu e muito applaudido os 
Allemanha ; mas Reine é um litterato germanico dll pri
meira ordem, e eis o que ello diz. a respeito das doutrinas 
Hegelianas bem comprehendidas pelos Saint:..Simonianos, 
melhor apreciados na Allomanha, referindo-se â épocha 
anterior de 1848, isto é, quando o nobre senador esta
·dava em Heielberg: (lendo): 

vam senão devocão e temor de Deus; Nih é falta· 'Diinha 
se outra cousa Óão· succcdfu, mas a pbilosopbi"a allemll é · 
justamente o contrario de que sé tioh" o· habito de ·chamar 
dté o-presenls devoçiío e temor do Deu~.' . . · ·. 

« O mais consequente destes meuirio~ indiscretos· da. phr-
losophia, o. nosso moderno Porpbyrias qu~ tem re.alme~lc 
o nome de f'Ío de fogo (Feuerbacb}, proclamou, de acct~.rdo 
com os &tus a~igos, o atbeismo o milis. radical_ co~o a 
ultima expressão de nossa matapbysica. » . .. . .. · 

Jâ se. vü, Sr. presidente, que me refiro á autores,alle-'
mães e mui distinctos ; é nelles que se ei:rcoDlra 'noticias 
curiosas~ desse manjar precioso de. que o nobre. senador 
aqui oos fallou com tan~a eloqueoci.a.' ~a~ quaod~: ~.enno 
S. Ex. não quizesso acertar essas auto~1~a~es, por .~xempl~ 
a de . n~ine, por· haverem sido hràehtas .•... ten.~o aqui o 
pro pi" B~!lel, que se exprime desta ·rormai ~(r~~r: ':. 

"Essã religilio (o panlheitmo) he a dos nosso~ maiores 
p~osadores, de nossos melhores artistas, e o dcismo, como 
referirei mais tarde, se acba destruido em theoria. Nin
goem ci decl11ra, mas cada um sabe-o: o pantbeismo he o 
segredo publico ·da Allemanba. De r~cto temos crescido 
demasiado para supportar o deismo. 

;, Somos livres e não queremos de~pota tooàote; 8omos 
m·aiores e oão temos ooces~ida.de de _cuidados paterno~; e 
lambem não somos a obra de um grande arti6ce : o dersmo 
he ama religião boa para escravos, para m~nioos, para 
gooebrioos, e .. para relojoeiros. 

" O pan~beismo é a religilio occulta da Allemanba e be 
· este resultado que tinbão previsto .os escriptores allemães 
que se de~encadeiimlo ba 50 anoos, contra Spioosa.» 
· E mais adiante : 
·." A rdéa. da philosopbia. da. natureza (a de Schelling e 

Hegel), oo fundo cão é outra cooea senão a idéa de Spi-
oosa, o paritbeismo. · 

cc A .doutrina de Spioosa e a pbilosophia da na.tureza, 
tal que.Schelliog OXJIÕZ ·no seu melhor perivdo, não são 
essencialmente. senão uma e a mesma cousa. Os allemães 

. depois de liaverem desprcsado o materialismo de Locke, e 
levado até soas ultimas conseqoencias o idealismo de 
Leibnitz, que· acharão igualmente esteril, vieram por 
fim ao terceiro filho de Descartes, Spioosa~ A pbilosopbia 
tem de novo preenchido uma grando rota~ão, e pode-se 
dizer que é a mesma que já preencheu, ha dous mil aooos 
na 'Grecia. " 

Ora, Sr. presidente, Spino~a é o compeodio de Scbel
lins- e de Hegel, assim como o seu predeceseor Jordão 
Bruno, sobre o qoal Schelling até e~creveo ama obra. 
Eram~ portanto ambos alheus conhecidos. 

Heine diz ainda no segando volome da sua Altsmanha 
a me~ma cousa : eis soas palavras. (Lê) : . 

" Pelo que re~peita a pbilo~O)Jhia aiJPmã eu divulguei, 
sem guardar attencões o segredo da esoola ; envolvido nas 
Cormulcls escbolasticas, nã.o era conhecido ·senão dos ini
ciados de .primeira clasBé. " 

Não sei se o nobre senador é da primeira ou da segunda 
classe destes iniciados. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA :-Fica ad libitum; V. Ex. me 
claspiflque como quizer. 

O Sn. l!IErclu,;s DE AI.MRIDA : -Heioe dil: ljUe a primeira· 
classe é quo conhecia esse ~egredo. Continuemos. 

•As minhas revelações excitaram ~m Fracça o maiores
panto o recordo-me r1ue emineotos jlensadores deste p11iz 
r:onfeoearaw··we cow ingenuidade, rp10 3Cmpro !Javi!un to-

" Fóra do homem e da nat•ueza outra cousa .. n!o ha. 
senão o t&ada. E é este nada que é Deus •. Logõ.nilo 'somos 
atbrus pois que proclamas Deus. " ." . · . ·., ··. · · . 

lUas desta fórma, panlboisticameole. Diz· mais ·o mesmo 
H~gel em outra parte .. Note~se qoe . apoio,.:me o&. a.utori'
dade de du Graty -LogictJ-:- que o,cita. (f~"~~) :~::~.~: 

"O mal r~Oectido em nó~ ••• é a mesma cousa,.qlle .a Ma 
ioteoclio do bem , -o que desta lórmâ rep"r~doi d11· Gra• 
lry: ·" O mal re1lectido em oó•, com~.- ~pposiÇão á vo.n
tade universal, é a mesma cousa que o liem.puro, .~ b.em 
em si. me! mo .. " E', diz o mesmo escriptor; ~ exactaJilente 
a opiciii.o de Hegel. em conseqoeocia 'do que mo.atia· em 
cem 1~ O:ares de suas ubras o maia profundo deaprezo. pela 
moral ~eoosprezando os que a defendem, louvando OS" que· a 
de; tro~m, chasqoeaodo de Socratu como inventor da moral 
burj;oeza, e affirmando que o que ha do mais louvavel ·e 
do melbor em Epicuro, é a sua moral. ,. . . 

Aqui, Sr. presidente, ~Hegel, o !amoso phllosopho ge~
manico, sustenta a doutrrna de Ep1curo, quando . o. ~o.bre 
senador em Eeu discurso nos aMsegura o cootrarro ; VIsto 
ser e:;sa doutrina de K~ot e de Hegel mui moral. (CoAiituia 
a ltlr): . . · · . · " . 

" A parte mais desacreditada · de toda doutnna de Ep!
curo é a sua moral; é, entretanto, é es~a a !U& parto mn1e. 
interessante; mas pó do-so tambem dizer que é o melhor 
lado do Fyslema. " · 

E comtu~o o nobre senador disse o contrario no seu 
discurso. Eram os rrancezes qoe seguiam· a doutrina 
desse philosopho grego, sob a denominação de sensna-:
lismo. 

O mesmo Hegel sus~cotava os. merecimento~ do~, so
pbistas, c o que diz elle a semelhante rs8peito '1 E curioso. 
Elegei os reputa seus predecessores : (te). . . . 

"' Sim, diz elle, os sophistas são os mestres da ~recra; 
os creadores de sua civilisacilo. Elles são desacredrtados ; 
eu o coorcsso, aos olhos ·da sã razilo, assim como da 
moral, mas porque ? Porque na ordem especulativa os 
dopbistas dizem qao nada existe, o .que se julga um ~h
surdo ; o na ordem prntic,l derribam todos os prro
cipios e todas as leis... Eis o fundamento do clamor 
univor8al contra os sopbistas : ó o grilo da sã razão 'IDO 
uão ~aho como t.lenombaraçnr-se da moiada. , 
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Mas, Sr. presidente, est.a 1ã ra:ão de que Hegelfallava 
ora sempre no sentido ironico. Portanto o qàe digo é fun" 
dado em autoridades germanicas, inclusive, o proprio Hegel, 
o patrono do a·obre senador, o maior homem que, confor
me l!eprehendo de suas palavras, a Allemanha produzia, 
porquanto .foi o que resumiu, concentrou em si toda a força 
dos precedentes philosophos germanicos modernos, Kant, 
Fichte Schelling. . · 

pára S. Ex. era um cofre fechado, porque exdigito gigas,· 
ou então ailo quiz denendar todo ô seu pensamento. O 
nobre senador. citou a respeito deste movimento philosc~ · 
pbico da França apenas Ires nome8, que, como já enun• 
c1ei-me em outra sessão, foram Guizot, que não me consta 
que se occupasso com a ri ova philosopb1a da Allemanba; 
Jooifroy e Coosin, nomes collocados fóra da ordem natural 
e chronologica. Um foi o mestre e outro o discípulo. 

Fichte que, como disso S. Ex., foi o re!ormador da eda· 
cação moral na Prussia, era a mesmo qoo na vespera de 
uma liçlio dizia a seus discípulos m!lravilhados : " ;\ma
nhli nos occoparomos de crear Deu~. • · 

Ha, Sr. presidente, uma grande dill'orença an!re·a Allema
nba catholica e a Allemanha protestante, diJieren~a que bem 
se manifesta em materia de edacacão e 1nstruccão da mo
cidáde; e quem ·aos assegura é o s"r. Rendu insÜspei!o, que 
foi mandado,ha alguns annos, pelo governo francez estudar 
as escolas populares da Allemanba. Na S!la obra.-Edu
cafãO popular na Altemanha' .do Norte, etc.-o emine11te 
observador,. dando conta da soa missão, faz resn)lar e!te 
curioso facto, e aoas .. conso quencias na sociedade. O q a e 
diz elle, Sr •. presidente, em relação a educação na ·Alie-

Da mesma sorte o nobre senador não pareceu ter .no .. 
ticia da escola ideologica em quo tanto se disLiogoiram 
C11banis e Destott de Tracy ; a -escola catholica, por an
tros denominada theologica do conde de Maistre e do 
B~r. do Bonald, e finalmente a racionalis!~ espiritual ou 
ecletica, assim mais conhecida e volgarisada, cronda por 

. manha protestante ? , 
Vej.~mos, é uma experiencía de qae dovemos colb.er al

gum proveito : é o segoin te : [lê.) 
« Em primeiro Jogar, ó mister, sob o ponto de vist11 

religioso,partilliar a Allema11ha em duas zonas, a ca tbo-
lica e a protestante. · 

c(· Nós paizes catbolicos, conforme nossas proprias in
vestigaçõe3, como segundo o testemunho de chefes poli
licos e religioso& do pr.oto~tanlismo, testemunho que ve
rifiquei a aotavel unanimidade no H~novro, e:11 Cassei, 
em Weymar, em lena, em Halle, em Berlim, em Breslau e 
em Dresda, como em. llfunich e em Stot!gard, a porta 
da escola como' a da igreja está fechada ao scepticismo ; 
nem aaa província& Rhenanas da Prassia, nem na: West
phalia, e ainda· menos ria Silcsia, na Biviéra on na Aos~ 
tria, as especulações enfermas âo H•golianismo não pe
netraram no ensino popular para viciar a fonte e quebrar 
a mola.» . · 

E accrescen ta i 
" Uma tal pratica mantem a religião aos olhos dos 

alumoos como o ponto central . do en!ino, e a religião faz, 
o que ella deve ser, a alma. da escola. Esta pratica é a lei 
escolar em lodos os paizes catholicos da Allemanha; e, 
Locada da importancia dos seus resultado~, a administra
ção soperi_or da instrucção publica em· Berlim, neste mes
mo momento (181i1i), occupa-se em transportai-a para as 
escolas protestantes.• 

O Sr. Rendo não examinou simplesmente o estado da 
edncacão popular na Allemanha do Nort~, apreciou-a ew 
suas relações com as doutrinas philosophicas e religiosas 

· qae então, como hoje, toem tido curso naqnelle tão cele
brado paiz. 

Eis aqui, portanto, Sr. presidente, os grandes, os pri
morosos manjares, de que o nobre ~coador aqui nos !al
Iava e encareceu o merito : estavam no fundo. deste vaso 
precioso de ga~~:alo comprido e boca estreita. , 

Na commun1caçno que o nobru senador dignou-se de 
razer perante o senado sobre a entrada dessas doutrinas e 
innuencia htteraria da Allemaaba em França, S. Ex. 
mostrou ~ao conhecia pouco e'sta materi,a, e qua~i que 

Cousio, cem todos os desenvolvimentos e aberrações dos 
seus discípulos de primeira ordem como Baotaín, Jou11'roy, 
de Remusat. e D·•miron, os que, como já notei am outra 
sessão, mais se distinguiram no seu primeiro curso de 
1817 e posteriormente Garnier, V acherot, Saisset, Ra
vaisson, Carv e Janet, e mui!os outros qoo prescindo de 
cila.r. . -

Tambem, Sr. presidente, não se póde esquecer a es
cola moderna franceza do Posi!ivismo, hoje tão propagada . 
Os positivistas, póde-so dizer, descendem dessa ultima 
escola, o ecletismo e foi principalmente a propaganda 
dessas doas doutrinas cm França que acarreto_u todo esse 
desenvolvimento philosophico anti-chrislão do nosso se" 
colo, cujos fractos já se conhecem. . 

Quanto ás outras partes da Europa, maximo a meri
dional, uote-se para S. Et., quando trata ·do Sol da Eu
ropa, já se. sabe que é da parte catholica, e por. ça!holico 
comprehende-se o ignorante, o amigo das trevas, do 
obscurantismo, com todos os annexos ·da cartilha hetero
doxa, a~i vem Jogo a historia da inquisição, relíquias, etc. 
A respeito dessa parto da Eur~pa, o nobre sC/lador. pouco 
diz. 

Finalmente o honrado senador allade a uma escholastica 
tradicional; que·se ensinava DO Sol .da Europa, mas não 
sei qne escholastica é esta. Ora cnmpre notar, no se
colo XVIII, quando já. estava desenvolvida, propagada. e 
conhecida a doutrina do Descartes, a pbilosophia esco
lastíca só vivia, póde-so dizer, om algumas das oscholas da 
igreja, porque a seita pbiloaophica dominante, por toda a 
parto a desacreditava 9 repellia. . . . 

Na Italia, como o nobre !ena dor deve saber; aphilosophia 
ou a!Kes o methodo de Descartes tinha lambem penetrado e 
feito largas conquistas. Todas as escolas creadas pelos 
discípulos ,deste celebre pbilosopho, contavam na. Italia 
sectarios numerosos e admiradores. Podemos apontar Vico, 
Gerdil, Soave, Filungieri, Verri e sobretudo um muito 
conhecido entre Dós e em Portugal sob o aomo do 
Genucnse .•• 

O Sn. FJOuEJRA DE MELLO :- Genovesi. 

O Sn. !fENDES DE Aumw.t : -Diz muito bom, Antonio 
Genovesi, philosopbo de muito merecimento no- seculo 
passado, pois suas obras for.11n mandadas admittir nos 
estabelecimentos lilterarios de Portosal G no Brasil, como 
a obra prima da época. Eu ainda e8tudei pelos seus com
pendias. Neste seculo a Italia conta pbilosophos eminentes 
como Rosmini, Gioberti, Ventura '' outros do menos cole-
brida.de. · . 
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Da.Hespanba não nos occupemos, porque fallando-se , túrar isto.? En li a celebre . carta que. Fo~col~ dirigio a · 
em Hespanba o nobre senador vó logo fogu~iras, iriquisi- Gino Cappooi em Setembro de t 826,-e é cousa muito di(..,. 
ções e horrores do monachismo, e não sei se até ~,.Ceada- · ferdnte d'aqaillo que o nobre senador ·aqui, ·.disse., .foeco.lo. 
Iismo. Entretanto a He8panba apresenta ·neste se·culo entro apreciando em uma. ecli~ão de Boccacio o .modo porque Jl& 

outros dons notaveis pensadores,· Donoso Cortez e Diogo Italia se faziam os deccionsrios:da língua naci~oal:e a· 
Balmes, para cujas obras eu ch~mo a allon~ão de S. Ex., grande disputa que h a via entre os chamAdos lrecentietas, e ., 
se ainda nilo as ·leu.- Nilo ha portanto alli essa inclinaçilo quieiltistas pronunciou-se pelo systema séguid~ juir Cesari' 
its treva~, ao obscurantismo, e ã outras enormidades, no seu diccionario aa lingua it11Jiana. Declarou que esse 
como o nobre senador pensa. diccionario era preferível ao da Crnsca, e'otendendo 'que os 

Por isso, Sr. president~, de todo quanto o nobre sena- diccionarios de uma Jiogua viva,fallada,erain, e deviam ,ser, 
dor expoz. aqui eu tiro a seguinte conclusão : S. Ex. o differentes dos das ·Jiuguas mortas. Taes Jexicologos em 
que cciubece muito bem da Allemaob11 é a universidade de lugar de .inventariarem todo11 os termos da lioguagem,quo 
Heidelborg e por Heidelberg, onde esteve estudando na a populado iallava, ião buscar nos livros todos os lermo~, 
sua mocidade, ainda aprecia boje a Allemanba e por- express·õ;s e exemplos, como se faz a respeito das lfoguas 
tanlu ha de enganar-se muito. Foi por isso que o nobre mortas. · · 
seoador, 1\llvez enamGrarto de sua obra, disse .lã comsigo: é o Sa. Vuan4 DA SILVA :-Conforme. 
preciso qoe este~ pobr~s tupinambás do Brasil aprendam 

_ alguma •:ousa da All~m·,;nb., qus tive a forluna de ir O Sn. ~&NDES .o~ AL:U&IDA. :-Mo. nilo ó .conforme. as 
-apreciar nas.·margens do Net·kaar. ' palavras .que jã citei. V. Ex. disse que ã liogua·italiana 

o Sil. VIEiRA DA SILVA :-V. Ex. é quem ãqui ta.xa de· escripta era uma Jingua morta; V. Ex. mesmo attribuiu a 
ignorante a tÓdo 0 mundo. · • esta · cjrcurnslanci~ o atraso .litterario. daquelle paiz ;~.mas 

não é este o pens11m.eoto de. Foscolo,. que disse cousa 
O Sn: ME_NDBS DE ALMEIDA.:~V. Ex. nilo me faz justiça. muito differente. Foscolo · di~se que a: liogua italiana, 
O Sn. V1EJRA nA SILVA :_:_Vejam-se· os-seus discursos conforme os seus adversarias, tornava-se uma.liogna.liUe.,-

e os seus .apartes. raria, .que o. povo oão fallava., que constava .sómenle dos 
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA: -Da manei~ a porque v_. Ex. livros. Ora. na ltalia. ha Dluitos. dialectõs e. a Jiogua. que 

qüalificou-me em· seu discurso, eu fico até muito abaixo predomina na· litteralura é a de Flor~nça. Havia a luta 
de ignorante,· .porque poz em meus ·Jabios proposições qae dos que .. fallavam a linguagem de Floren~a. e exigiam o 
eu não eD;~itti, e nem_ poderia fazei-o, e· diese que eu era seu predoíninio, ·coJ!tra a prctençilo dos ~utros. que. enteo.,
iAimigo da Allemanha por causa da sciench1. diam que .a lingua italiana devia comprehende~ lodos,os 

dialectos. falia dos no territorio. nacional; . e então. Fos-
0 Sn. VIBIR.I. DA SrLvA:- Ou V. Ex.. é .inimigo da colo aquilatando essa polemica, disse islo (ld).: . . · 

sciencia, ·ou e~tá cm· desaccordo com o syllabus. " . A c·ausa o nica destas disputas é que a Jiogua ·italiana 
O sa: lUENDES DE. ALllsioA:-E o syllabus estã porven- nunca foi fallada, é uma lingua escripta.e nada mais, :lit". 

tura em deeaccórdo com a scieocia? · · teraria_por con•egninle e. nilo popular. (vulgar) •. 
O Sa. VÍEIRA DA SJLVA.:-Com a scieÓcill e ludo .qua~io « Se as circumstancias da Italia .. p!'rmitlir.em que a 

liogua se torne ao .·mesmo. tempo .escript.a e fallada, como 
é conquista da civilisação. . hngoa · hticraría ao, mesmo tempo' e popular, ·então as 

O Sn. MENDES DE ALIIIEIDA:-Com a verdadeira civi- disputas e os pedantes desapparecerão, os litteratos.;oão se 
Iisação é que o syllabus há de sempre marchar bem. ' parecerilo mais com_os mandarins, e os' dialectos alio pre-

0 Sa. VISCO,I'iDB DE SouzA. FnA.NCO:-Pessimaioente. dominarão. nas capillles de caaa proviocia; .a nação não 
serã mais , como uma multidão de Cbine:&es, mas um povo 

O Sa. FERNANDES DA CuNRA:-E' uma morda~a. capaz de entender o que se escreve, juiz da lingua e do J!S-
0 Sn. MENDES DE ALIIIEioA:--Qual ó a mordaça que. lylo. N<Io será agora, mas Ílepois, e não a.oles.» ·. 

traz o syllabus ? Mas, Sr. pre~ídente, aqui não h a accusaçilo ou .allosão 
algnma ao alraso ou ao progresso Jilterario .do paiz; é 

O Sn. FBRI'iA.I'iDBS DA CoNUA :-A ludo quanto é razão se se quizer, uma silua~ão especial que se criou aa liogua · 
e liberdade. · italiana, como acontece com a cbineza: a lingua fallada 

O Sa. 1\fE~DES oÉ: AL~!BJDA : . .:..... IlloEiio. cbineza, olio é a cecripta; a liogua escripta muita gente 
Mas não quero apartar-me do assumplo ; e a propo!ito coobece mesmo fóra do Irnperio c~lesle, e pode-se enteo· 

de sul da Europa, repetirei : e11 não sei que escolaslica der com aquelle paiz sem fallar o cbinez vulgar. Portanto, 
lradicciooal é· esln, ã que o nobre senador alludio, mas ha Sr. presidente, a maneira porque o nobre senador aprecia 
um facto que é bom jã discuti-lo, e se diga a maneira estas cousas não mo parece exacta. Outro e 111ni diverso 
porque S. Ex. o aprecia: é curioso. Disse .S. Ex. (UJ : era o pensamento áe Foscolo. 

"Qual era o característico, nos ultimas seculos, da vida O nobre senador, senhor pres.idente, falia-nos aqui coas-
publica no sul da Europa? O vacuo e a nullidado que taotemeote em fogueiras, inquisição, reliquias, monachis
contribuiam par.a que assiln como cm materia do fé ; ludo mo, otc. parece que isto é um condimento indispensavel ã 
se lorn11sse dogma. ioviolavel, lambem a .sciencia se resu- defcza de suas· theses. Já em outra occasião demonstrei o 
misse em uma scolaslica tradiccional, o Iodas as artes em que era a iniJuisi~ilo em Porlagal, o direito que a regia, 
éxcrcicios de escola sem vida .. a-ponto de Foscolo dizer e qual foi durante a 6X1Siencia dessa legislaçilo a respon• 
quu a Jingua italiana escrita ora uma lingua morta. • sabilidado da igrt~jn. Para um jurisconsultu Ião illuslrado, 

nias, Sr. presidente, cooio o nobre senador pódo avon-. como S. Ex., parece-mo IJUe o dovor era aceitar provas 
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tão concludentes, apoiadas no texto ),gal. Mas agora tra
tando da. Bespanha, iavoca o nobre seM.dor os mesaios 
argumentos dispensando tanta eloquencia sobro este as-

O 811. VtsiR.l DA SILV! :-Tudo isto era devido á influ
encia jesuítica. 

O Sa. M&NDIB DE A.t;MEID.I. :-Não, niio era. Então os 
protestantes eram ioJiueuciados pelos jesuítas 'l Ora esla 
•g_ora é melhor. 

sampto tão gasto. · 
A Beapaoha, Sr. presidente, que .o nobre senador trata 

com tanto desdem, merecia ser melhor conhecida por 
S. Ex., quer ooa seculoa em que alli muito floresceram as 
lettras, quer hoje em que sua illnstração alio póde ser 
posta l'm duvida. Esse intereseante paiz conta grandes 
prosa.dores, eminentes- poeta'; pbilosophcs e theologo@ de 
primeira ordem, bem como cultores mui dislinctos do di
reito tanto civil como ecclesiaatico. Possue uma rica litte-

O Sn. V tE IR! D! S1LVA : -E V. Ex; supplle que no 
protestantismo não b jesuitaa·? 

O Sn. MENDES DE AL,IBIDA :- Para mim é novidlide, 
s&lvo se nesta cl~sse se contempla o ~Roubirt, à que 
V. Ex. se referiu; 

O Sa. V1EtRA DA SILVA : - V. Ex. está zangado 
com Rosshirt, mas não tem razão. Rosshirt não é proles-:. . ratara, e tive occasião de razer idéa mui avantajada por 

doas obras de summa importancia, em que foram éolllgi
dos os trabalhos doa seus primeiros escriptores ; refiro-me 
;í. Biblioth~ca de autores espanolet, detd~ la {ormacion 
del linguage hasta nuestros dia1, e o Tesoro de escritoret 
misticos e1panole1, que ainda não estão acabadas. A pri
meira de mór importaocia já conta mais de GO volumes 
em .J.o, mas só conheço IH .. E' uma compilação monu
mental, ou se a&teoda a fórma e ao fundo, mui auxiliada 
pflo governo he8panbol, exemplo que merecia ser imitado 
em outros paizes. 

Por tanto, Sr. presidente, a terra que produz notabili
dades como Lope de Vrga, Calderon, l\Ir.riana, Cervantes, 
Suares, Vas'qoes, Luiz de Granada, João de A vila, e san
toe da ordem de S. Iguacio de Loyola, S. Francisco. Xa
vier, Santa Tbereza do Jesus e outros, tem jus ao rezpei· 
to e mesmo á veneração e reconhecimento dos cultores 
das letras. Citei os artigos, mas entre os modernos hasta 
quo invoque os nomes de Doooso Cortes e Diogo Bal
més á que por vezes me tenho reCfriilo ; são soffieientes 
para justilicar minha proposição. 

Mas, Sr. presidente, visto que se trata da He~panba e 
de inquisição para menoscabar-se de uma nação . Ciilbo
Jica, é bom qua fazendo j ostiça examinemos se era ·a igre
ja ou o poder civif,quem ordenava a~ fogueiras, approva
va e executAva as senteucas contra O! Jatberanos recal
citrantes e propagaadistas. A biatoria e as legiela~lles dlio 
testemunho de que oe ministros da igreja iotervinbam 
ne~8es processos como perilos e. aoxiliar.es do poder _civil. 

Entretanto comparemos um pouco a AUeiDanba. que nil.o 
tinha inqaieição e queimava feiticeiras coiD a Hespanba 
que levava ao fogo os hereges naquellas condições. Na 
Allemanha queimava-se pobres mulheres cbam;1das feW 
cBiras mediante sentenças dos trihunaes civis. Na Loreaa, 
antes da sua unillo com a França, queimou-se mais de 800 
dessas infelizes durante alguns anno~, segundo refere 
Heiue. Em Wortzburgo perto do 200 foram sacrificadas 
em um auno, no.principio do secnlo XVII ou 6ns do XVI. 
Pode-se dizer que em todos os pontos da Europa, punia-se 
com penas graves os crimes contra a religião e som de· 
pendencia do tribónal inquisitorial. 

tante, é catbolieo e al.é ultr11montaoo. · 
O 811. MaNDES DE ALMEIDA: -V. Ex. e$lá enganadÓ . 

nlio só neste ponto, como quanto aos jesuítas. O a jesuítas, 
é quo se oppunbam á queõma das f~iticeiras, e a esse res
peito, poderia invocar os ·nomes dll Tauner e Spé; e. 
V. Ex. sabe que a mãe ·de Keppler esteve quasi a ser · 

'queimad<t em vista da perseguição dos tbeologos · protes-
tantes de Tubiogen. · 

O Sa. VIEIRA DA StLVA :-Os tbeologos. é·que acendiam 
as Cogueir<~s ? · · 

O ::ln. MENDES Dli ALMBID.I. :-NI\o disse isto. 
O Sa.' VIEIRA D.t. SIL.VA :-Pois V. Ex. não esta di

zendo que os tbeologoa protestantes quizer•m queimar a. 
mãe de Keppler ? 

O Sa. MK~DE8 os ALMEIDA :-Disse em verdade que o 
tbeol,•gos protestantes procuraram fuer queimar a mãe 
de Keppler, mas elles não eram juizes; Mas lambem disee 
qae Carpzow e Pott, criminalistas e protestantes, e aão 
theologos, dereudiam estas doutrinas, e que se devia sus· 
tentar com pcrtinacia a necess.ida. e desses _ process~8, , 
perseguindo-se com as penas ma1s severas, niio só as feiti
ceira!, mais ainda, o que é mais forte, &os que negavam os 
pactos diabolicos, e o grande escriptor. ; •• 

O Sa. VIEIRA DA S1LV.t. :-Tudo isto ·era um direito 
crimin~l inspirado pela tbeologia •••• 

O Sa. MENDEs DK ALMEIDA :-Ora, pelo amor de Deus, 
delita forma y, Ex. acha a tbeologia por toda a parte. 
Deixemos este _ponto. . 

Jii vPjo, Sr. prestdente, que a hora dos re~aenmentos 
vae-ae acabando, e que,. portanto, nlio poderei entrar no 
exame d~ parte relativa á grave questlto da AllemaubR. e da 
ltali3 .<)U do imperio e da igreja nos tempos de S. Grego
rio VU e de Jonocéncio IV, e outras relativas ao proce
dimento do eleitor da Baviera nó seculo p~ssado ; bom 
como ao racto que- o nobre senador aqai apreeentou de 
ter eu reito um salto na obra de Ranke, mas para este 
ponto crtio quo ainda posso aproveitar alguns momentos, 

Quero mostrar, Sr. presidente, que. Coi o· nobre senador 
que saltou, e não ou ••. 

O Sa. Vnmu. DA. SILVA : -E~ta agora não está má. 

Os proce~sos contra as feiticeiras eram defendidos e 
preconisados por criminalblaa protestantes de grande no
meada, como Carpsow, de Lepzíg, jurisconsulto Suonio, 
eJ;D 1666, e quasi no fim desse secolo em 1689, por João 
Henrique Pott, celebre profess~r da universidade de leoa. 
Elles aind' cousi1eravam de. evidente e snmma nece~sid.lde 
estes castigos crueis, e alem disto reclamavam a puniçlto 
daquolles qao sustentavam o contrario. 811. nosto sonlido 
obra3 muito curiosas, senão extravagantfls, 

ú Sn. l\IENDEs DE ALMEIDA: -.::.. ••. e por isto· on trouxe 
comigo o volume do mesmo autor 11fim de patentear quo Coi 
V. Ex. e nilo eu quem realmeute fez salto. Eis a prova. 
Quando, Sr. presidente, se ci.ta um autor <JUO nos é advorso, 
tira-5o a parte que nos u ravoravol, o ul'io so oos póde 
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obrigar a aceitn tudo mais, que em nosso_ desabono possa 
elle dizer. 

O Sa. Ma~nn DI ALiVBJD.l. :-Nio era aeceaaario lraas.:. 
crever a obra, eram apenas cinco linhas, o -que era muito 
dilfmnte. E11aa linhas eram o principio de~•• complc- · 
mento ; alo podiam e nem deviam ser oJyJdadas •. Q 811. Vrsru DA Sn.u dá um aparte. 

O S11. MBNDKS DE AurEJD! :-Quem se encarrega de 
susteat.ar doutrina oppoata é que faz as citações que lhe 
éonvém, e não eu qoe não tenho e nem puaso . tor e11a 
obrigação. O nobre senador que . me fez a accusaçllo de 
salhr algumas linhas ou períodos desse autor, foi quem, 
ao contrario, saltou, e a pr,oYa tenho aq!Ji, ao proprio 
livr.o. 

· Pcmso, pois, buor ~atiafeito ao nobre 1eaador, c~acor
rendo para coll"pletar os pararraphos da <'hra de Baub
com as linhas em questão. Resta-me ao pouco. tempo .de 
que disponho ra~er ainda algumas c~nside_raçõol em res
posla ao nobre senaor. Nlio' me alongarei. , • 

O nobre senador fali ou sobre o eltitor da · Buieri, 
Carlos Tbeodóro, dizendo que e11e prlnci1e era dominado· 
pelos jesuítas, mesmo. depois da aaa disperalo. S. Ex. até 
podia contemplar, apoiando-se ae1se inexacto juizo, o
coada Lippert, como nm dos seus favoritoa· qae tudo do 
eleitor obtinha. Mas que prons adduzia o uolirli senador 
da solidez desse seu juizo ? 

-0 Sa. VrBJIIA DA. SJLn:-E' bom transcrever a cilac!io 
de um ao lado da do outro. • 

O SR: JIIBNDES ·DI AL~rsrnA : ..:....N IJ meu discurso copiei 
tão ~ómenle a parte de Ranke, que o nobre senador citou 
até as palavras : « Os mesmos protestanle3 retiraram os 
~ens filhos dos gymoasios distantes para confiai-os aos 

Ditos menos menos meditados de aliam escriptor hete
rodoxo apaixonado, porquanto eu tenho ao roatrario 
provas mais solidas. Agora mesmo Teia-me ás mllos · as 
aotaa de um litterato, que em uma recentiseima ·,.iagem 
(Maio de t 87&) á lllemaoha di iuteressaotea noticiu a 
respeito da anivenidade de Bedelberg, e que n!io lerei 

jesuítas . .- · 
O nobre senador disse que · eu saltei o ruto ou a con-' 

tina11ção do artigo. Mas S. Ex. engana-se, deixei de trans• 
crever o que nllo linha importaocia para a these que 
defendia. Entretanto, o nobre sen11dor que me accusa com 
tanta severidade começa constituindo-se réo tio mesmo 
delicio, por quanto abandona as cinco primeiras Jinbas. 
para tomar o paragrapho immediato. Houv~ portanto um 
salto sem que nada pospa justificar. Eis aa palavras que o 
nobre s.enador olvidou-se de trB!lscrever (M) : 

<rEstes· (01 je1u.ita1) estab~leceram ainda escolas de 
pobres, instrucções religiosas para os meninos, catbe
cismos. O cathecismo de Canisius era composto de per
guntas bem encadeiadas e de respostas concisas; perfeita
mente satisfazia aa intelligencias deHinadas á. aprender. » 

Era, poi~, mais am elogio de Ranke aos jesuítas que 
deixei de contemplar na minha citaçilo. 

O 811. VrBrRA. DA SrLvA:-Se V. Ex. tivesse saltado 
dez paginas, não havia de ter copiado o resto. 

O Sn. MaNDES os ALIIIBID!:-Perdoe me V. Ex., eram 
apenas ã Jiubas, mas isto oito lhe fazia talvez conta. Da
mais, Sr. predidente; I(Ue neces~idade linba ca dos para
grapbos trauscrrptos pelo nobre senador, quando para 
salizfazer as opiniões do autor adverso aos jesuítas, eu 
comecei de um ponto que dizia: <r Nem sua devoção, nem 
sua seieucia marchavam nas estradas livres, illimitadas e 
não batidas, ele. » 

, for con~equencia, Sr. presidente, eu dava· todo o pen-
samento do autor nestas poucas palavras para mostrar o 
merecimento do quo elle confessava em pró dos jesuihs. Foi 
portanto, o nobre senador quem 'incorreu na censura injusta 
que me fez, e não eu, por quanto se oão houvesse salto, 
não podia S. Ex. esquecer ·estas cinco oa seis linhas que, 
aliás, tan!D apr<~veitavam á' mioba lbese. E' qlle essas 
linhas nilD fazião conta na occasiiio, por isso que ellas 
erilo um elogio aos jesuítas. · 

O Sn. VtsmA D.l SrLVA:-Completei ~o periodo o o pou
snmenlo do autor. Nilo era meu Intuito transcrever a 
obrn. · · 

para não tomar tempo. · 

O Sn. Vnnu 01 StLn: ..,...Póde transcrever no seu dia
corso. 

O Sa. MBftDBS DB ALIIBII)A:-Se, pois, me dá licenc{&, ea 
transcreverei alguns trechos. &las o melhor é l~r · já 
alguma cousa. Eis o que diz esse litterato em relaeão . á 
essa celebrada Universidade (MJ: . • 

"' Ao passo que as universidades de Giessen, de Fri
bur,o, de Manicb, de Berlim, estilo decabidas do seu an
tigo e!plendor, a de Beidelberg · conservou o 'seu velho 
renome. Elia conta t.ctualmeate mais de 1,000 ·estudantes, 
de todas as partes do mundo : da Prassia, da Auátria, 
da Serbia, da Roumania, da Russia, da Italiai da ·Grecia, 
da Inglaterra , · da America ,e do J8pllo. Maitos aão 
altrahidos pflos encantos do paiz, mas tambem maitcia 
p_ara alli se dirigem pela celebridade de alg11na profes
sores. · · 
· Mr. Winsebeid, lfDe oceapa a cadeira de direito ro- · 

mano, 6 consi~erado como· o primeiro jarisconsalto da 
. AllemaLha. Mr. Blaalschli, professor de direito dilS gentes, 
tem conquistado ama repataçllo earopéa pela sua obra · 
sobr<l essa materia ; Mr. Kuns Fischer, quo ensina _a bis- . 
toria, pa~sa pelo mêlbor hidoriador philosopbico do novo 
lmperio. E' o aulor de uma Historia da philo1op1lia mo-, · 
derna, e tem publicado edi~ões aanotad.u ds Kant; 
Bacon, etc. 

E acrescenta : 
, « O ensino da pbysica e da cbimica acha~se coaftado 
a dou3 sabios distinctos , Kuntz e Kircbov, os in
ventores da aualyse espectral. Quanto ás faculdades de 
lbeologia e de medicina,. silo pouco estimadas. , · 

cr A bibliolbec11, aberta todos os dias, .coa tém liSO 000 
volumes, ãO,OOO dissertagõe11 e 1,800 manascriptos, etc. , 

Ddixando do lado o que o illuslrado viajante diz sobre 
a bibliotbeca Palatina, e sobre a origam desse importante 
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eatabelecimeotcl lillerario, desde 1386 em que· fundou-o 
o conde Ruprecbt J, vencimentos dos professores, regu: 
lamentos universatarios, estudantes. · etc.,· conclue ·por 

ras o mui brilhantes excepções {Hum boldt por exemplo), 
a orudiclio dos livros de onde a maioria extrahia os seus 
coohecfmeotos ora franceza, como as mesmas Coo tes do 
pensamento, e esse periodo (note o senado) durou Pló 
depois de 1830. » 

esta fófma : (lê) : · 

« Em t 782, o eleitor Carlos Theodoro com fi ou o en
sino uoivenitario de Heidelberg á legistas francezes. Estos 
foram expellidos em t 808 e desde cotão os estudos per
deram até o seu caracter chrirtlfo, graças aos pbiloso
phos. materialistas e atheuJ da nova escola allemit. " 

Ora, isto dito por q-ualquer outro orgão· da sciencia 
fóra da Allemanha, ainda o mais autorisado, não léria, e 
nem tem, a forca vinda dos labios do Sr. Wircbow. O no~ 
bre senador a quem respondo não tem feito a mesma jus
tiça, tem-se mostrado mais rigoroso .com os francezes, e 
com lodo o latinismo. 

Já. vê o nobre senador que taes professores não podiam 
naquella epoc11. ser jesuitas ; esses legistas foram expelli
doa em t 808, com o desenvolvimento do patriotismo alie
mão contra a França. 

Lerei ainda, com permissão do senado, mais alguma_ 
linhas de outros escriptores germanico·s do nosso se·ulo, 
mais. antigo que o precedente, Henrique Heine, mas lam
bem mui competente em vista do nome que legou, -Este ·o Sn. VIÍuu DA SILVA :-E' exactamente o periódo da 

decadimcia da universidade. • 

O Sn. MENDES DE ALMEID~ :-Desde então, d1z com 
razio o douto viajante, o ensino, os estudos desPa uni· 
versidade perderam o seu caracter chriltão, graças aos 
pbilosophos, materialistas e athen3 da escola allemã. 

li Itera lo emprebeodeu escrever ama obra em ·estylo e lin• 
guagem commam; de [acil comprehensilo, isto· é, sem· a 
terminologia do idealismo germaoico, sobre a doutrina de 
Hegel, de que,-- como o nobre ·senador, era elle grande 
partidario e enthnsiastà, e, referindo o .seu projecto ,na 
soa obra a A.llemanha, pronuncioá: se .d~sta fórma : (lê) : 

O 811. ViEIRA. DA SILVA dli um aparte. 

O Sn. ME!IDES DE AI.!IKID.\ :-V. Ex. é Ião excessivo 
no seu. amor pela Allemanha •.• que mostra-se mais g~r
maoico q·ue os proprios allemães. E' mesmo t:io apaixona-

« Quanto é difficil comprehender os escritos de Hegel, 
q nnto nos enganamos facilmente julgando eomprebeod~r 
Indo não se lendo aprendido senão á construir· formulas 
diafecticas, e entretanto foi o de que convenci-me muitos 
annos mais tarde, aqui em Paris, qoando propuz -me a des-
pojar as idéas hegelianas do seu idioma abstracto e difl'oso, 
e a traduzil-as· na lingoa maternal do ·bom senso e da io
telhgibilidade universal, isto é, tm {rance:. 

do .que não faz jasLiça aos francezes. -

O Sn. VIEIRA DA SnvA :- Faço.~ 

O ·Sa. MENDES DE ALMEIDA: - TantJ não faz que os propri > 
allemães eão nesta parte mais accommodados do qne o i Ilus
tre senador. Pelo ardor e entbusiasmo que S. Ex. ostenta, 
parece-me haver certo fanatismo, desculpe-me o nobre se· 

" Na Jingqa fraoceza é mister saber exactamente õ que . 
se tem para dizer, e a idéa a mais presumida ê forçada a 
deixar cahir-seuij myslicos envoltorios· e· a .patentear-se em 
toda a sua · nudez: Por isso eu linha. a . intenção de es
crever uma exposição da philosophia de Hegel ao_ alcance . 
de todo o mondo, e pretendia reunil-1 :ínma nova edição 
da Allemanha como um complemento do iiréu livro., 

· nador a expressão, no momento não me occorre outra, 
quero sómente notar muita paixão, direi ainda demasiaâa 
parcialidade em pró dos allemães em relação aos. fran
cezes •. Ora, Sr. Presidente, isto n-iio me parece justo, e 
para prova de que a eate respeito os allemães são mais 
jaslos, mesmo mais benevolos com seus adversarios que o 
l10nrado senador, lerei algumas linbas de um discurso do· 
Sr. Wirchow, proferido ba quasi dous anoos na uni
versidade de Rostock, no 1\lecklemburgo-Schwerin. O Sr. 
'\Yircbow é hoje uma d:•s notabilidades .sci~nti6cas de 
Berlim, parlidario do príncipe de Bisnumk. Elias dizem o 
seguinte: .(•b). _ 

ic No momento em que certá imprensa, mal informada, 
lança o despreso e a injurift sobre no~sos infelizes vizi
n_bos, assenta-nos bem recordar com gratidão do tempo 
em que a riqutza emanando do exalçamento das facul
dade! ir.tellectuaes produzida pela França, allrahia todas 
as outras nações .. (acclamafões) Nenhum povo mostrara 
mais zelo e ardor cm gozar des~a riqueza do que a Alie
manha. Esses gr."lodcs homens, os Lavoisier, os Laplace, 
os Gay-Lussac, os iu!sieu, us Cnvier, os Dupuytren, os 
Lacnoec, ficaram sempre vivos na historia da ·humanidade. 

« Quando os naturalistas allemiles se r~unirnm (em 
1822), devemos confessar para sermos honestos, srnceroP, 
que o que então se podia chamar a sciencia. germanica 
estava ainda nas fnchas ; a sciencu corrente, a sciencia 
eleruentar, os proprios· manuaes eram francezes. Percor
rei n litteraturn dessa ópocn, e ncliarei~ qae com mui ra-

Heine explica depois a razão porque ·não deu ao pr61o 
esse tr;abalho depois de executai-o, era a mudança de 
idéas, a renuncia a semelhantes donlrin .. s após os acoote
cimontos de 18.5.8. Temos, puis, em .nossa presença mais 
uma auforidade. insuspeita, . como já diese • .E.' um allemão 
pur sang. · · 

o SR. Vn<:~RA DA SiLVA :--Pur sang, não; menos 
essa. 

O Sn. MENDES nE AJ.MEIDA :-Em certo sentido. E' 
prus~iano ; e sendo i;raelilll pass~u-se depois para o pro• 
teslnnlismo e nessa. crenca morre a. 

Pondo de Jad~ Sr. prêsidenle, o qiJe acabei de dizer em 
resllosta ao nobre senador pela minha província, insisto 

nas observações que fiz quanto no facto do telegrammn do 
Pari ; cumpre que o governo não fique mudo, ·diga nJ.:: 
guma cousa. sobre esse acontecimento que excita a curio
sidade publica e póde-se dizer, traz nm inqniMta~ão o pniz, 
porquanto se o telegramma diz sim, algumas pessoas que 
respeito dizem não. O govorno tem em seu poder meios 
de sabor com certeza a verdade ; ó preciso 11ue clle venha 
dizei n francnmence no paiz para tranquillisar 11 nós lodos. 

O meu requerimento consiste no seguinte (ld): 
(O requerimento estf1 publicado na sess:to compelento.) 

I 
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SESSÃO EM 21 DE JULHO 

Reerulamenlo 

O 8.'. 'VIsconde do Dio Branco (pre.i
dente do con,elho): - Sr. presidente, se me fosse permittido, 
eo ta mbem faril\ um pedido ao nobre senador que acaba de 
fa llar. Se eu podesse contar com a mesma benevolencia , 
qn e elle não recusa ao nobre senador pela provincia da 
Bahia, meu pedido seria que S. Ex. descobris,e uma outra 
raiz que anda incognita. 

O SR. VU!lR.!. DB SILV!:-Este é o dia das raizes. 
O SR. VISCONDB DO RIO BRANCO (pre,iden/e do conulho): 

-Eu desejava uber o porque em projecto de recruta
mento se pôde tratar da camara dos Sr8_ deputados, da 
eleição directa e de v,trios outros assumptos_ 

O SR . SILVBIR.!. DA MOTT.I.:-Ho"ntem V_ Ex. não per
guntou isso ao honrado visconde de lnbomirim por ser 
conselheiro de Estado . 

O SR . VISCON DIII DO RIO BU NCO(p·residente do conlelho): 
-V. Ex. examine tambem a equação desta incognita e 
veja se me descobre a raiz. 

O SR. SILVEiu DA lIfoTU :-V. Ex. pergunta-me isso, 
porque não sou conselheiro de Estado. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (pre,iden/e do cOllsellw): 
-Eu não tenho nenhum prGcedimento diverso para com 
os conselheiros de Estado qoe são membros do senado. 
Respeito a tollos elles, mas, assim como enunciam snas 
op iniões cilnsurando-me, e algumas ve zos sem poupar epi
grammas, eu creio que tanho igoal direito na defesa. _ • 

O SR. SILVBIR.I. DA MOTTA: -Sem duvida. 

O SR. VI!CONDB DO RIO BRANCO (presidente do cOlllelho): 
- _ . _ e qoe no eIercicio legitimo de5tedireito não talto 
com o respeito que éevo a todos. 

Não eI tranhe.i que o nobre senador pela provincia do 
Rio Grande do NOite se declarasse em opposiÇão ao ga
binete sobre a materia deste proj ecto e sobre a reforma 
elei toral, realmente duas questões importantes, as mais 
importantes que estão na ordem do dia _ O projecto de 
recrutamento não é de iniciativa do governo; tal iniciativa 
está vedada ao governo pelll constituição do Imperio, 
procede da ontra camara, sô ella pôde iniciar nesta ma
teria ; mas o governo não deve ser indifferente a om pro
jecto de tanta magnitude. A queslão eleitoral tem outra 
natureza, tem caracter politico, e, portanto, o nobre se
nador, pronunciando-se como o fez contra este segundo 
projecto, realmente não promette apoio ao governo em 
negocio vital. Ora, eo contna com isto, porque conhecia 
as disposiçõós do nobre senador pela provincia do Rio 
Grande do Norte ; desde o anno passado elle manifestou 
soas idéas e propositos a favor da eleição directa. Os 
meus reparos de uontcm, feitos muito á pressa, teem a 
explicação que traosparece das poucas palavras que eotão 
proferi. 

O Dobre senador pelo Rio-Grande do Norte não se 
contentou com sostentar a sua opini ão •••• Eu sou 
levado a tratar deste assumpto, porqoe o nobre senador 
por GOyllz tronxe-o outra vez ao debate. 

O nobre senador pelo Rio-Grande do Norte nllo s~ li- . 

ApPENDlCli: 

mitoo a ententar a soa opiniAo, (oi maie longe: nAo 
pÔde tolerar a. opinillo contraria. Ea eei que ai iotelli
gencias soperiores soft'rem &8 vezee deste mal ; nio ad
mittem que possa haver razão em quem pensa de ootro 
modo. Por i8so, o nobre senador eotendeu que o governo, 
nllo abraçando o seu parecer nessa importante questllo, 
não respeitava a opinião publica. De sorte qoe, bem 
entendida a proposição do nobre senador, soa opioi!o 
é sempre a do paiz. O ministerio, 00 quem qaer qoe 
se Ib~ opponha, põe-se em conlradicÇllo com o senti
mento geral, com a espiração naciooal. Ora, essas pre
tenções é qoe me parecem exageradas, e neste seotido era 
muito natoral o meu reparo. Se a eleição directa (o88e, na 
verdade, oma aspiração naciooal e tIo urgeote, qaem assim 
pensa e aIDrma, devera moito aotes, e sobretodo quudo 
se achou á frente dos negocios publicos, ter contrahido o 
empenho solemne de pNmover essa reforma ••• 

Mas reflicto que não devo demorar-me sobre este iaci
dente. Não se tratll agora de questão eleitoral. Esta dis
cussão tem o seu logar proprio, 00 por incidente, pôde ser 
tratada em algoma das discussões, qoe, segundo os estylos 
do nosso parlamento, admiltem divagações politicas. 

O nobre senador por Goyaz procorou jostificar o adia
mento por outros motivos qoe não os do nosso iIIostrado 
coHega, represen tante pelo Rio Grande do Norte. 

Eo não posso,Sr. presidente, convencer-me da conVlnien
cia do adiamento . A materia do projecto em discussifo 
está bem conhecida. Comprehendo qoe se tenha opinião 
contraria ao systema do projecto, qne se nlo qneira a soa 
adopção ; o assnmpto é muito importante, as divtrgencias 
não me sorprendem, e é por isto qne a questio se ventila 
ha muitos annos, prevalecendo sempre o ,Ialu quo, qoe 
aliás todos censuram e que mais de oma vez (oi apresen
tado como um mal tão grave, que sua reforma devia ser 
empenbo de qualqoer gabinete que bem comprehendesse 
seus deveres. 

o SlI. SILVIIIU nl MOTTA:-Sem duvida,e é até medida 
preparatoria da reforma eleitoraL 

O SR. VI SCONDE DO RIO BUNCO (presidente do cOluelho): 
-M as se os nobres senadores qoerem condemnar o pro
jecto, aceitem a discnssão, procurem convoncer-nos-de 
qoe o seu juizo é o mais acertado. Não arredem do debate 
um proj ecto tão importante, de iniciativa privativa da 
outra camara, que constitue tambem uma grande ne
cessidade social, sobre a qoal é necesurio qoe se adopte 
uma solução, qnalquer qDe seja (apoiadOl ), ou conforme 
aos principios do mesmo projecto, ou por outra fôrma e 
condições. Seja como fÔr, é preciso que o senado decida a 
qoestão . Além dQs estudos que precederam o do parla
mento a respeitu do projecto de que tratamos, (oi este es
todado por duas commissões do senado. 

Não havia incognita que merecesse o trabalho a que 
se deu o Dobre senador pela provincia de Goyaz, nas 
emendas que apresentaram os nossos ilIostrados coUegas, 
membros da commiss!o de marinha e guerra. No inter
vallo da 2' fi 3" discussão o senado não resolve0 qoe o 
projecto fosse devolvido ás mesmas commissõe•• .• 

O SR. Z.!.CiRUS: - Bem; pede-se agora. 

O SR. VISCONDI DO RIO Bft!NCO (prllide"t, do C01I$I
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lho) : - • • • para reconsideraI-o A vista duas idéas 
enunciadas no debate anterior; nllo se resolveu isto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTl :-Mas as emendas silo da 
eommissllo. 

O S8. VISCONDE DO RIO BRA~CO (presidente do cOlIselho) : 
-Os nobres senadores, com o direito que tem cada um 
de nó3 • • • 

O SR. SILVKI8.I. DA MOTTl :-Não Coi assim que elles 
olTereceram. 

O SR. VISCONDE DO RIO BUMCO (presidente io conselho :--o .. empenhados pela adopção do projecto, teEdo Ceito 
parte das duas commissões reunidas, e ten do ouvido a 
este respeito os nobres ministros da marinha e da guerra, 
deram-se ao trabalho de Cormular essas emendas, a6m de 
auxiliar o senado. 

O SR. ZAC1RI!! :-Mas ~omo commissão. 

O SR. VISCONDE no Ilro BU NCO (presidellte do COMe
lho) :-Não ; como simples senadores, já eu o disse, e 
listavam no seu direito. Portanto, Dão houve nenhuma 
IIXcluslo ceosuravel. A commissão de legislação Dão tem 
o direito de ser ouvida sobre materia de recrutamento, 
quando o senado assim nllo o resolve. 

O Sa. ZlC!lllAS :-Põis pede-se agora no requerimento 
em discussão. 

O SII. VISCONDE DO RIO BUNCO (prClulente do cOllse
l/lo) :-lIIto é outra cousa. 

O SR. Z.l.C1RI!S: -Não é outra cousa ; subsistia a reso
lução. A materia está snjeita ás duas commissões: de 
marinha e guerra e de legislaçllo. 

O SR. VlSCONDB DO RIO BRANCO (pre,idenle do conselho) : 
-Perdõe-me o nobre senador. E' doutrina nova que um 
projecto remeltido a uma commissão, tendo esta já dado 
o sen parecer, e estando elle sujeito ao senado, todavia
fi" ue preso á commissllo ou tenha de voltar a ella necessa
riamente : isto é doutrina no va ••• 

O SR. ZiCAlII.I.S: - R' bem velha. O que é novo é cha
mar-se commissão casual. 

O SR. VISCONDE DO RIO Bu"c~ (pre.idente do conselho): 
- O projecto não volta á commissào senão quan do a 
camara tssim o resolve. O sen~do não tomou semelhante 
resolução . Alguns nobres senadores, com o direito que 
cada um de nós tem, como membro! desta c~sa , Có rmu
laram as suas emendas e as apresentaram. 

O Su. Zi CAnlAs :-Não; é a commissão. 
O SR. VlSCONDB DO RI OBUNCÕ (presidente do conselho): 

-O nobre senador tem o mesmo direito e póde orrerecer 
outras emendas. 

O SR. SILVEla.I. DA MOTTA: - Não Coi como senadores 
que olTereceram. 

O SII. VlSCONDB DO RIO BUNCO (presUente do COII

selho) :-Foi. 
Os 811s. ZAC.l.BIU 11 SILVEIRA DA MOTTi : -Foi como 

membros d \ commissão de:marinha e gnerra. 

O SR. VlSCO~DB DO RIO BUNCO (pre,idente do conle
lho) :-Já o disseram, alies teem aqui dupla qualidade : 

são senadores e membros da commissão de marinha e 
guerra. Ma! Coi como senadore! que assignaram as 
emendas: 

O SII. Z.l.C1RU S :-E tambem como membros da com
missão de marinha e guerra. 

O SR. YISCONDE DO RIO BUNCO (pre.idente do conu
lho) :-E porque dá-se a circumstancia de serem membros 
da commi~são de marinha e guerra, segue-se que assignas
sem nesta qual idade as emendas que orrereceram á consi
deração do stnaDo ? 

As commissões não dão parecer senão em virtudo de 
encargos que recebam da callJara a que pertencem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTT! :- Não estava destruida a 
decisão do senado. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRA~co (presidente do cOllulho) : 
- Digam os nobres senadores que em seu parecer o pro
jecto devia ir ás duas commissõe~ ••• 

.A SR. ZACARIAS :- E' a continuaçil.o do que estava re
solvido. 

OSR. VISCONDE DO RIO BUNC O (presidente do contelha): 
- . •. mas nlio digam que os autores das emendas com
melteram Calta de delicadeza, uma desalteoção • •• 

O SR. J1CUARIBE :-E nem tinham motivo para isto. 
Por que razllo iJaviam de proceder assim? 

O SR . VISCO NDE DO RIO nR!~CO (pre,idente ,lo conselho): 
- ••• em nlio proceder de accordo com os membros da 
commissão de legislação. 

O SR. MENDES DE ALMBIDA :- Peço a palavra. 

O SII. ViSCONDE DO RIO BUNCO (preriden te do conselho) : 
-Não vejo nocessidade de que o projecto vá ás duas 
commissões . As opioiões 8stão bem manilestadas; discu
tamos a materia . E' um dos deleitas do nosso regimen par
lalpentar, que os incidentes, as questões prejudidaes to
mem o tempo que devia ser empregado na discussão prin
cipal. res ulta nd ~ dahi que não se chega a resultados 
uteis, que muitos negocios ficam sem soluçllo. Pó de ser 
que os nobres senadores entendam que o projecto é tão 
máo que todos estes meios sejam con'!enientes para impe
dir a sua passagem ••• 

O SR. Zlr,UI.S : - Não, senhor ; querer qDe o pro
jecto seja arrecto a duas commissões, nito é embaraçar a 
sua passagem. 

O SR. VlSC~~DE DO RIO BRANCO (preridente do conselho): 
- Então di ga-s~ isso e não se leve a mal que outros pro
cedam em sentido opposto. 

O SR. ZACUIAS : - O que se tlIV;l a mal é que se at
triMa á commissão casual um trabalho Ceito por todos os 
m·. mbros de uma commissão ; isto é que é novo. 

O SR. VISCONDB Da RIO BUNoo (presidente do conrelho) : 
- O nohre senador pela provincia de Goyaz, discutio,dq o 
adiamento, discutiu quasi todo o projecto. Eu, porém, 
que desejo a discuss:W do projecto e Dão a do adiamento, 
peço licença a S . . Ex. para nil.o acompanhaI -o par. 
possu, reservanJo o debate principal para sua acer.
sião opportuna, quando o projecto reassumir o seu logar na 
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ordellf do dia, quando fór arredada esta trave, que está 
posta por diante em fórma ·de aaiamento. 

0 Sa. VISCONDB DO Rro BRANCO {presid~nle do COii&el1io): 
-E~te principio de rdcratamento é:qae eu deaejo·têr bem 
explicado, bem estudado ; que o nobre se_uador pe)& pro.:. 
vincia de Goyaz descubra todas as suas raizes e as ponha. 

A discussão do projecto ha de mostrar, agora, como 
antes, que as objecções de seus antagonistas não silo fan.:. 
dadas, e qae se argaem defeitos qa6 niio são reaes. Assim 
é. que· o. nobre senador fallou•nos ·ém,multas e mostrou 
grande recéio de que esta penalidade do projecto ·fosse 
uma arma que se prestasse a grandes abasos •. Entretanto· 
o c~rto é qae o projecto é, quanto aos meios coercitivos, 
mars moderado do que a legislação vigente: 

De tudo o que lenho ouvido deprehendo.qae o actual 
systema. de recrutamento é o qae agrada mais. Hoje nllo 
s_o quer _rnnoy~ções senil.o para a eleiçlio directa. Se tiver
mos ele1ç~ duecta, teremos tudo, o Brasil passará a ser 
P!ospero e a~ eleições puríssimas. Ninguem mais vexará: o 
crdadão ·por causa ou pretexto do servico das armas · 
tudo correrá placidamente : · ha· de chover d maná do cé~ 
sobre o Bril!il, desde que tenhamos a eleicão directa I · 

á Jaz do dia. • · 

o SR. S!LVBÍR! D! MoTTA :-Sim, senhor j que s1rvam 
tambem os filhos doa senadores, doa ministros, etc;; . esta 
é que é a ·raiz. 

O ~a. PAHAN.t.GIIÁ :-Para esses contioúa o m&ná. 

o Sa. SARAIVA :-loto rião é argumento. . 
O Sa. ZAc.uus :-Nioguem disse. isto ; 11à0 se espera 

pormaná. . · 

. O S11. VISCONDE· o o Rio Bu~co {pre1idenle d~ · conselho); 
-0· projecto, disse eu, é mais moderado do que·a.legia-· 
laç4_o vigente : estabelece multas, mas não a prisiio. · · · 

O. SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Estabelece. . . 

O SR. VISCONDE no R10 BIÍANco (pre~idente do conrslho) ·= 
....:Diz na ultima parte : « Estas mcltas o!Io prejudicam 
o procedimento cri':!lioal ou civil, que no caso coaber ••• » 

o·sft. SILVEIR& D.t. 'MorTA :-São commutadas em pri-· 
são,, quando os multados não teem dinheiro para pagai-as. 

o·sR. VISCONDE DO Rro BuNCO (presidente d_o conselho): 
O Sa. viscoNDE no R1ó BRANCO {presidente do conse!h·•): Dispõe mais adia_ote : o Elias serão convertidas em prisão, 

-Os nobres ·senadores tenham pacieocia e oucam•me. que não exceda -a 60 dias, pelo juiz da execuçiio, quando 
Eu lhes. piesto sempre 11 maior attencão. Não sé incom- os condemoadus não ·tiverem meios de pagai-as,. segundo 
modem com as minhas ~bservacões, porque i~so significará o disposto no art. 32 do. codigo_ criminal.» • · , 
que ~lias teem alg_um peso. • _ ' ALGUNS Sas. SENADonBs :7"'Mo é da lei_ geral. 

· O Sn. ZACARIAS :....:.Pois pensa que es,ou 'incommodado? O Sn. vrscoNPE DO R1o BsANco (presidente do collselhoJ:. 
Não estoa. -Justamente, é a regra do codigo criminal • 

O Sa. vr_sco~nE DO R1o Ba~co (prelidente do conse
lho) : -~ O que se quer ou · o· resultado do que se quer é 
o syste.ma actual. P~uco parece importar aos adversarias 
do proJecto qae esse systema continue. Antes, porém; fi
gura v a em todos os programmas a reforma de recruta~ 
mento ; todos · promettiam isentar os cidadãos dos ve
xa~os da leva força_da; da desigualdade com que o :pob.re 
art1sta é ag11rrado vrolent~meote, quando menos o ·espera 
separado de ~ua família, levado para o .xadrez para as~ 
sentar praça immediatamente ; ao passo 'que ~a filhos e. 

- os parentes dos abastados,, embor& p11sseiem sem occupação 
pelas ruas das nossas ~apttaes, não estudem e não queiram 

· senão empregos pubhcos, continuam intoirameote livres 
do recrutamento. 

O Sa. PARANAGUÁ :-E continuam pelo projecto. 

O Sn. VISCOND_B D~ R1o ~BANco (presidente do conselho) 
- Para o exercrto, Já se d1sse, Eó deve ir quem não tem 
occapa~ão, a gente ociosa. 
·. O Sn. 'suArn :-E' o que _quer o projecto. 

· · O Sa. vrscoND~ no Rio BRANC~ (presidente .do conselho) 
- Ora, eu. deseJO que se abra drscassüo sobre o projecto 
e qa~ nprecremo~ em toda a sua profundidade e extensão 
esta rdéa de que, no Brasil, o exercito não deve recrutar· 
as praças d_e que carece annualmenle seoiíQ entre os v:~ di os, 
a gente oc1osa, nlio compreheodidos todos os que estejam 
neste caso, que os ha em todas as classe~, mas somente 
os d~s classes inferiores, porque os ociosos das classes 
superrores ebtão e conlinaarão isentos. . 

O Sn. Su.VEJR! J>A !lonA :-Nilo vou por ail.i. · 

. Vamos agora vêr o que está em vigor (lendo).~ d.rt. U 
do decreto o •. 73 de Ç de Abril de 1841 .. Todos os que 
occaltarem algum indivi_dao sujeito ao recrutamento e ou 
protPgerem a sua fuga ou impedirem por alguma fôrma 
que seja recrutado, ou forem causa de que, depois de re
crutado, seja 'tirado d1> poder dos coodactores, ·serli.o 
punidos com prisão de um a tres m~zes e multa de too·~ 
a 2011$, além de outras penas criminaes, a· que podem 
·estar sujeitos. » -· · 

Isto está em vigor e nioguem Jalla contra ; os adia
mentos propostos tendem a perpetuar esta disposição, mas, 
não obstante, os nobres senadores levaotam~se e.clamam 
por causa das multas e da· prieão,que o projecto c-Ón.mina I 

O Sa. SrtvsrRA DA MoTT.i.:-A pena admiuislrativa-
mente imposta faz muila dift'erença. · 

·o Sn. JAGIIAtuoE:-Até teem sido impostas administraÚ'" 
vamente. · · · · 

O Sn. SrLVEIR.l DA MoTTA:-A. de Ires mezes não. 
O Sn. JAauAnrliK :-Ao menos v( muitas vezes. 
O Sn. StLVBIRA DA Moru:-Mo foi la pelos capilãés-

móres do Ceará. . · . · · 
(Ha outros apartes.). . 
O Sn. vrscoNnB no Rio BRANCO (presidente do conselho)': 

-Perdôe -me o nobre· senador; abí ha· prbão o multa, e 
aqui ha multa, applicada admiuistrativamente, qu'e póde 
ser conve!lida em prisão, que não exceda de 60 dias, só no 
caso do não ser satisfeita. 

O Sn. Srtvruú DA .Moi'TA:-Converlida. 

O Sn. VISGOIIDB no Rro DIIAriCO (presidente elo conselho): 
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-Convetlida,. mas lambem applicada administrativa· Individual, , com o exerc1c1o dos direitos políticos do ci
mente e 1ó aaquellà hypo&hese pelo juiz da execução, da dão brasileiro,· com a boa organisação do exercito, e 

Sr. presidente, esta objecção do nobre. senador não é tem outros e1l'eito1; ·é, portanto, assumpto da maior monta •. 
radical, ·seria para eliminar ou modificar um artigo, não O senado não perdo o seu tempo, occupando·se com este 
para condemoar o projecto. _ projecto ; aproveita:-o melhor do que discutindo os a~ia-

0 Sa. SILVBJII.I.DA Moru :-Eu ollo aoalysei 08 .artigos. meatos e os· requerimentos sobre a questão maçonJco-
religiosa. 

O Sa. VJSCOftD& DO R1o Burcco (presidente do conulho): 
-Nem a ma&Bria é tio complicada, principalmente quando O .Sa. MENDES DE ÂLMEJDA : - V. Ex. estA puxando 
ha ma&eria ideotica e mais grave na legislação vigente, por mim ; depois iocommoda'-se. 
que ex1ga o adiamento para um largo e profundo estado o Sa. VISCONDB DO n10 BRANCO (presidente do conullw): 
entre duas commisaões, uma de espada, que é a de mari- _ o• senhor 1 Isto ó apenas uma referencia historica. 
nha e guerra, e ou Ira de tora, que é a de legislação. 

' O Sa. ZACAIIJAS dá um aparta. 
O 811. SJLVBJIIA DA MorrA :-De espada, não; espada 

só tem um membro, 08 outros são de casaca. .O 811. VISCONDE Do R1o BRANco (pre1idente do coniB-
lho) :-Estou me referindo no requerimento que foi apre- -

O Sa. VJSCONDB DO Rro BRANCO (presidente do coniBlho): sentado 0 outro . dia. o nobre senador pelo Maranhão 
-Usei de uma .Ogura de rhelorica, ellas estio em moda; .queria ajustar contas com 0 seu collega. pda mesma 
digo .que a commiseito de· marinha ~ guer~a. é commisaio província, .mas poz no seu requerimento um sobrescriplo 
de espada, porque trata de mater1as m1htares, e _qu~ a para mim; a questão era toda com o outro nobre senador 
outra é commissio de Ioga, porque compõe-se de JUliS- pela mesma província, essa magna questão, que eu hei de 
consultes. . . . _ ler em folhetos, porque é preciso que esses discursos 

O ~obre. senador por Goyaz está deSPJOSo de d1sc~t1r ac'ldemicos sejam impressos em avulso, para que os pos
m~terlas !~portante~ i eu o aco.mpanho neste. de~eJO. samos ler com Ioda a pausa e tel-os na bibliotheca para 
Po1s vamos 11rar a ra1z a este proJecto, vamos d1scut1r ou serem consultados a proposilo. · 
para approval-o ou para rejeitai-o e dizer á outra camara : . . . . · . . . 
• Tomae outra iniciativa, p~rque esta não é· aceita pelo O Sa. Ms~DEs DE. A_LMEID~. -L?go que adm11111am a 
senado brasileiro ; estes bomeos proveclos, experientes, accusação dev1am adm1111r a defesa. 
tendo meditado profaudameote sobre a mataria, preferem a O Sa. VISCONDE DO R10 BuNco (presidente do contdho) : 
continuação do stato quo, o systema actual, apezar de -Digo isto sem ironia. . 
ludo quanto se tem dito em contrario, ao projecto que ini- O nobre senador por Goyaz qaer discussão de materias 
ciaates: oiferec~i outra iniciativa. • importantes; nenhuma póde · sobreleva.r a deste projecto. 

O S11. SJLVBIU DA MorTA:-N!o, eu não digo tal. Temos lambem. a proposta. das Corças navaes com_ o pa
recer da comm1ssão de mannba e guerra; ou esta Já oito 
é ma leria importante? A eleição directa tende a f~zer des
apparecer tudo ? · Parece que sim. Temos ma1s o. pro
jecto da creação de uma nova provinci~, emquauto n!o 
vem as forcas · de terra e outros trabalhos, que podem 
ainda passâr na outra cama1·a. Não se diga, pois, que o , 
senado não tem que, fazer. 

0 Sa. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do COD&IIllio): 
-Uma solução é necessar1a em m!lleria Ião importaot~ e 
urgente. 

O 811. SILVBIII.I. DA MoTTA:- Acho que o senado até 
oito póde dizer isso á camara. 

O Sa. VJSCOftDB Do R1o BIIANCO (pre~idente do consellio) · 
-E' o que significará a rejeição do projecto. 

O Sa. S1LVBIB.I. DA:D!orTA:- Não a minha rejeição. 
O 811. VISCOftDÉ DO R10 BRANCO (presidente do con~elho:) 

-Estou interpretando o . acto; n!o pense o nobre senador· 
que estou dizendo que o senado dirija nesse sentido uma 
mens8gem á llulra camara. v. Ex. está hoje tomando as 
pala1ras tio ao pé da JeUra 1. • • ' 

O Sa. SILVElliA DA Moru:- Não, senhor; é porque ha 
um parecer neste sentido. O parecer do Sr. visconde de 
Jaguary é que se devolva o projecto á camara para fazer 
obra nova; isto é que acho inadmissível. 

O 811. VJSCONDB Do R10 BuNco (presidente do comelho}: 
-Mas eu do tive e01 vista esse parecer, e, segundo aqui 
me observam, elle não é neste sentidCJ. 

Agora as obsllrvações politicas do nobre senador, acom
panhadas de conselhos, que até me pareceram amigaveis. 

O incidente occorrido hontem na camara temporaria, 
o nobre senador nD;o o deve converter em principio de 
boa pratica parlamentar. , Eu creio que a lata dos par
lidos nas camaras ou do · miuisterio com a opposiçio não 
se assemelha a uma lula material em que as sorprezas, 
lodos os estratagemas sejam licito& ; em nossa Córma de 
governo deve governar quem tiver do seu lado a maioria. 
Acaso é direito· da opposiçAo o querer exercer uma ty
ranoia sobre a maioria, obrigando-a a estar Ioda reunida 
para evitar qualquer golpe de,sorpreza 'I 

O Sn. ZACARIAS : - E' obrigação da maioria, aliás é 
vacillante. 

O Sa. VISCONDE Do R10 BR!Nco (presidente do c.9n1ell!o): 
- Isto nunca se pra li coa· entre nós. 

O SR. SILVEIRA DA Morr.& : - Praticou-se, pois não. 
0 811. VISCONDB · DO RIG. BRANCO (pre1idente do COnla-

0 Sa. VISCONDE oo R1o BRANCO (presidente do con1elho}: lho) :-Nunca i a maioria_ só costama conservar· se re
- Como ia dizendo, ó necessario qae o senado tome uma unida, quando ba um motivo urgente ou uma questlto im-
rosolu2iiO definitiva. Es!e projecto entende com a liberdade, portante do dia. a voncor. . 

O 811. SJLVBIII.I. DA Moru:-Pois é o que está escripto· 
UM Sa. SBftADOR :-Na:o é tal. 
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O Sa. Sii.VBIRA D! MorrA :-0 que é mais importante 
do que uma interpellação ao nobre ministro, presidente do 
conselho ? I . 

O SR. VISCOI'IhE oo R1o BRANCO (préridente do conse
lho) :-Este principio é novo e não póde vingar. !queiJes 
qoo razem opposi~ilo por habito, sem aspirarem á respon
sabilidade do governo, que sustentem semelhante princi
pio; mas que os que aspiram ao·poder não venham dizer que 
seja um direito da opposição o emprego de tâes meios. 
Qaalquer maioria póde ser assim sorpreodida ; não é pos
sível admitlir-se que se estabeleça uma luta oestes termos, 
sendo preciso que ·a maioria, sem necessidade, est~ja 
sempre presento só para evitar os recursos de tal nato~ 
reza. ' 

O Sn. SILVEIRA PA Moru :-V. Ex. pari~ dahi, de que 
é sem necessidade; mas havia muita necessidade de estar 
a maioria no seu posto. · 

O Sa. ZAcAnus :-Apoiado; 
O Sn. VISCON_DB ilo R1o BuN.:o (presidente do conrelho): 

-Havia muitos membros pres.eotes ; a camara não tinha 
que deliberar, porque sobre matarias de interpellaçll.o não 
se delibera ; eu tive de dar uma longa resposta ao nobro 
deputado interpellante, ·a, quando terminei o meu discurso, 
eram, se me oao engano, 5 boras da tarde. Entretanto, 
já em hora _adiantada, percebeu-~e que a opposição linba 
concertado esse plano. · . 

O Sa. SiLVEIRA D! Moru :-Ficou finne. · 

O SR. FIGUEIRA os MELLO :-Tudo 6 parede •. 
O SR. v•scoNDE Do Jtro BRÀNco (pretid~nte do con

•elho) :-A maioria estava no seu direito,· evitando uma 
aorpreza. 

O Sa. ZACARIAS :- Mas para. evitar a sorpreza· tez 
parede. . 

O Sn. VISCONDE oo R1o BRANCO (prelidánte do con" . 
sel~o) :-A maioria deve estar presente para que bBja 
sessão e para as deliberacões ; mas ·não está obrigada a 
permanecer em seus Jogare;, quando não ha qu_e deliberar 

O Sn. SiLVEIRA D! MOTu :-Houve votacão. 
• ' ·I • 

0 -SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (prelidente do COn
selho) :-Sr. presidente, eiÍ 6stou tomando nota desses 
princípios dos nobreR- senadores e quizera que todos os 
nossos homens de Estado, que teem e devem ter a ambição 
do poder, se enunciassem · a _esse : espeito, porque eJies 
devem solfrer as consequencias dos precedentes, que directa 
ou indirectamente, expressa ou tacitamente autorisarem •. 

o. Sn. ZACARIÁS :-A regra é: quem nll.o tem maioria . 
firme e compacta não governa ; . aquelle que tem maioria 
que depende da presença da minoria, nilo pó de governar. 

0 Sa. VISCONDE DO RIO BRANCO (pre1idente do COn• 
selho) :-V. Ex. so1freo uma moção de censurá ao seu 
ministerio e disse que não fazia questão, que um governo 
aceita questões de gabinele quando lhe ~onvem. Essas 
palavras já !oram referidas aqui. · 

O Sa. -ViSCONDE DO RIO BRANCo (prelidente do conselho): O Sa. ZAcAaus :....:.Perdóe-me V. Ex. ; já respondi a 
-Estavam presentes poucos membros da maioria, que não isto. ·· 
se prestaram a fazer· casa para esse fim... O SR. FsnNANDEs PA CuiiH.l:-As maiorias se demonsi 

O Sa. ZACARIAS:-Parede. tram em uma votação solemne e não em uma sorpreza. 
O Sa.V!SCONDE Do R1o BRANCO (presidente do conselho): O Sa. VISCONDBDO R10 BRANCO (prelident•do conrelho): 

-:-Isto não é parede. --Em todas as TOtações solemoes, para que ·temos 
appellado com franqueza e lealdade, a maioria nos tem 

O SR. ZACABus:-E' parede :.com frontal. respondido com a maior cootiaÍI~a. Agora pretende-se que 
O Sa. VisCONDE DO Rlll BRANCO (presidente 'do conselho): a maioria esteja expõe ta a quantos sacrificios,. sem oe-

-Não tem comparação cooi as paredes d~ V. Ex. . cessidade, lhe queira impor por capricho a opposiçlio. 
O Sa. ZAcuus:-Só as fiz aqui em 1869 e já ex- O Sa. ZACAIIIAS: -E' um capricho por outro. 

pliquei isto hontem. O SR. VISCONDE oo R1o BuNco (pr~sidentB d11 éonulhs): 
. O Sa. VISCONDE DO R1o BaÃNco (presidente do conselho): -Mas, Sr. presidonte,.eu sei o qob devo á dignidade do 
-0 nobre senador eog"nou-se, quando disse que era facto meu cargo o á minha. dig~idade pessoal. Pergunto eu: 
no~o. quaes são os que me disputam a posição ? E' o nobre sé-

O SR. z,c.t.nu.s:·-Como ministro nunca fiz parede. oador pela Bahia quem enteoile que o poder deve ser hoje 
- . entrtgue ao partido liberal? ••• 
O SR. VISCONDE no R1o BRANCO {pre1idente do conrelho): 

....,.Não houve parede ; a sessão estava aberta ; a camara ·o Sn. ZAC!RIAS:-Oihe para as summidades. 
tinha encetado seus tr11balhos, niio havia nada que deli- O Sn. S!RAIVA:-hto é qnesta:o do adi_ameolo ? 
berar naqoolle dia. Portanto, retirarem-se alguns membros o SR. VISCONDE no a10 BnANCO (pr~'idente do conselho).: 
para evitarem uma sorpreza, não é fazer parede. Fazer -0 nobre senador tratou desta quesUio, preciso re_sponder. 
parede é impedir que hnja sessão.·· Se é 0 nobre senador, a quem não contesto esse direito, 

O Sn. SiLVEIRA DA J\IorrA :-Ou votação. cu pergunto : o que Carieis? Teriamos immediatamente a 
el6içilo directa ? Teriamos a lei de orçamento ? Teríamos 

O Sn. VISCONDE DO R1o· BRANCO (presidente do con- as outras leis annoas? 
relho). :-••• é expedir vigias para vê r se acaso o go-. Quem me disputa 0 poder ? São os chefes conserva
verno tom maioria e nilo entrar, quando se sabe que com a dores ? Elles que se manifestem e digam que não· se 
presença de mais um póde haver sessilo. achllliam nos mesmos embaraços. 

O Sr. S1LvElRA DA MoTTA :-E' o que fez a maioria O Sn. FtaUEIRA os MxLLo :-A camara ó composta de 
bonlom ; sahiu para não haver volaçno. conservadores. 
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. O Sa. VISCONDB DO Rio Bu.Nco (prelidanta da contelho): ·governo. Quando nos convencermos de qae Dilo teinos o 
.,.-Ea peço franqueza, porque de!ejo a verdade do sy~tema apoio eincero e decidido da oatra cam8ra, quaesqaer qae 
representativo. • • · sejam 88 conseqnencias, saberemos resignar este posto.· 

O Sa. ZACARIAS :-V. Ex não é organisador de minis- Entretanto não devemos expor-nos 8 que se nos diga que, 
terios. contando com maioria, da qaal recebemos demonstraçlies 

· da. mais hoarosa confiança em tod11s as occasiões solemnes, 
O Sa. VISCONDB DO R10 BaANco (presidente do con!elho): e que tendo sido sempre honrado o mini!terio igualmente com 

-. • • desejo situações claras e defini veis ; quo cada um a confiança da maioria do Benado, abandonou o se11 posto, 
aceite a responsabilidade do se11 procedimento e responda- somente para c11gir às dilficuldades com q11e se. nos pro-
pelas suas cooseq11encias. c11ra embaraçar o caminho ; diJDculdades que não des;. · 

O Sa. ZACARIAS :- Se nioguem quizer, v. Ex. volt~. apparecer!am ·com a retirada do. gabiaete act11al, é minha 
convicção, apezar do aparte do nobre senador pelo Rio 

· O SR. VISCONDE DO R1o BRANco (prelidente do contelho): Grande do Norte. 
-Perdôe-me V. Ex., eu tenho maioriil na ontra mamara 
eu· tenho ·sido honrado com · a coafianca da maioria do se~ 

-nado; oito devo estabelecer como.prinêipio que a opposiçito, 
nã~ podendo vencer pelo numero, póde vencer por es~es 
me1os. · 

o Sa. ·zA.C4RIA.S :-A maioria faz outras paredes. 
· · O 811. VISCONDE no Rio BuNco (presidente do conte
lho) :- Não teremos reforma eleitoral, disse o nobre sena

. dor ; mas alg11em poderia dar-nos a eleicão dii:ecla ? 
, O oob're senador ~elo Rio Grande do Norte, qÍlalqner ontro 

q11e e~ pose essas sdéas, supp1ie qne poderia realisal-a ? 

·o Sa. SILVBJRA L~Bo :-Isso é o que V. Ex. não sabe. 
O Sa. SILVEIRA DA MorTA.: - Nilo póde !aliar do 

u&rur~ . 
O Sa. l'RII:SIDENTE :-Eu pe~o q11e não interrompam o 

orador. . 

O Sa. '.IscoNDK DG R1o BRANCO (presidente do contelho): 
- Espera S. Ex. poder fazei-a ? . ! • . 

O Sn. ZACA.IIIAS : - V. Ex. está olf6ndendo as snm
midades. 

O SR. vssc_oNDB DO ~IO ~R.lNco. (pmidente do conselho): 
-V. Ex. tenha pacsencsa ; o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte não precisa do seu auxilio. O nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte, qaalquer o11tro dos 
~eus illustres co-reli~icinarios, que hoje seguem a eleição 
duecta, tem a pero11asão de qu.e ella conta com maioria 
nas duas camaras ? · 

0 SR. VISC,ONDB DB INIIOMIRIM :-Temos. 
0 Sa. VISCONDE . DO RIO BRANCO (presidente do c~ni6• 

lho):-V. Ex. falia em seu nome, e eu asseguro, com pro
vas que silo mais do que simples conjecturas, que não. A. 
eleição direct~ nil_o é aceita por aos, -porque depende de 
reforma consLJL11c1onal, e por outros, porque nllo é conveni
ente. Se assim. não é, 011 desafio o nobre senador para que 
nos apresente as provas da que um projecto de eleicão 
directa poderia passar este anno nas duas camaras. • 

. Os Sns. SARAIVA ~ SILVEIRA DA MoTTA :-EIIe já 
a1fiançou .q11e póde. 

O SR. v!scoNDB no R1o BRANco (presidente do conselho): 
-Sr. pressdento, V. Ex. conhece ·os sentimentos e as ·opi
niões que dominam entre os conservadores de uma o outra 
ca.mara, e, pois, nos fará a justiça de crllr que, ao menos 
sc1entemente, não estamos faltando aos princípios quo 
rcsom o procedimento dos minislorios ow nossa Córma do 

SESSÃO EM 22 DE JULHO 
Rec!'utamento 

O Sr. llendes de Almeida 1-Sr.· presi
dente, eu não julgava dever tomar parte neste debate;. 
foi chamado a elle pelo nQbre presidente do conaelho • 
Pretendo discutir sómente o adiamento ; mesmo quando 
eu q11izeue divagar, V. Ex. não m'o permilliria t 1 quando 
m'o permiltisse, o Sr. marquez de S. Vicente alli estaria 
armado do art. 26 para me chamar á: ordem. 

Portanto, Sr. presidente-, não me afastarei da questão, 
porque conheço que tenho aqni dons· funcciooarios encar
regados de me chamarem á ordem;. não sahirei de dentro 
do adiamento, não discntirei a eleição directa ou · indire
cta, oito tratarei de questlies de gabinete, finalmente não 
farei uma volta pelos vastos intermuudios de Epicuro ;· 
limitar-me-hei ao adiamento. 

O nobre presidente do éooselho foi q11em me forneceu o 
priocjpal argumento. para votar pelo adiamento. 

Em primeiro Jogar eu reconheço qu.e o adiamento pro
posto pelo nobre sena4or pela Bahia. não ·ó indefinido, 
como declarou ·o honrado presidente do conselho; ê um 
adiamento de .aíenor alcance do que o primeiro que se 
apresentou nesta cas!L para_ ir o projecto a uma commis
ditO especi.al composta das commisslles de marinha· e guerra 
e de legislação. Não sendo, portanto, um adjamedo indefi· 
nido, tratando-se àe uma materia de tanta imporlancia, 
como o recrutameuto,. não vejo razão para deixarmos de 
votar por elle. Se era de summa u.tilidade esse adiamento 
como se allega, quando pela primeira vez o projecto foi 
remeUido ás duas commis~lies, boje torna-se ainda mais 
oecessario, pela arg11meotação olferecida pelo nobre pre-. 
sideote do cor.selho. 

O q11e disso o nobre senador, autor do requerimento, 
quando o apresento li? Disse qae havia um grande numero 
de emendas, elaboradas pela commissito de marinha o 

_guerra· e por ella sómeate. assigoadas, e que assim linha-se 
faltado á decisão do senado, pois oito se cons11Uou para 
taes emendas a commissito de legislação, EUa companheira 
uo primeiro trabalho sobre este asaumpto. . 

E o aq;umento, Sr. presidente, era procedente·,: por
quanto a votação do senado ainda não tinha sido in'atili· 
sada por ama oatra decisão. · 

O Sn. ZACARIAS :-Apoiado. 

O Sn. MllNDES Dli ALMJUD! : - Tanlo ó assim quo ou 
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pergunto :, a quem foi . remettldo o pl'ojec1o dep.ols de 
passar em seguada discussllo ?-Foi. A commi111J:o de ma
rinha . e guerra sómente? Mas o senado tinha de&ermi-

misailo especial, que nilo foi encarregada acimen&e de ua.
minal.-o para segunda discussilo, . mas para acompanbaJ;.o 
~o~ ·- .. 

. nado _que este projecto tosse examinado pela commissllo 
especial composta das commissões de mcrinha e guerra 

o SR. Z!C.\111.1.8 :-Isto é fóra de duvida ; o mau. li 
esperteza. 

·• e legielaçllo. Acabada .a 2• discussilo a quom ae . devia 
mandar; o projecto para orgaoisal,o. e r.edigil-o para o 
debato da 8• discussão senão á commissllo -~S.Pecial a 
quem· o seaado havia encarregado do o rever e ,examióar? . . . . / . 

O Sa. JAGU.liiiBE :-'Nilo houve mandato do senado para 
c&t~ discussito. 

' o·sn. MEI.'ID~S DE Ar.HEIDA.:....:o primitivo mandAto es
- tava entendido; oito havia expirado, e, poi,, nã_o se podia 
· remetter o prsjecto com as emendas ~enllo A uma com

missão, que se sabia qila ji estava previamente encar~ 
_regada desse trabalho por votação ou deliberação do 
senado. . . 

E', portàuto, lóra de questão que o projecto foi remet
tido á commiesilo eEpecial . que o tinha estudado, que o 
tinha defendido; a ella, poi8, compete revel-o, reorgal!i
sal-o, em~ndal-o, se tanto Cor 'preciso, e não som6ute a 
commissilo de marinha e guerra. 

·o Sa. J.&GU.lRIBE:·~· Esse trabalho foi da mesa. 
· · O SR. MENDES DE ALIIIBIDA. : ~ O senado não alterou 
seu .voto; ·as commiaeõea reunidas que examinaram a ma
teria para .2• discussão_ sustentaram seu parecer e suas 
emendas nessa cfiscuseão ; ·por conseguinte, concluído o 
debate, ó projecto nlio foi e aem . devia ser .remettido á 
commissão de m.arinha e guerra, mas a essa commissão 
especial c_reada pelo senado. 

O Sa. J!OOAIIIBE : - Nii.o foi remettido a coinmissito 
~ algnma. · 

· O SR.· ·M.BNDBS DE !LIIiErDA :-Com ·que direito, pois, a 
co~inissão. de . marinha e .góerra. redigiu o projecto para 
entrar em sa discussão '! Não linha esse direito. . . 

O SR·. J!GUAIIIBE :-Nilo foi a commissão que redigiu. 
o Sa. MBNDIIS 111 ALIIIBJDA. :~Eu leio aqu.i : « Re

dac~ilo da proposição da camara dos -deputadós, eob 
o. 207 de 2869, relativa ào recrutamento, conforme as 
emendas· do senado approvadas em segunda discu'ssllo » • 
Ouve portanto quem redigrsse este trabalho e a · pratica 
sempre fui a seguinte :- quando se acaba de discutir um 
projecto em segunda. discussli.o remeUe•!e ci projecto com 
aa emendas approvadas â mesma commissito que já o 
exaCJinou e estudou, afim de redigil-o para entrar em 
terceira disc11ssllo. 
. o S11~ ZAcARIAs : Apoiado. 
o. Sn. VISCO!IDB DE . MuaJTIB.\ ;-Q~em redigi o- roi a 

mesa. 

O SR. MBI.'IDBS DE ·ALMEIDA. :-A mesa não era com
petente para isso. 

Portanto o honrado presidente do conselho, quando 
disse cjue a commisito especial tinha terminado se11 traba
lho, nfio foi exacto, porque só o senado era competente 
para dizer que esse trabalho eslava terminado, e o sena.do 
não disse cousa algums a esse respeito. Se o senado oito 
disso n11da a obrigação. era remetter o .projecto â com-

0 .811. :M'BIIDES DE ALIIIEIDA :-.0 SanjldO. nlo . disse, 
quando deu seu voto, que ·a commissllo especial fosse eó· 
estudar para àpresentrir t~abalbo em segunda · diaeuasilo. 

0 SR. VISCONDE DE llfDRITJiU.:-'-Mas esti entendido; 
O Sa. )I.BNnEs DR 'AtiiiBJDA:_;, ; ; dis~e·quo a cominissilo 

especial Cosae estudar a materia do recrutamento pará à· 
i• e 3• discussões. Portanto a commiesllo pspecial oito 
podia deixar de funccionar ainda na 8• discussllo, em 
que ella tem obrigação. de estudar, e defender este pro-
jecto, e isto Dilo se· fez, mas devia se fazer• · 

O nobre relator da cómmissll:o de marinha e guerra 
deu aqui um aparte dize11do que oito loi esta . commúsilo 
quem fez a redacçito do projecto para 8• discusallo, foi a 
·mesa. Razão demais para que e~te projac·to .volte · á 
cemmissão especial, porqqaoto esta redacÇilo é incompe• . 
tente, e illegal; quem póde fazer esta redacção alio, é a 
inesa, quem deYe faze-la é a commissilo especial. · · 
· O Sa. Z.t.cARUs :-A mesa fez por obseq11io. 
o Sn. MBNOI!S DE ALIIIEID.l :- Por tanto. si o addia

mento tinha outros fundamentos em que bazear-ae; este 11 
ainda superior, porque temos uma redacçil:o não conferme 
com. o r'egulameoto, não conforme com a· que devia vir 
para a discusslio do senado ; temos em summ" uma- re
dacção feita por uma commiasli.o incompetente, pela meza; 
quando este trabalho devia ser remetlido a commisslo es• 
pecial que foi encarregada pelo senado_ de examinar e es-
tudar Ião grave e importante aesumpto. . 

Nóg estamos aqui Sr. presidente, . discutiudo uma re
dacção contraria ao regimento, contraria aos precedentes. 
!Me trabalho devia · ser bem examinado por quem . já. o 
linha estudado, por qúem tinha defeodido a queetlo aqui. 
Estou persuadido de que taolo nesta casa como ·na outra 
quem faz sempre a r!ldacçllo destes trabalhos 6 a propria 
commissilo que se encarrega da defeza dos projectos ·e . 
nunca a meza. . . 

Por tanto como disse o nobre. presidente do coilaelho 
que a commissão especial tinha. acabado já O. seu trabalho, 
a sua missão ? Pois então o aenado quando encarrega 
uma commissito. especial de estudar um projecte, esse eu
cargo limita•se somente á 2• discussão, àbaudonando-se 
depois i11teiramente l' -

. 0 811. V!SCO~DE DB MDRITIBA. :-!bandonal-o biiO, 

o Sll. MEIIDBS DE ALIIIBID.l :-Jirso não se 'póde com
prebender. O trabalho. nllo é. s6 para a i• discussão, mas 
para a 3• lambem até o projocte ser approvado e redigido 
pela commissão de redacção. . 

Ora, Sr. presidente, se. a commissão de marinha, e 
guerra envolveu-se neste trabalho e apresentou novas 
emendas a este projecto, razão de mais ainda para que 
todo o trabalho volte á commissão competente, á commissllo 
especial parà examinar, estudar bem todas essas emendas, 
que oito deviam ser obra sóme11te de uma commissão com
panheira e obra casual como so disse.· E indispeosavel 
que a commissilo especial que fez o primeiro estudo para 

··~. 
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a 2• discuasllo, laça o t• para a S•, dê-nos a redacçllo · possível que depois de uma commisail:o estar encarregada 
do projecto com as emendas quo a commisail:o tiver, pois do estudo de um projecto, outra se encarregue de redigil-o; 
ella tem feito, estudo que nll:o podia, nem devia parar na isto só no fim do debate se permílte á commisallo pri"' 
5!• discussll.o, que devia ir até o fim da ultima discussll.o, vativa de redaéçilo. Come é que os membros actuaes da 
até terminar-se o trabalho da discussão desta lei. commissilo de marinbll e tuerra, que casualmente se en- · 

Eu, portanto, Sr. presidente, oilo vejo uma razllo que contraram naquella nla, podem por ai sós· apresentar 
não autoriso a volta deste ·projecto á commissile especial. emendas, sem consultar a commissllo de legislação'! . 

O Sa. M111QUEZ DE SAPUCABY :-Eram duas commissiles 
reunidas, o!o houve commi~sil:o e•pecial. 

S Sa. MENDES DR ALMEIDA :-Desde que duas commis
siies que funccionam separadamente sil:o reunidas por uma 
votaçn:o do aenado, constituem uma commissil:o especial ; 
foi a essa commissilo qne o senado encarregou do estudo 
deste projecto até o. fim, porque oilo lhe marcou- praso. 

O Sa. VJSCONDB DE MuRITÍBA :- Es~a commissllo espe
cial era da sessil:o passada e nílo desta. 

0 811. MBIIDES DE ALIIIBIBA:-Perdôe-me o illostre se
Dador, as conimissiies podom mudar de pessoal, mas sito 
sempre as commissiies; O senado não disse: ceVá examinar 
o projecto a commissilo especial composla de taes e taes 
membros desta casa» ; o que disse o senado foi qoe se 
remettesse este projecto ás commissiles reunidas de muri
oba e guerra e de legislaçlio &fim de estuda-lo e dar parecer, 
e não a determinados indivíduos ; foi á entidade moral 
cha'mada commissil:o, e portaolo não se póde dizer que a 
vontade do senado ae limitara a taes e taes individuas. 
Acabado o trabalho da 2• discussão, acabada ' a de(eza, 
devia o projecto ter voltado com todas as emendas, afim 
dessà commissito examinai-o e redigil-o para a S• dis
cusstto. 

O Sn. Z.u:Aaus : - Encontraram-se casualmente cóm 
Srs. ministros da guerra e da marinha ; · nil:o posso acre,;. 
ditar nisu. 

O Sa. MENDES DE AtliiEID.l :- Em fim é muito possível, 
porque .estamos no seculo das luzes; ha tantas maravilhas 
no seculo presente· que tlilo ·admira que assim a conte
cesso. O que mais me admira 6 como os nobres ministros 
da guerra e· da marinb!', estando dive~gentes quanto a 
questão de idade do recruta, concordaram a este respeito 
com a commissilo casual. Um dizia que os brasileiros es.:. 
tavAID em uma tal posição, pelo clima, que m~.is depressà 
chegavam á maioridade do que os povoa europeus; o 
outro. negava no seu relatorio essa proposição. Um dizia: 
"Nilo, o brasileiro só cb~g" a maioridade aos t5 annos» ; 
o outro dizia: «Não, isso acontece aos 18 annos menos 
Ires mezes" ; :e ambos concordaram, barmooisaram-se, 
triumpbaodo o nobre ministro da gaerra, dosde que a com
missãu casual com ambos se enco,ntroa naquella sala, •• 

O Sa. ZAC4RI.U:-Casualmente. 
O Sa. MENDES DE ALMEIIIA:- Então. deràm de parte 

a parte explicações e chegaram a um helio accordo. Ora, 
oalra ta h ez seria a decisão, sé acaso a commissil:o especial 
revisse esse trabalho, com u novas emendas, porquanto 
nem se póde dizer que a revi~ll:o esteja completa, ~esde 

O Sn. VISCONDB DE MuaiTIB!:-Nilo diz isso 0 regi· que foi feita por unia commi3são incompetente. O trabalho 
meato, manda ogtra cousa. 6 dilicionte. · . 
·O Sa. MENDES DR AutBID.l : .:_. O rt~gimento nã'e diz Eu fico assim n6sta duvida ; acho que pela · aaziies 

nada a este respeito, diz o nobre senador, mas lambem produzidas, e até convem pela importancia das novas emen
não diz o contrario. Ora, estando as cousas néstu cir- das apresentadas pela commissilo casual, e mesmo porque o 
cumstancias, o natural e conveniente é qae se pr~ceda ~eoado nilo demitlio a commiseil:o especial, devo votar pelo 
como tenho notado. Apresentando-se um trabalho, que ad1ameot., sem fazer renexiies estranhas a elle. · 
nll.o me parece de accôrdo com o espírito do regimento, N4o me animo a fallar nem de leve no projecto, porquo 
illegal, porque Coi examinado por uma commissilo que seria logo chamado á ordem. Vejo ahi o Sr. marquei de 
nil:o se linha occupado desse debate, é olaro que .isso deve S. Vicente, que já olha para mim •• , -
influir muit~ para qno o projecto volte á lfgitima com- Ah I falta-me !aliar a respeito das paredes ••• ia-me 
missil:o aspl'cial, que já o estudou, que já o conhece, que esquecendo. . 
jâ o defendeu, e que convém que o defenda ainda em o s11• M'RQUEZ 0 ., s V E' t · .. .. • ICBNTE :- ma erJa conoexa 
aa discussil:o. . com o adiamento I 

Para mim ha, além disso, Sr. presidente, nm motivo 
· para approvar-se o adiamento, e é que esta redaccllo O Sa. M.El'IDRS DR _ALMEIDA :-Ahi esta já Ó Sr. mar• 
está cheia de tantos erros... • quez de S. Vicente reclamando. · 

O Sa. ZACUII!S: -De grammatica. O Sa. MAIIQUBZ DE S. VJCENTB :-Nil:o Senhor. 
O Sa. MENDEs DE ALMEIDA:-••• de imprensa que se O ·Sn. MsNDES DE At~IRID.l :-0 nobre presidente do 

devia mandar reimprimir este trabalho. Os erros silo desde conselho fallou nesta mataria, outros senadores lambem 
o 1• artigo, em uma quantidade exlraordinaria; parece r~naram, e o proprio nobre presidente do conselho coo
que na typograpbia nacional oito ba revisores. VJdou boatem, para que se discorresse sobre as paredes. 

Eu não quero, Sr. presidente, examinar as 9meodas, cada • O Sn. ZACARIAS :-E hoje. 
ama de per si, creio que tom ellas muita importnndia ; . 0 S M A · · 
mas o que de!ejo é que se Caçam as cousas... n. ~NDEs 08 I.IIIEIDA:-Eu acho;-mo e~baraçado, · 

. porque rece1o que o Sr. marquez de S. V1cente Já se esteja 
O S11. Z4CAII14S : -Em regra. prep·arando para me chamar á ordem. 
O Sn. MENDEs DE At!IEII>A : - •• ··não só cm regra, O Sn. ZACARIAS : -E' só quando se trata de questão 

mns do aecordo com os prec11dontes do senado. Or11 nilo ó religioso que elle tom este zelo. 

'' I 



.. 

Discurso do Sr. Mendes de Almeida 169 

O Sa. MsNDBB .Ds AI.MBID.t. : _;Mas como nAo vi o Sr. 
presidenle «o senado chamar membro algum da casa á 
ordem, vou arrisca~-me. . , _. · · · . 

O nobre presidente do conselho clama cootra as paredes,. 
entretanto é a sua maioria quem acompanha a opposiçiio 
em parede1. 

Todos !a~em parede na .camara· dos·deputadoa: oppósi
cilo e maioria. Emtretanto o nobre presidente do conselho 
nilo hesita em clamar cootra as parGde.r, e vem dar aqui 
a explicaclío da razão porque S. Ex.· reclama coa trá Cão 
irregular· recurso. · · 

.Mas o que observo, Sr. presidente, é que os clamor!-'! 
-do honrado ministro tomam maior força conformo a parede. 
O· que tambem observo é que S. Ex. a respeito de pa-
redes é mestralhllo. • • · 

O SR ZAC!.IIJAs:-E' proCessional. 

) . 

O Sa. FsaM4MIIBs Dl CvMul": - Maa entre ·DÓI tem .18 
entendido q11e ao 41 .precisa a maioria para a vo&açlo. 

O Sil. MsMDBs DB ALMBID4 : ...;... O Cacto 11 este r desde 
que a doutrina cílntra as paredes se. torna rigorosa, alo 6 · 
'possinl condemnar a aos, porq11e alo concorrem. para' 
formar caaa e resalvar . a outros que abandonaram a 
sessão, que inutilisam a easa já Ceita. Contra esta: dou
trina é que me ·opponbo. 

O Sa. FsnNlNDBS n.t. CvNDl dá um a parle. · 
O Sa. MBNDES .DB ALMEIDA :- Se ba partd6 quando se 

embara§a o quorum, deade que o quorum fica estragado,· 
ao fim on no meio da seselio nlio se póde tomar ama de
cisão qualquer, ioutilisa-se portanto o quorum; ha parada 
tanto em um como oalro caso. Nilo se . póda dizer que 
por isso qae a interpellação oito dá· Jogar a uma votaçilo, 
cessa a obrigaçilo de estar presente. Nilo, o deputa~ o . a o 

O . Sa. MsNDBS _DE AL!IIBID.I. ·: ..:_ · • • porque é grilo- senador são obrigados a estar presentei_ até o fim da sessllo. 
·mestre,. e de pedreiros livres, ninguem pó de com .mais Se a abandonam, de maneira que nlío ·se pona dar u~a 
habilitações construir n~a parede. Mas_. Sr. presidente, vota.çilo, concorrem para nilo haver quorum, e por coase- • 
S. ·Ex. veio aqui dizer-nos que só se dava parede. quando quencia para haver parede, se ha combinaçao;oa proposilo 
se embaracava a reunião da camara; mas quando a ca- feito ; porquanto a paredt é a combioaçllo. de muitos para 
mara estãva reunida e deixava de haver quorum, alio inutilisar-se .o quorum. A parede é sempre a combiaaçlo 
havia parede .ltlgo que os ·membros da camara, por qual- de muitos membros de qualquer- camara para inutilisar;..se 
quer circumstancia, se· retirassem. 0 quorum ou seJa no priocipio,n!' meio, ou no IIm da sesslo. 

O Sn. ZACARIAS : - Mas para os bispo@, outra foi a A doutrina do nobre presidente do conselho, nilo. me parece 
doutrina dclle: q.aando desob9decem, impedem, embaraçam.· ·fundada. Qualquer .dos procedimentos parece-me· itre"" 

O Sn . .MBNDES DB AL!IIBID.I. :-Mas esta doutrina Joi galar. . · . • . 
para certos bispos, porque . outros procederam- do ::~esmo . Se a opposi~iio,· Sr., presl~ente, faz partdl, no pnDCI• 

. modo, e ainda não se lhes tocou, sendo a lei a- mesma e pio_ d~ sessão, par~ ,_mpedlr o. trabalho das call!araa, a 
dando-se as mesmas circamstancias. o systema do_s dous ma1or1a do nobre prea1dente do conselho qae deVIa eatar 
pesos e da as medidas ainda não .Coi abandonado para a aUenta, e nilo abandonar a casa, sobretudo. em uma aes-

, politica do divide et impera. Mas, Sr. presidente, vamos sito tilo solemne _como ~ão as sessões em que ha Interpel
a o que disse s. Ex. Parede só se dá quando se impede a la~~es ~obre obJecto 1m portante, em que_ oa membros. ~o 
reunião das camaras ; mas logo que a reunião se Caça, miDISterJo são fo!ç~dos a comparece~. Parece, Sr. presl
niio ba mais parede. E li 'oito partilho esta opinilto. Disse dente, que a ma10~1a do nobre. presidente do conselho, 
s. Ex. que não se dava par,de 4esde que a camara a_qaella qae o apoia, é qne deVIa acompanhai-o _atll o ~m . 
funcciooa v a, ainda que não existisse ao depois namoro das sessllo, ou ao ~enos do debate, e, nilo de preposJto 
sufficiente para q11e houvesse votacão. abandonai-e, d~ maae1ra porque boatem saccedea. Por-

' . • .. . . tanto. S. Ex., a1nda desta forma, não sustenta a verda-
~ Sn. FsnNANDBS DA CUNHA :-D1~se que_o que havia deira doutrina: parede nunca se deve Cazer, nllo.lllicflo 

hontem, na cam~~a, era ama interpellaçllo, e qa·e· nilo nem ao deputado, nem ao sanador, que devem dar o es:em-· 
~eodo materia suJeita á votação, a falia de numer~ nlo pio da obediencia as leis. Esta é a minha opinião •. 
Importava parede. Eu entendo, Sr; presidente, que a obrigaçiiÕ do senador 

O Sn. MBNDBB DE ALIIIBIDA :-Ainda;- assim_ a opinião e do ~eputado 11 aco~pan_bar a sessão ~e prin~ipi~ ~ fim. 
do nobre presidente do conselho não póde prevalecer, ComliJDarem entre SI var1os membr~s para Joullbsa~-se 
porque embora nilo ho!lvesse votação para o caso do inter- u!Da sessão, a fim de embaraçp.r a .TOtaçllo de uma m~

·pellação, pôdia haver para outro caso, como po'r exemplo, d1da qa~ s~. deve lo~ar, é conspirar para haver. pa~tde, 
para a prorogacão da hora. · e para Joutlhsar as ducassões e votações por me1os ure-

• guiares, que a lei condemna. Poderá ter isto alguma uti-
0 Sn. FsliNANnBs DA CuNnA :-Isto é um incidente im· !idade de momento, mas não é direito; e meaoa dever rigo-

previsto. roso dos membrosjdas camaras. (Apoíadot). Outros silo os 
o s11• MBNDES DE AtM~IDA:...:.nras 0 dever dos membros· meios que a lei e a moral facultam para combater os go-

do corpo legislativo, é estarem presentes emquanto as veroos que ab!lsam de sua missão. . ' . 
camaras funccionnm. , · -A obrigação, é lormAr o quorum. Deade qae se inuti-. 

liza o quorum, por meio de ama combinação adrede pra-
O Sn· FERNANDE; DA CuNHA: -Quando não ha nada a parada, entendo que se falta ao dever de representante. do 

. deliberar; não. paiz. Estas explicações que deu, portanto, o nobre presi-' 

O Sn. MENDES DE AuiEIDA : -Sempre h~ que deliberar 
sobro algum projecto, o ledo o trabalho da camara ou do 
senado, nllo se pode cifrar em nma interpollaçiio. 

dento do conselho, nilo silo .legaes e convenientes. S. Ex. 
limitou-se a condemnar a opposiçilo, porque embaraça o 
quorum, no principio das sessões, e a salvar a maioria, . 
porque o embaraça no fim, ou n!l meio. • Não queremos· 

-· 
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qae se tome cal medida, estamos em minoria, retiremo~· O' Sa. FEnN.4NDBS D.l CUNHA. :-Estando am orador, na 
nos, porque deste modo nllo ba quorum.» Este proposito é 'tribuna, a soppondo-se que elle preencherá a hora, Rito se 
illegal, olio a e pó de justificar: nuuca. Joi direito de opposi~ pó de impedir que os membros de o ma. camara àe re-
çito. · lirem. 

UM Sn. sBNADOR dá om aparte. • .o Sa. MENDES DB ALMBIDÁ :-Mas a -nossa obrigaÇito 
é estar prezeute até o fim dases>ão (Apoiados). 

O Sa. MBNbBS DB ALllfBIDA : - Hontem não se podia 
saber S!l ha.via ou nil:o votação ; mas o grande caso é que 
o quorum desappareceo • 

. O Sa. FERN.lNDBs DA CUl'IBA :-Sobre a mataria da dis
cussão, que era nma interpellaç!Io, nilo podia haver vota
ção ; logo, a votação no fim da sessão foi o.ma embo~cada. 

O Sa. Msl'IDBS DR ALIIIEIDA : - Trata-se da obrigação 
do comparecimento, e se honve abandono, sobretudo de 
combinação, se houve a retirada em tnmulto, se assim 
pode~se dizer, o qne é isto senão uma lota de sorprezas. 

O SR. _ZAC4111AB :~Apoiado. 

O SR. MENDES DE AUIB1ll1 :-Não duvido que na 
guerra este recurso tenha grande merecimento. 

O SR.· ZACARIAS :-Sio emboscadas. 

O Sa. Msl'iDBS DE ALMBID.l·:-Si!:o emboscadas, mas 
que .não acho jnstificaveis nem decentes em corporações 
como o senado e a. camara dos depntados. 

O Sa. ZACARIAS :-Apoiado. 

O SR. FERNAl'IDBS DA CuNaA :-Esta bypotbese n!lo se 
verifican· em relaçito ao governo. Se na camara dos de
putados houve emboscada, se assim se póde dizer, hoave 
necessariamente _parede. 

. O SR. Ms"DES DR ALMEÍDJ. :. -Que importa que para 
a interpellação não haja votação ? A qnestãÓ nilo é esh, 
é muito dilfareote, é a obrigação de formar quorum, por
que oito era só essa a questão a resolver, muitas outras 
podiam .. apparecer, como apontei, o caso da prorogaçi'io 
da hora. . 

O Sa. FERNANDES u CuNIU: - As quesli!es de coo~ 
fiança pro poetas no fim d .. sessão, erão uma sorpreza, uma 
emboscada •. 

O Sn. l'!IBNDBS DE ALMEIDA : - Mas o governo podia 
regeitar a queslio de confiança e dizer : "Não aceito 11 
vossa proposta senão no. verdadeiro e legitimo terreno. " 

Isto é outra cousa. Mas não se venha dizer que nilo ha 
par11de, qaando adrede se ioulilisa o quorum, no meio, ou 
no 11m da sesftllo. . 

O SR. FnluNDES n.1. CoNnJ.:-Na:o se pó de impedir que 
os m~mbros de uma camara se retirem quando nilo ha 
que deliberar. 

O Ss. MENDES DB ALMEIDA :-Isto é quando n!Io ha 
que deliberar e a retirada se faz sem proposito; mas em 
uma camnra ba sempre que dehber3r até o fim. Não estâ 
no arbítrio do ncoham membro dizer.-Hoje niio· ha que 
deliberar. Nós DilO podemos contar com a hora e mi
niiiOII seguintes. 

Sr. presidente, em vista das razões que dei, en voto 
á favor do adiamento. 

SESSÃO EM 4 DE AGOSTO 
Recrulamenlo 

O Sr •. vl•conde do Rio Branco (pr~
sidente do çonselho) : - Sr. presidente, limitar-me-hei A 
materia do a.~iame_nto, n!o respondendo As aggressões qae 
nos. foram llber~hsadas. Saberemos resguardar com as 
armas da razl!o e da pradeneia a nossa dignidade perante 
o senado. 

NãÕ se póde dizer, Sr. presidente, que os ministros, que 
os nobres sanadores que nos honram com o seu apoio, 
que eslão de accordo comnoaco nesta discussiio, se. tenbam 
mostrado .sofiregos pela passagem deste projecto, ou que 
lenham evrtado u seu exame pausàdo e redectido. 

Respeito os escrnpulos dos íiobreP senadores que en
tendem não esl11r a materia sufficienlemente estudada que 
não ba estudo bastante par& resolver~se sobre um pr~ecto 
de recrutamento, qae allera radicalmente o syl!tema ac
tual. 1\las temos lambem direito A que se nos acredite, 
quando ae~everamos a persuasão de qae julgamos a ma~ 
teria assás estudada, e que o senado, proseguiodo no seu 
debate, ha de tomar uma res~lu~ão digna ,de sua sabe~ 
doria. Creio qne o senado nesta, como em outra qualquer 
qnestão, hade proceder com inteira independencia, obede· 
cendo aos votos de sua consciencia.,, • 

O SR. FIGUEIRA DE MELLo : - Apoiado. . 
O Sa. v!scoNDE DO R10 BRANco (pre1ident1 do conselho): . 

-;.. seJam quaes forem as ameacas e as inlimidaci!es 
dos que se r e pulam maito populares.' . • 

O Sa. ~IBNDIIS ns ALMBID.l :-Nioguem intimidou. 
O SR VISCO.NDB Do R1o BRANCO (pr111idente do conrelho): 

-0 projecto .tem sido muito debatido ; a discussão tem 
sido I ominosa, as emendas o provam, sendo ellas o resul- -
tado profleuo dus dtbates anteriores. . 

O Sa. Z4CARIA9-:-Apoiado. 
O Sa. VISCONDE no R1o Bri.tNco (prelidente do consellio): 

-S~ nilo apparecessem emendas, dir~se-ia que nito se 
queria melhorar o projec~oJ, 1 que a discossilo 'éra inutil ; 
como opparecem e Sll ace1tam emendas, deduz-se d'abi 
que e projecto não está estudado, .. qu l ó mister adiai-o 
indefinidamente. • • . 

O Sn. V1scorloE DB MuntTIBA :-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE no R1o BaAl'ICO (presidente do con$el/10): 

- •. • boje por isto, amanhit por aquíflo ; hoje seja re 
meltitlo a tal commissito, amanhã a tal outra. 

O 811, ZAr.lRIU :-N4o, eó a uma. 
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O. Sa. VISCOIIDB Do R1o BuNco '(presiderlt' do conulho): lho) :-,. • ••. que alo. 6 preciso. &er. f!lai&a habilidade. para, 
Creio, Sr. presidente, que o senado procedeu, como se figurar sob. ama face odiosa qualquer projecto de recra&a
dnia . esperar do seu saber, do seu patriotismo e de sua mento, se elle tiver alga ma emcacia •••. 
applicaçlto aos ·aegocios publiêos, alto aceitando um ter- ·o sa. ZA.cuu.s_ :-Está entrando no terreno das ag-
ceiro ou. quarto adiamento, com que, pelo menos, se pro- gressifes. · · _ 
curou loraar odioso o projecto, quando elle n(to estava 
prop~iamen&e em díscuseiio. · · O Sa. v1scoNDB Do R1o Bu •. co (prelid~nl1 do conll-

lho'):-Oh I senhores? Isto é aggrualo? 
· O SR. ZA.c.4.111A.S :.....:Na:o ba terceiro adiamento senlo 

este. • ·O Sa. ZAc.A.U4S :-S. Ex. disse que só ia-fali ar sobre 
o adiamento. · 

· O SR. SARAIVA :-Apoiado. 1 . 

· O SR. vrsdo!IDB DO R1o BRANCO (pr11idenle do cotas•"!' 
0 SR. YISCONDB DO RIO BRANCO (pri&Ídlnte do COn&elho): lliO) :-Qual a palavra o[ensiva que em lenha proferid,o ? 

-Este é o quarto.' · · · · 

,O SR. ZACARUs :-Nilo Eenbor. 
0- Sa. VISCONDB DO 810 BRANCO (presidBnte do COIIIB

. lho) :-0 nobre senador !açlj. a estatística e verá que é o 
quarto. · 

O ·sa. ZAC.I.Rl.I.B :-Perdôe-me o nobre senador, a minha 
estatística é exacta·: fui o autor do prjJneiro adiamento, 
o Sa. Silveira Lobo do segando e o Sr. Vieira da Silva do 
terceiro. . 

O SR. VJSCONnB DO R1o BRANCO (pretidente -do cons~-
Zho) :-Creio que é o quarto. • ' 

O Sa. Dus DE Cuvuuo :-E' o terceiro·. 
O Sn. VISCONDE DO R1o BRANco (pre1idente do conse

lho):-Teem sido td.ntas as moções de adiamento; que eu 
sappunha ser esta a quarta; mas demos de barato que 
seja· a terceira. 

O nobre senador pela província da Babia, membro da 
cummiesão de marinha e guerra, e que formulou as ulti
mas emendas otrerecídas á · consideracilo do senado, nos 
disse que .as suas emendas não altêram a doutrina do 
projecto, tendem apenas a esclarecer algumas de suas. 
disposições. _ 

O Sa. _VISCONDE DB MuRrTIKA:-Apoiado. 
· ,o· Sa. VISCONDB Do R1o BR.a.Nco (pretidente do co1mlho): 
- Por conseqaencia, ailo seria de mais que prosegaisse a 
discussito, . porque as emendas seriam consideradas na 
sessão aeguinte, ou em outra, visto que amanhã: ~eriam 
publicadas. · 

-0 Sa. lllsNDEs DE ALMÉniA:-Devia~ae acreditar unica
mente na declaração do autor das emendas ? 

0 Sa: VISCONDB DO Rro BRANCO (prerid~tde do COII

ulho) :-V. Et. dá-lhe licença para que motive o meu 
voto? · 
. · O Sa. MENDES DE ·ALMEIDA :-Não embaraço; antes 
pelo contrario estimo at6 muito. 

O Sa. vrsco!IDE Do R1o BRANco {presidente do con
le.lho) :-Entretanto, Sr. presidente, reconhecendo que 
tratamos ,de um projecto muito importante ••. 

0 811. SILVEIRA DA .lUorn :-.Apoiado. 
0 SR. VISCONDE DO R1o BRANCO (pruidenle do con

ulho) :-••• que se presta a mnilas declamações ••• 
O Sn. SILVEIRA Lono :-Declamações, sim, como a do 

pae ficar inbibido de abrigar o Ilibo ••• 
0 SR. VISGONIIE DO Hro JJRANGO (presidente do COIU6-

O Sa. ~ACÁIIUS :-Peço a p~lavra. 
O · Sa. VISCONDE DO R1o · Bu11co (prtrlidtrnll do COAI l

lho) :-Mas, como ia dizendo, a materia é ·importaote e 
os nobres sen11dores querem apreciar ·as _emendas, querem 
rellectir. sobre ellas, prometlem -nos, portanto, nlo ali Ire...; 
vas dos adiamentos saccessivos, .mas a luz de seu estudo, 
de sua palavra, a qne póde resultar de um deb~&e coas~ · 
cíencioso, que tenha por fim a adopçilo. deste projecto com 
os aperfeiçoamentos qqe a sabedoria do senado possa sug. , 
gerir 011 a sua rejeiçlio, ee afinal de· ludo ·o senado en
tender que nilo convém a reforma e q11e 6 preferível a 
conlin11ação do systema actual. 

Não pensem. os nobres senadores que estamos susten
tando este· projecto porque somos ministrob ; ncís o sus
tentaríamos com a mesma fé e esforço feira .desta posiçiio. 
Estamos cumprindo o nosso denr, porque queremos tam
bem Jic~r com o direito de pedir"vos algum dia coDta 
de~ses V(JIOÍÍ' de hoje... · · 

O Sa. JuNQUEIRA (mini1tro da gum-a) : - A.poiado• 
0 Sn. VISCONDI DO Rro BRANCO (preside11#e do come

lho) :-.•• de perguntar-vos qual· 6 o-vosso ealvaterio 
a respeito de recrutamento (apoiado1) e.' de, eo'Qip~rar:o. 
systema actual com o do projecto, ·aegundo ·os factos de 
todo' os tempos-, do passado e do futuro, ae _con&inu11r o 
mesmo systema. . 

O. Sa. SILVBJRA LoBo :-An&es· mil Vjlzea. o. outro; .o 
mai~ é declamaçlio. 

O Sa. vrscoNDB o o R1o BaA.Nco (presideAII do cows6lho}: 
-Trata-se, Sr. presidente, de um projeclo . ha muito 
reclamado pela opinião publica, de uma re:orma que 
entrava em todos os progr~mmas; a cam11ra dos Sra. de
putados exerceu a sua iniciativa, oll'ereceu ao estudo e 
decisão do senado . nm projecto importante ; · cabe ao 
senado examinar, como tem feito, a materia, e proferir a 
sua decisão, mas proleril-a com toda a calma ••• 

O Sa. SILVEIRA LoBo :-Isto nilÓ é razão nenhuma, é 
déclamação. 

O Sa. vrscoNDE DO Rro BRANco (presidBnle Ílo conselho): 
-. • • não se deixc.ndo .levar &Am pelo receio .. de ·appre
hensões cómo as que hoje se manifestaram, nem tlim bem 
por con1iderações de ou\ra ordem, que não sejam ditadas 
pela apreciação conscienciosa dos interesses publícos. 
Profira o senado sua decisão, qualquer qae ella seja, 
deve-o fazer ; não é medida que possa ser. condemnad& 
por C·Jso modo sem que se lhe offereça algum. sabstitutívo1 
som que li opiuíiio publica coube~& li razlto, por (jUO _o 
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senado rejeita o. projecto ·da outra camara, e quaes as 
idóas que se pretende sobrep6r ao systema do mesmo 
projecto. 

Sr. presidente,eu concluirei com uma observação, e é. qu~ 
este projecto, contra o qual alguns dos nobres senadores 

Sr. presidente, eu hei do associar-me a todos aquelles 
que queiram, nllp o adiamento indefinido desta m<1-terla, 
mas a sua discusslto Incida, reflectida .e conscienciosa. 
(Apoiados.) Portanto,~ aceito o adiamento do nobre 

estão clamando. • • · 
O Sa. S1LVGIBA Loao:- Vamos a ver como o paiz o 

recebe. 
o s~. VJSCOND~ DO RIO B~).NCO (presidente do .C071Selho): 

-. • • por um modo que os inhabilitaria para resolver de 
qualquer maneira efficaz o problema do recrutamento, este 
projecto foi elabõrado· dnranle o rogimen libera[ Era 
ministro da guerra o n«!bre senador pela província de 
Piauhy, so me não engano, ou um dos seus antecessores 
do mesmo partido, quando este projecto, elaborado por 
uma commissão de pessllas compctentos, foi oll'erecido â 
consideração. das camaras; por. consequencia a sua origem 
não póde ser euspeita ao lado liberal. 

O nobre senador pela província do Piauhy •• 

O Sn. PAaANAGUÁ :-As minhas idéas são conhecidas, 
estão firmadas em emendas. 

O Sa SILVEJa.t. Looo: - Eu havia de. fazer então a 
mesma guerra qne faço hoje. 

O Sn. VISCONDG DO RIO BnANCO (p'resident~ do conselho): 
- •.• e o seu antecessor, o Sr. Silva Ferraz, que foi 
que!JI instituiu áquelfa commissão e lhe incumbiu o trabalho 
de um projectá de recrutamento ; os nobres senadores não 
queriam armar o poder com meios perigosos ••• 

O Sa. SILVGIRA Looo :-Oh I Horríveis l O projecto 
escravisa este paiz. 

O Sa. VISCONDE no R10 BRANCo (presidente do conselho): 
- ••• queriam, pelo contrario, cercear o arbilio do sys
lema actual, pOr cobro aos seus clamorosos abusos e 
melhorar a organisação do exercito •.• 
· O Sn. SJJ.VGIRA Looo: -Melhorar? l- Peiorar muito, 
Qual melhorar ? l 

O Sn. vzsco!f.DE no R1o BftA.NCO (presidente do conselho): 
- ••• que. não póde ser melhorada sem que se altere ·o 
~ystema do recrutamento. 

Diga-se, pois, que o projecto não é bom, que deve ser 
rejeitado, que os nobres senadores conhecem um systema 
melhor; mas não se diga qae o partido conservador sos
lenta esto projecto como uma arma de oppressão. A dis
cussão jâ !em mostrado e 'ha de mostrar que, longe disso, 
nós queremos acabar com os vexames do systema vi
gente ••• 
. O Sa. MENDES DG Au!EJD.\ :-Não da maneira por que 
está o projecto. . 

O Sa. VISCONDE DO R10 BRANCo (presidente do conselho): 
- • • • quebrar esta arma politica, que oll'eroce a legis
lação vigente, a da ·leva forçada para o exercito e para 
a armada... · 

senador. _ 
Parec~u-me a principio que apenas so queria a im

pressão das emendas, que serão publicadas amanbii no 
jornal da casa e que a discussão poderia proseguir ; mas 
o requerimento estâ redigido de mo.do que· Cl nobre pre
sidente do !enado póde deixar de dar esta materia para a 
ordem do dia de amanhã e assim teremos 48 horas, tempo 
qoe.me parece sofficiente para qne as emendas sejam. co-
nhecidas. · · · 

O Sn. PARANAGUÁ s ou:rnos Sas. SENADORGS :-Apoiado. · 
O Sn. VISCONDE Do Rro BnANCo (presidente do conselho) : 

-Voto, pois, pelo adiamento, e a!ó peço a V. Ex. se o 
ineu pedido valo aJSuma cousa, que não dê o projecto_ do 
recrutamento para· a ordem do dia de amanhã. 

O Sn. ruszpsNTII :- Approvado o 1.qaerimento, eu 
mesmo não posso dar o projecto para· ordem do dia de 
amanhã ; o requerimento o adia para mais tarde. 

O Sa. VISCONDE ·Do R10 BRANCO (presidente do conselho) : 
-Bem ; entiio o facto será o que me parece acertado: 

SESSÃO EM 24 DE JI.TLHO 

Rcqucrim cn to 

O Sr. Uende8 ile AIDleida : - Sr. presi
dente, como não pude, a primeira vez qne nesta sessão 
apresentei um requerimento ao senado sobre mataria im
portante, como é a qoo.~·tão maçonico-religiosa, completár 
a justificação de lodo~ os artigos qae havia projectado, 
supprimi no momento alguns delles, afim de os ir depois 
justificllndo, Jogo que me fosse possível. Esta íarefa se 
acha em grande parte satisfeita; e preciso terminal-a. 

Passaram-se alguns dias, em que não qoiz embaraçar a 
discu!são de outras matarias, aobretudo de interesse pri
vado, que necessitavam de solução, c, portanto, não posso 
hoje esquivar-me de completar a obrigação em que estou, 
justificando es allimos itens do priruilivc reqnerimento, e 
posso as!egnrar ao senado que a este respeiLo. será por ora 
o ultimo. · · 

O Sn. VISCONDG DO R10 BRANCO (presidente dô conselho): 
-Por ora? · 

O Sa. MENDBS DG ALMEIDA: -Ao monos 'não tenho 
por- agora mais ma teria para reclamar inforrna~õeB ao 
governo ; a mais não posso obrigar-me. Isto ó a ultima 
parte de um requerimento !Jue completo agora, porque foi
me necessario em oolra occasião cortar alguns itens. 

O Sn. VISCOND& DO 1).10 BRANco (presidente do conse
lho) : - Eu só lhe peço que fiquo no por ora.· 

O Sa. Sn.VEIR.l Loao :-E essa não ó forçada, oito ? 
O Sn. VISCONDE Do RIO BRANCO (presidente do censelho): 

- ••• ao mesmo tempo que procuramos dotar o exercito 
com os elementos que lhe são necessarlos para que possa 
em qnausqaer circamslancias bem preencher a saa missão. 

O Sn. llfsND&S D& ALMEIDA : - Desejo ser agradavel 
ao nobre senador ; mas eu não posso evitar que, apparecendo 
materia no"Ta, !rate de !oval-a ao conhecimento do senado ; 
o que asseguro é que por ora não tenho. Os uJtimos 
itens são oa quo tenho aqui prosou les e vou jus tificlr. 
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· :Mas estes, Sr. presidente, teem liga~ão muito proxima com· 
a materia de que aqui ·tratou o meu honrado colleg11 pelo 
Maranhão, que se assenta deste lado, e por isto, pcocedendoi 
como nos anteriores discursos, para haver homogeneidadd na 
marcha da discussão, reservo a justificação da ma teria pri
vativa do requerimento para o fim, aproveitando nos poucos 
min_utos em que tenho de !aliar, mediante licença do 
senado, para ~ontinuar a f11zer a minha defesa, ou antes 
para combater algumas proposiçlíes á que tenho o stricto 

· dever_ de contestar e . foram proferidas pelo honrado se~ 
nador pelo Maranhão. 

O honrado senador, Sr. presidente, tratou de combater 
uma proposição minha a respeito da grande questão do 
sacerdocio e do Imperio, qaesllio sempre nova. apezar de 
ter sido mnit~ debatida em seculos remotPs. Esta novidade 

-constante dP urra questão t~o importante faz sempre reoor
dar os factos principaes da primitiva luta,· isto é, a grande 

. crise que nos povos que seguem o christianismo tanto re
percutia ha. oito secnlos. Portanto, esta questão tem novi
dade, em todo o tempo é moderna, como bem disse o hon
rado senador pelo Maranhão. Não se póde reputar esse 
elevado assumpto uma questão antiga, resolvida, é sempre 
uma· questão nova, porque a Iúta subsiste, se renova, como 
appareceu no seculo XI ainda que -com outro aspecto. 

E', portanto; necessario que eo diga- algu[l'a cousa· a. 
respeito das refiexões que fez o masrno honrado !enador 
sobre a luta travada entre o Papa. S. Gregorio VII e 
Henrique IV, Imperador da A.llemanha ; assim como sobre a 
que teve Jogar em época n•ais moderna entre o Papa Jn
nocencio IV e 'Fred~ rico H da familia ou dynastia dos 
Hoheuatautien, como Henrique lV era da familta da Fran
conia. / · • -

Eu disse, Sr. presidente, sem querer entrar em maior 
e mais detalbadll exame .la questão, que u Papa ·s. Gre
gorio VIl- não depoz Hevrique IV ex proprio marte ; ape
nas tinha lançado sobre e8se. príncipe a pena de cxcommu
nhão e qoe essa excommunhão, conforme o direito que re
gia o 1-nperio Germanico naquella época e regeu até ter
minar sua existencia, envolvia a dausoh da obrigação 
do Imperador seguir a religião catbolica, ~postolica ro~ 
mana, pois era o advogado e_ d~fensor oillcial da Igreja. 

Esta clausula, Sr. _presidente, sendo desconhecida, havia 
a perda da CorOa como natural consequencia, pena aceita 
geralmente. Nessa occasião referi-ma ao direito ·civil ou 
politico da A·llemanha -na época dessas · lutas : ·não pre
cisava estar a mencionar o que é sabido, maxime f11Jiando 
no senado e ás pessoas illustradas que na occasião me 
faziam a honra de ouvir, e não desconheciam que no Im-

0-Sn. Vm1u DA Sn.vA :-Façá-me o favor de dizer·em 
qu~ ópo~a ellas foram publicadas. · 

O Sn. Af~NPES DE ALliE,IDA : - Impor.la muito a época 
'para o caso ? · 

o· SR. VIEIRA DÁ SILVA : -Isto responde a v. Ex.-
o SR. MENDES .DE Ar.!IIEIDA : -Eu pergunto a v. Ex. se 

conht~ce essas compilações. · 
O Sn. VIEIRA DA SrLVA :,-_V. Ex. sabe a data ·dellas 'l 
O Sn. MsND-ES DE A1.11fEIDA : - Eu desejo que V. Ex.· 

diga o nome da obra ou do ar.itor. 
O Sn. VmrnA DA SILVA !lá um aparte. 
O Sn. MENDES DE- A~l!EIDA : -Exactamente. São rlaas 

compilnções, são dous apao&ado8 conhecidos pelos nomes 
de Espelho da Sal&onía que V. Ex. citou, e .Esp,e!ho da 
Suabia que publicou se dsp_ois Como acabei do ·.dizer, 
havia. o direito consuetudinario. 

O Sn. VmmA DA SrLVA :-Fixe a data. 
O Sn. MENDES DE AurErDA :;_A sua data é a· do se

cuJo XII. Dirá o honrado senador : é posterior a lula de 
S. Gregorio Vll com Henrique IV. Mas que importa i! to 
para a questão ? Havia, ou não constituição no Jmperio 
Germlinico (\ qu~ se presta v a obedieocia ? As compilações 
desse direito, posteriores ao facto, não destroem a obri- · 
gacão anterior, antes a jlistitlcnm. Esses trabalh(ls não 
passam de um apanhado, que qualquer jurisconsulto faz, 
de legislag.to; mas existia essa -lo i consuetudin.aria, reco~ 
nhecida por toda a nação germanica. 

O Sn. Jonm :_:_Isto é converter o seDado: em oscola 
ecclesiastíca. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Isto não é converter o 
senado em escola ecclesiastica; Sr. senador: é o direito 
civil e politico da antiga Allcma-nha ; o espelho da Sa

.xonia e o da Suabia eram as duas cornpila~ões aulori!a
das, contendo os direitos e deveres do poder politieó e civil' 
desse -tão celebrado paiz. - · 

O SR. Junm:-Estamos .perdendo o tempo, tendo 
tanto que fazer. Para que, agora. prelecções de direito a 
historia, aqu1 no senado? , 

·o Sn. llfENDES D!: ALl!ErDA:-Então queixo-se o nobre 
senador do meu illusirado collega pelo llfnranhão, que .foi 
quem trouJo:e. a questão, que tanto o desgosta, pa.ra esta 
casa.-

. O Sn. Vuuu oA SJLVA:-Muito ohrig~do. 

perio germanico antigo havia u~a constituição. 0 Sn. MENDES DE ALM&IDA:.:_Mas não quero · embara• _ 
o Sn. VullnA DA· SILVA: _ Aindl\ bem· que v. Ex. car-me com apartes, pois vejo que o fim· é impedir que · 

reconhece cs·ta illustração por parte do senado. áproveitr.-me dos poucos minutos qne lenho para defen
der-me, desviando-mtl a nttenção. Vámos ao ponto: 

O Sn. i\I&Noss ns ALMEIDA::-- Sempre lho reconheci. existia, e jí disr.e que desde o principio dessa grande mo~ 
llavia uma constituigito, emborn. esta. constituição, na narchia; desde a. coostituí~ão primitiva do -Imperio Ger~ 
ópo·ca de que tratamos, não estivesse escripta como hoje manico. . · · 
acontece, mas era o direito consuotodinario, reconhecido Enno, Sr. preridente,iroi a ponto mais. remoto, ao tempo 
por todo o Imperio allemiio, direito qne de1lõis foi em que se lnndou o lmporio Germanico ou Romano chamado 
roduzido a cscripto cm duas nota veis compila~õ6S, de que, do Occidcnle,isto,ó, desde o principio do seculo IX, na época 
parece, o honrado son11dor pelo ~Iaranbiio.não tem con!Je- de Cnrlos 1\Íngoo. Ora, pondo de lndo a questão da eleição 
cimento, porc1ue, refutando-me, não as apresentou como dos prinçipos ou reis da Germania, porque isto propria
parecia natural. . monto nilo linha que vôr com a questão do novo lm• 
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perio Romano, que surgiu desde aqnella épocha, o .qne 
convém ô saber qae lei obrigava tanto a um como a outro 
imperante. O . Rei da Germania, Sr. presidente, eleito 
pelos representantes das principaes populações desse paiz 
como os oatros prioe'ipes catholicos nllo podia pelo direito 
politico coosuetudinario da naçllo, desde soa conversllo ao 
chrislianismo, madar de religião sem o risco da perda da 
coróa. Mas desde que a sua eleição hnportava cingir a 
corôa · imperial, essa obrigação toroav&-se mais rigorosa 
porisso que o imperador re11oia os encargos de defensor e 
advogado da ie,reja. A sua coróaçlio era em Roma pelas 
mãos do Papa, o chefe espiritual da christandade. 

·Portantó, Sr. presidente, no imperador germaoico ollo 
havia sómeote a obrigação resultante do direito civil ou 
politico da uação, mas para a defesa da these e justi
ficaça:o do Papa, tS. Gregorio VII ou Iooocencio IV, o que 
disse era satDciente. Para nllo al,ongar a discusslii• eu não 
quiz tratar da questllo no ponto de vista ecclesiaslico, 
limitei-me a invocar o direito publico nacional e por todos 
hem·'aceito naquella época. No ponto de vista ecclesiastico 
as obrigaçlies do imperador eram mais rigorosas, pJr
quanto o Imperio Coi conDado ao Rai da Germania me
diante um acr.Grdo com o Papa, ieto é, de~de o pontificado. 
do S. Leito lU, que sagrou á Carlos Magno, cingindo-lhe 
a corôa 'imperial com o oous da defesa ou da advocacia 
da·Jgreja. 

· Nesse lempo, Sr. presi~eille, como jã' disae nllo inOuia 
·mais na lt11lia e paizes occidentaes o Imperador do Oriente; 
e Carlos Magno por serviços iocontestaveie, de alta monta 
prestados á Igreja e á civilisa~llo, obteve do·· Papa o 
maior galardllo, a entrega ou investidura desse poder, o 
Imperio do Occidente, que lhe foi conferido, cargo que_ elle 
sonhe tllo bem e dignamente desempenhar. O titalo do Rei 
da ltaiia· acompanhava o do Imperador, sem elle o Im'perio 
era impossível; eis tambem uma das razões da coroação 
em Roma, e porque as relações com a Igreja já eram tão 
inti!llos e iodissoluveis os laços que. prendiam os dons 
poderes. 

E conio, Sr. presidente, conferiu o Papa esse direito ? 
O nobre senador deve saber que os reis merovingianos 
recebiam do ,Imperador de Constantinopla o titulo de 
patrício, titulo que lhes dava uma importanto dignidade, a 
de substituir o imperador no Occidente. Ora, por. esta 
delegaçiro que havia do imperador romano de Constanti
'nopla lhes estavam sujeitas dill"erentes populações dessa 
parte do antigo Imperio remalio; mas se oblinham direitos 
c faculdades de grande monta, tambem lhes correspondiaw 
deveres. · . · 

Esse titulo de patrício, ou de vice-Imperador passoa 
dos príncipes merovingianos para os carlovingianos, mas 
a investidura dependera a principio do beoeplacito do Im
perador do Oriente, comquauto o seu poder fosse uomi

. nal, mas os potentados lrancos. honravam-se em aceitai-o. 
Mas, Sr •. presidente, cessando todo o poder dos impera
dores no Oriente,.e sobre tudo o~ Italia e em RoJba por 
causas que são conhecidas, o papa S. Lello III conferiu 
o carRo de Imperador a Carlos Magno que já era patrício, 
para defender com mais etDcacia a igreja,enta:o mui exposta 
na Italia ao predomínio ae varios oppressores. O papa 
S. Leito Cô-lo condicionalmente, e sob juramento do prin· 
cipe que acceilou o eocargo,cuja fidelidade era conhecida. 
Se elles queriam mau ter-se nessa posiçllo elevada, desem
peJléaram e sea juramento; se, ao contrario, arrie cavam-se 
11 perda desse direito. . · 

Ora, Sr. presid6nte, o papa S. Leão III conferiu a 
Carlos Magoo o Imperio do Occidenle e loi aceito ; e pos
teriormente os papas seas successor~s reeonbeceram esse 
direito nos Reis da Germania regularmente eleito, depois 
da extincçilo da dynastia .carloYingiana. Essa eleição era 
a principio feita pelas populações da A.llemanha, os franco· 
nios, os saxonios, os suabios e os bavaros, representados pelos 
seus respectivos chefes. A coroaç!Io do Imperador importava 
a acquisição do reino da llalia, e o onus de defensor da. 
TgreJa. Era a renovação do antigo Imperio do Occideoto. 

Collocadas as. cousas neste pé, como bem demonstra a 
historia, e sabe o nobre senador, muito antes do pontifi• 
cado de S. Gregorio VIl, doutrina recebida p2los Impe• 
r adores. francos oq Carleviogianos, . e . depois por seus 
soccessore~, o~ Imperadores da.Allemanba, das dyoastias 
Saxonia, Franconia, e Suabia ou Hohenstau[dD ; os 
chores do novo Imperio ficaram sujeitos á obrigaçdo do 
cargo, prestando para isso juramento em Roma onde 
iam coroar-se. 

Antes desta -solemne e . imponente cerimolii~-í:" Sr. pre:
sidenle, os futuros imperadores eram apenas pelo voto e 
acclamaçiio dos Pgrandes eleileres-Reis da.Germania
Oa grandes eleitora& á principio eram os chefes ou duques 
dos povos francos, ou Cranconios, saabios, saxonios e 
bavaros, o que teve, com o andar dos tempos, differontcs 
alleraçlies, bav6ndo eleitores s•culares 011 leigos e JlC
clesiasticos. Mas para o Rei da Germania obter a posiçã~ 
do imperador do sanio imperio romano, e portanto .. reunir 
ao seu domínio o da ltalia, era indispeosa·vel o concurao 
do Papa, .que tioba de coroai-o e receber o seu juramento. 
Consequentemente desde qoe o imperarlor' affastava-se da 
igreja catholica. de· quem era o advogado, o patrono 
official, não podia mais exercer aquells cargo, e era o 
papa o competente para decidir essa . questilo, era di
reito seu. 

(Ha um aparte.) 

Isto, Sr. presidente, entrou na legislação .do Imperio e 
formava, constituía o direito publico da Europa durante a 
meia idade, .e era sequencia do que se havia.passado oo 
anti~o imperio romano depois de convertido ao christia
nismo. Haví~, como o nobre senador bem conhece, intima 
ligação entre o Estado e a Igreja, como lambem acon
t"cia durante o regimen pa~rão, mas com a notavel diffe
rença de não estarem confundidos llm uma só pessoa ou 
corporação os dous poderes : havia distincção. 

No antigo imperio romano, Sr. presidente, depois- da 
sua chri81ianisação cmou o poder absoluto dos impera
dores, porque. tambem cessou a união do pontificado e do 
imperio, o imperador ficou sujeito não !ó deixar o domínio 
absoluto, ·autocratico, que existia no regímen JlOlytbeista, 
como á "brigação de acclamação ou. consentimento das po
pulaçlies, e além disso á condição de qae, ni'lo cooli~ 
nuando a seguir as doutrinas calholicas, perdia o imperio. 

Era Sr. presidente, coodiçllo sine qu,a non, pois o prín
cipe foi por es e Cacto declarado defensor e advogado da 
greja. 

loto é claro; desde que o imperador desconhecia esse 
direito ou ~sso dever, por quem era competente para o 
fazer, oe seu! eleitores podiam deixar. de preslar-lbe a 
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adhilsão que até enta:o lhe prestanm; era esse o direito 
publico na Allemanha e na Italia, reconhecido em toda a 
Europa chris!ã, ou considere-se o rei da Gerlnania eleito e 
portanto obrigado á legislação compilada no espelho da 
S.axonia ou no da Suabia, ou considere-se na posi~ão do 
proprio imperador romano. 

:O Sa; MsNDBS nl AutlrD.l : - Desculpe~ me o nobre 
senador, engana-se; ee o Papa fosse eubdilo ·do imperador. 
nào lbe podi!l dar o imperio. 

o Sa. VIBIR.l DA SrtVA.:- E' preciso ver a epocba•a 
que nos estamos referindo. 

O Sn. MENDES DB AtMEID!:- Estou mo reieriodo ao 
seculo IX, quando o fapa S. tea:o III, conferi o a Cario• 
Magno o imperio do occidente. O Papa, se se quiser, pode:
ria ser então considerado sobdito do imperador de Cone· 
lantiuopola, mas esse domioio hayia desaparecido .de Italia 

Por consequencia, Sr. presidente, se isto é assim, e assim 
foi até o seculo XIV (131í6), quando Carlos IV publicou 
a famosa bulia d« ouro redigida por Bartbolo, e reorga
nisou, conformo a época, a eleicão dos Imperadores por 
outra fórma; aqui temos a consagração da mesma antiga 
legisla~ão eousoetadinaria por um acto de grande impor
lancía, como foi essa bulia. Chamou-a~ bulia de ouro 
porque tinha appenso o sello dentro de uma caixa ou bola 
de ouro, mas er.a um acto puramente do poder civil, pra
ticado já no lempe do Imperador Carlos IV, e durou até 
1806, quando terminou esse Imperio. · 

Ora, pergunto eu, Sr. presidente, o que fez de irregular 
9 censuravel o Papa S. Gregorio Vll, estando pela legis
laçlio ·do Imperio reconheciJo esse direito publico da Eu
ropa christa: ? Não fez outra cousa·mais do que o que devia 
fazer como Papa, porquanto o Imperador ou·melbor o Rei 
da Germania Henriqu~ IV, alfastou-so da obediencia a 
igreja catbolica, era rebelde e ãs suas doutrinas, recu
sou-se a cumprir o que existia firmado no direito coosucln
dinario Germanico, e depois na obrigação conlrah:da em 
Rom3 por solemne juramento. Elle e Frederico Ir, na 
época de lonocencio IV, procederam de modo iden tico. 
A consequencia na:o podia ssr outra. . . 

E Henrique IV, Sr. presidente, reconheceu a legahdade 
e procedencia deste direito, tlinto que foi á Roma pedir 
aholvi~llo, afim de não perder os seus.direitos ao imperio; 
tinha-se-lhe, segundo o costume, concedido um anno e· U!'J 
dia para coocilillr-se com a Igreja, e vendo e\le que 111 
expirar esse prazo, foi em pessoa 'á Roma para ser em 
tempo util levantada a excommuobllo. 

O 811. VIBJII.I. D.l. SJLV.I.:- Foi a Canossa, para onde 
V. Ex. nos quer l~var. , 

O Sa. MBNDBs DE AtMBJD.l :-Foi a Canossa, nilo ha 
duvida. A' Canossa, disse ainda o anno passado o prín
cipe Bisma1 k que não iria ; mas Iodes aquelles que tem 
Jotad~ com a Igreja tem. ido esbarrar a moitas CanoMs 
eem o proveito de Henrique . IV ; niio seria elle o pri-
meiro. • 

E o honrado senador, ·que fallou aqui da paz do Im-
perio com a Santa Sé com certo menospreso, deve obaer

. var que gas.lou-se mais de J 00 ao nos com essa luta com 
muito soft'rimeoto dos povos, e depois ·da dynastia de 
Habsbonrg fez-se a paz verdadeira e leal com a Igreja. 
As lutas cessaram e essa dyoastia leve um longo do
mínio, inUueocia legitima o beoetlca na Allemanba, como 
nenhuma outra· jamais teve. Esses fructos são por certo 
bem aprecia veis. 

Ora Sr, presidente, essa condição de fidelidade a Jgrej a 
da. parle do Imperador -era portanto,· o direito : era 
direito em rasllo da legislação civil dos povos; era direito 
em rnsilo·· da obrigação contrnbida em Roma desde o 1 • 
príncipe que aceitou a corlla imperial. 

de certiJ não o era de Carlos Magno, ne.m posteriormente 
dos imperadoras da AIJemaoha que soccederam aos Carlo
vingianos; o que faz moita dillereoça. A este príncipe, que 
já li Ilha a dignidade de patrício como seu. pai e av6 por 
concessilo Poutiticia, o Papa conCério o imperio com essa 
obrigação; é bom ter sempre isto em lembran~ na apre~ 
ciaçilo desta qnestão. . . · . · 
· Na luta, Sr. presidente, do pootiftcade contra Frede
rico II no seculo XIII davam-se qoasi as mesmas circum-
. stanciail. Este príncipe a ioda era peior em sentimentos do que 
Henrique IV, porque era mais civilisado e na:o podia in
vocar a atennante de soa ignorancia. Frederico II_ era um 
príncipe letrado, de grandes maneiras que o outro não 
linha, porque era, póde-se diz.e'r, quasi um selvagem, 
embora fosse um grande guerreiro, o primeiro do seu 
tempo. Frederico II destacava-se de Henrique IV pela sua 
illustraça:o, illostraçlio dada. por uin papa, por louo., 
cencio III, que o. educou, pois foi seu tutor e lbe faciliton 
a ,subida ao tbrono imperial. . 

Este príncipe, ~r. presidente, mostrou-se menos catbo
lico do que Hsnrique IV pois em época 'de taotó fervor 
religioso na:o duvidou alliar-se com os sarracenos; e além 
disto segnia doutrinas inteiramente contrarias ao chris
liaoismo, como u de nma obra que nessa occasiilo pu
blicou o seu ministro o seu valido Pedro des Vignes, livro 
chamado dos Ires impostores, em que elle iucloia Moysés, 
Christo e Itfahomet. Havia portanto, da parte do pontifi
cado razão para · não permillir que Frederico II podesse 
occupar o Jogar de imperador. ' 

Mas, Sr. presidente, ou se considere a legielaçito civil, 
ou se considere a legi~la~ão ecclesiatica, ambas eram re· 
cebidas pela chrislandade ; a christandade as aceita vá. e 
obedecia. Não ha portanto que lançar em rosto aos Papas, 
que sustentaram o direito da igreja, e acudiam em auxilio 
·da civilisação o terem applicado a mesma legislação ; o 
quando se trata de homens como os papas daquella época 
e da ordem de S. Gregorio VII, Alexandre III e [nnocen
cio IV, e de príncipes como Henrique IV e Fre.derico II, 
hostis á Igreja e empenhados em formar o poder absoluto, 
a dilferença é muito ·grande e favoravel aos papas. . 

Esses princípios, Sr. presidente, ao lado de qualidades 
notaveis de grandes guerreiros, e babeis politicos, tinham -
outras que os tornavam inteiramente prejudiciaes não só 
á igreja como•á civilisaçl!o e á humanidade; licenciosos e 
tyranoos, como o nobre senador nito poderá desconhcer. 
Os papas, varões eminentes por soas virtudes e saber, não 
estnvam neste caso, a historia imparcial o diz, sobretudo 

O Sn. VunR.l DA SJL'I'.l:-Pela legislaça:o daquelle ·tem
,po o Papa é que era subdito do imperador da Allama
nba, o imperador era. suzerano. 

S. Gregorio VII, de quem os proprins protestantes, como 
Guiaot e l utro~, á despeito de seus pro juizos fazem delle 
os maiores elogios como homem de sãs virtudes e de 
grandes vistas, bemfeilores da bumanidado. 
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Guisot, Sr. presidente, no seu Curso de historia da ci• venceu Henrique IV, como o . nobre senador disse : só 
'llilÜaftJO da Europa, posto qae calvinista, faz do S. Gre· 'depois de 'llOO a SOO annos de luta é " que o sy81em·a 
gorio VII este elogio, que eu pe~o ao senado licença para desse eminente papa prevaleceu quando o condé de Habs..: 
lllr (IA): burgo foi eleito Imperador. Na época .S. Gregorio VH no 

" Senhores, nós. estamos acostumados a vllr em Gre- antigo Reino das Duas .Sicílias não venceu, porque morreu 
gorio VII um homem que .quer tornar todas as cousas uo desterro, em Salerno, onde· disse que morrh no ex i li o 
immoveis, um adversaria do desenvolvimento intellectunl, por to{ combatido a iniquidade e presado a justica. Por
do progresso social, um homem, em summa, que pretendia tanto, o nobre s'enador não foi exacto assegurando que 
reter o mundo em systema ostacionario e retrogrado. Ora. S. Gregorio VH venceu cm seu tempo; erri rigor não foi 
nada é menos verdadeiro : Gr~gorio VII era um refor- assim ; não, elle foi vencido; venceu no futuro, porqne a 
mador mediante o despotismo, como Carlos Magno e Pedro sua idéa era de. gran~e vantagem para o mundo; para a 
o Grande. Quasi que elle foi, na ordem ecclesiasticá, o civilisação, ~ra a idéa da justiça. . . · _ 
que Carlos 1\lagno em França e Pedro o Grande na Russia Depois ilisto, Sr. presidente, o nobre senador traçou
foram· na ordem civil. Elle .quiz reformar a igreja e pelA nos aqui um systema bistorico ·politico por onde concluh 
igreja· a sociedade civil, introduzindo nella mais morali- que os reis com as nações ou· representando-as vieram 
dade, mais justica, maig regularidade ; Grego rio VII qoiz d•·pois a supplaotar os papas ; q e. esse resultado fôra a 
fazei-o por via _da Santa Sé e em proveito della. " victoria da civilisaçi!o e do progresso contra os papas. E' · 

Quem diz isto, Sr. presidente, é um protestante. Ora, a maneira porque a pbilosophia hegelian·a,. que S. Ex. 
posto de lado c prejnizo que se revela ~qui "!esmo ne~ta segue,· explica os factos que são um trope·ço para as suas 
•oreciação, bem se vê de que lado estli o mm~ e a v1r- concla~ões, como s~ não existissem anteriormente nações. · 
tÚde. Um homem que u'um secnlo como o 11.ecnlo XI apre~ Assim para o nobre .senador as nações oa não fXistiam na 
senta-sé por esta,maneira tão esplendente qae Ewerbeck, época de.S. Gregorio VII e de Innocen_cio IV, ou c~tavam 
outro protestante 11cha assombrosa, niio pode estar no colligados contra os Imperadores da. Allemanba; appare
mesmo caso de outros_ que se revelavam frivolos, tyranni- ceram depois o vieram ligar-se com os prmcipeR de outras 

· cos e crapulosos. monarcbias que fundaram o poder absoluto da-realeza na 
O nolíro senador, Sr. presidente, ao depois fez justiça Europa. 

aos papas, dizendo que foi providencial o qae nesse tempo . Ora, Sr. presidente, não existiam nações antes disto? 
EO praticou sob sua direcção. 1\Jas se fo_i providencial o Cortamento, porque a França existia em fórma de nação 
procedimento dos papas, ~ntão foi convoo1ente ao mando; muito .antes de S. Gregorio VII e do imP.erio de Carlos 
foi (iortanto justo, e neste caso elles não podem ser -con- Magoo. Existia a Hespaoba com a monarcbia dos :wisigo
demnados. Devem, ao envez, ser absolvidos e elogiados. dos, nação perfeitamente orgnnisada. Exiotiam dill'drentes 
Como pois dizer que esses priocípes, sens advdrsarios, cstado3 da Italia, por exemplo : a monarchia dos Lom
travalbavam em bem da humanidade? se a humanidade, bardos, além da republica de Veneza o a parto sujeita aos 
ainda nessa epocha, não podia aceitar o seu predomínio, Imperadores de Constantinopla. Havia, pois, ilacões orga.
como é que elles com procedimento tão nefario podiam nisadas muito antes dos .reis fundarem na Europa o poder 
trabalhar em bem della? Não posso comprebendor essa absoluto, poder qae perdurou por alguns soculos-e que 
contradicclio do honrado senador. S. Ex:. npplaude muito, pelo que disso .•• 

· Fazem:se a respeito de ~· Gregorio V[~ mil juizos, 0 SR. VmmA DA. S!LVA..:-En? 
quando não se quer nproc1ar o seu proced1mento sob o 
ponto de vista cbrístão, mas as suas virtudes oito podem 
ser postas em duvida. A este r~speito vou citar um autor 
de quem por certo o nobre senador não gosta, por nil:o 
ser hegeliano, refiro-me á ~bihpps, grande catholico. • 

. O Sn. Vu1111A DA S1LVA. :-E' um grande fanntico. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Vou ler suas palavras 
mui sensatas,extrabidas do seu Direito Ecclesiastico (lendo): 

" Por ióto se ve que a cbristandado inteira forma um 
grande reino; mas be contrario á verdade bistorica attri
buir aos Pápas, o notavelmente á Gregoric VII, a am
biciosa concepção de um plano do tbeocracin universal, 
no qual todos ós estados do mundo se tornariam feudos 
da Santa Sé. Geralmente as apreciações postbumas da 
historia fazem representar um_ papo! demasiado impor
tante ás intenciies, e é assim qne orna multidão de acóo
tecimontos qÔe estrovam nos designios da Providencia_ 
foram, depois da sua ro1llisação bistoricn, con~iderados 
como o resultado de um plano traçado pela mão do 
homem, longamente elaborado O' habilmente concértado. u 

. Eis aqui, Sr. presidente, as idéas desse grande fauatico 
que o nobre senador aponta 11 nossa animadversão. Entre~ 
tanto nito se pódo em rigor dizer que S. Grcgorio VII 

O SR. MBND&s DE AtnlEIDÚ ..:.. Eu até nesse momento; 
quando o nobre senador explanava· essa systema, declarei 
que. aceitava. a confissão. Eis aqui o, trecho do seu dis-
curso. . 

cc Foi nessa epoca em que como do nada surgiu Iriam- -
phente o absolutismo dos prlucipes, etc. 

O Sr. Mandes de Almeida:- Aceito a contlssiio.u 
O Sn. VIEIRA DA S~LVA: -Pensei que V. Ex. se 

referia á historia: 

O SR. MENDE~ D& AtlllEIDA :-De maneira que, se
gundo o nobre senador, . foi depois do desorgaoisada a 
cbri~tandade que appareceram as nações da Europa, e . 
houve progresso. Eu não penso como o nobre senador; 
penso que a fundação do absolutismo não podia ser pro• 
gres>o para a humanidade. Quanto á sua- tboori!l das na
ções surginrlo à tros seculos sob a direcção de príncipes 
absolutos, >orá expediente hilbil se se f'!Uizer,- para dar aos 
factos explicação muito difl'a:rente do que elles tom. 

, No interesse da sua theoria heg~liana o nobre senador 
cbegan a dizer que a língua ldna fallava-se em todiL a 
Europa o qoe, depois do organisadas as outrns línguas é 
que as n.lÇÕOS deixaram do 11 faJinr. 

j. 
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O Sa. ·Vunn! D! SILVA :-Qual era ','a.,Jingoa scienti- · O SR. MENDE~ DE AtllllnD! :-Àbro Philipps no Direito 
fica daqoelle t~mpo? ·· Ecc/elialtico, .tom II, paginas Stl2, e eis o que leio (M): 

· " Hn, pois, a datar da fnndnçllo da Igreja, dous podereJ 
O .SR. MENDES- DK Ai.IIIEID! :-:-E' outra questão ; ·as dislinctos, que, em virtude da instituiçllo divina, governam 

JiDguas da Europa que hoje existe~ a.lgumas jã ewn e dirigem o mundo : o sacerdocio reãl e o poder temporal,' 
falia das, se não antes , durante a meta tdade. 03 deus mais insignes beneficios que fez aos homens. a · 

-0 Sa. VtEIR! D! SiLY! :-Em ,.ermen. _ misericordia divina. Chri!to descendendo ao mesmo tempo 
" de raca real e de raca sacerdotal, assignou a cada um. 

O Sa. MENDKS DE ALMEIDA :-Em germe o, não ; todas desses· dous poderes suá esphera parliculàr; de modo qüe 
ellas (aliavam-se ; as· universidades, o papa, o clero, os todo 0 corpo da Igreja se divide em doas grandes digoi
governos e os imperadores é que usavam do latim em dades: 0 poder sacerdotal e o poder do Estado; são com~ 
actua officiaes, mesmo no seculo XIII, quando Slbiu ao duns columnas de bronze que sustentam o portico do tem· 

· lhrono a dyoastia de Habsburgo. 'pio : como os doas cherubins de ot<ro que cobrem -com 
O S11. VIEIR! D! StLVA :-Se houvesse línguas nacio- sua~ azas os dous lados do tbrono de Deu~,.e que se 

naes, a ren~sêença teria come~ado antes. coofront~m um e outro, com o rosto voltado para o thr.ono 
da graça. o~- dous poderes são fundados sobre Cbristo, 

O -Sn. !\-fENDES DB. AtlllBID! :-A renascença é ,-outra como sua pedra angular; ambos ·serveUJ o mesmo Creador 
cousa; .abi está como. V. Ex. confunde todas as qaestlies. e ~>overnam os ·mesmos homens, obrigados, pelo preceito 
A renascenca é o estudo dos cla.~siccs lalioo9 e gregos, " lh · d 'd 
n"o tem nada com isso. de- Cbristo, a prestar a ca.dr1 am o qoo es .ó evt o.: ·ao 
" Impetador o que compete ao fmperadtr, ã Deus o que é 

O So. V1EIR! D! SILVA :-Tem todo. de Deus. » 

o Sn .. MENDES DE AtruE.ID.\ :-Não tem nada, desculpe Parece-me, poi~, Sr. prosidcntt>, que· o nobre senador· 
que lho diga. Eu vejo que a c!Jronologia do .nobre. se- não foi justo e nem heilevolo com este douto canonista 
nador está sempre em desaccordo com a historia. S. Ex_. attribuindo·lhe, talvez, o que len em outro. 
quer. por exemplo que no seculo XV cvme~asse 0 pod~r Não quero, Sr. presidente, tratar senll:o brevemente da 
absoluto na E!!ropa e se creassem as naçlies. questão do ensiao dos je!uitas; talvez não lenha tempo 

de fazel·o extensamente e por isso bei de resumir o mais 
O ·SR. VIEIRA D! SILVA :-0 contrario é desconhecer o que puder este as~umplo. . , . _ · . -

que fizeram Fernando o catholico, Luiz Xl e Henrique VIl; Nada mais dtre;, Sr. prcstdente, a rcspello de Re10bold, 
a transicção do feudalismo para o absolutismo. além do que já observei no discurso do meu primeiro· 

O Sn •. MENDEs DE AtruEJD! :-,-Isto ó outra cousa e não requerimento, em que julgo haver mostrado qno esse phi~ 
tem nada .com a -questão da_creação das nações e idiomas losopbo qlie .deixou a Igreja, nlto podia dizer cousa a! gomá 
moderpas, • • otl'eosiva á moralidade e instruccão dos jesuítas •. Mas, 

Sr .. presidente, nllo posso deixar' sem reparo o que disse o· Sn. VIBIR! DJ. SILV!_:-v. Ex. é quem· tronxe estas 
o nobre senador quanto aos discípulos desses religiosos 

questões. que figuraram ·na revolução frauceza de 1789, ou a 
0-Sn. 'MK!iDES DE ALMEIDA :-Foi antes o nebre senador fizeram: Eis suas palavras (M) : 

quem o. fez ·no seu primeiro e sobre ludo no di! curso que ora " Se 0 nobre senador aceita· o testemunho de ·vollaire, 
respondo: o que eu Caco é unicamente dc·fender-me. O no- se é exacto 0 que elle ,diz; não pó de então negar que foram 
bre. senador portanto "confunde essa questão das línguas os di&cipulos dos jesuitas, os. homens da revolução ·de 
com a mudancll do feudalismo para o absolutismo_; são 1789, que inventaram os despotismos do terror, o culto á 
cou!as · divers"as. A renascenca com e.treito, concorreu, um deusa Razão.» · _ · _ 
pouco· para isto mas indireciamente, no sentido de esti- Vejamos Sr. presidente, se estas a~serções d~ nobre .se
molar o estudo da lill~ratura classica·latina c grega, mas nador tem solido fundamento, e,.o que é mus, apotan- · 
nesse tempo as linguas das principaes nacionalidades eu- do-se no testemunho de Voltaire I Alas seja assim. 
ropeas estavam, éreadas e já contavam escriptores. Os homens da revolucão de 89, de que aliás S •. Ex. 

O predomínio do regimcn absoluto da realeza veio do es- aprecia tanto os principiQs, eram, segundo o nobre sena
tudo do direito romano,·muito anterior á renascenca, e aos dor discípulos dos jesuítas. Isto é lambem desconhecer 
grandes golpes dados no feudalismo. O nobre senador neste muÍt.o a chrooologia e a historia, por quanto os jesuítas 

· caso 6 uliramootano, segue o direito romano pagão, deixaram de ensinar em França no anno~de 1762, quan
applaude-o como é natural para sustentar suasidéas, mas do suas escolas foram mandadas fechar ptr senten~a do 
não segue o direito cano nico, o direito da Roma chrislli, parlamento, e a mór parle dos revolucion~rios .de 89: 

- que tanto amenisou. aqnellas doutrinas, preparou a civi- eram homens ou nascidos nessa ópoca, ou com ·5-ou 6 
lisaçito actual, foi um verdadeiro e legitimo progresso. - annos de antecedencia. 1\lirabeau, por exemplo, nasceu em· 
· Mas não insistamos nisto, porque o tempo vae passando 1 7<1.9, não estudon ·com os jesuitas ; nem Robespierre 

e são poucos os miuol.os .a aprovei~ar. Não poss~, porém, que nasceu ~m 1769; e nem Marat qn~. além de ~ais 
deixar de lazer uma bgetra reflexão sobre uma Cttaçiio do velho (17HJ, do mais a mais era calvtnts&a ~ geoebr10o. 
nobre senador que pareceu-me pouco exacta. Dantoo e Saint Just, e outros de menor oolortedade eram 
· Disso S. Ex. que Philipps tinha dilO' no seu Direito em geral muito moços, ni'io podiam ter sido educado~ pe
Eccleriastico que o papa era onro e o rei ou imperador los josuitas. O engano do nobre sonudor é saheote. 
era chumbo. Parece-me que S. Ex. e~lá enganado. A sorte da Franca seria o mesma so os Jesuítas cooti~ 

O Sn. Vmm! D! SJLV! :-Talvez. nuassem á ensinar ató 1789? 
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'l'amBem alio ó exacto, Sr. presidente, que os ,jesuítas 
alio' soubessem ensinar o grego nem o latim, como pretende 

mando um papel . igu~l ao que esses religiosos fizeram . no 
Paraguay. Passemos adiante. · · · . · · 

· o:aobreseiÍador; e que o seu latim tosse o·commemorado 
·nas comedias de Moliere, porquanto autoridades de outra. 
importancia nestes assumptos,e que alio quero estar citando, 
iguaes sealio Eujlerlores ao nobre aenador, entre as 
quaes Caotú, ausleot'am que o b.lim dos jesuítas era cor
J'eclo. Os jesoilas poderiam ser ludo o que o nobre se
nador. quizer, mas grandes latini8ta eram elles sem ne
nhuma duvída. · 

Quero agora, Sr. presidente, occupar-mtr um pouco da 
parte relativa á questlio· da Baviera, . em que tambem se 
acham envolvidos os jesuitas. O nobre senador defende-se 
de uma maneira tão curiosa que é digna de que o seaadQ 
a conheça. Mas não sei se me sobrará tempo para isso. 
Vou tentai· o. 

O nobre senador disse-nos que um conego, chamado 
Heo.rique Braun, que aliás era henedictioo, tinha sido no-· 
meado para orgaoisar a iostracçito publica na Da viera no A respeito do que estes· religiosos fiseram oo Brasil, 

-o nobre senador revelou que vive enganado. Sr. presidente 
tanto no lerritorio que se chamou propriamente Brasil, 
como ao do Maranhão , geralmente, ao jesuitas não 
fizeram sempre senão beneficias. E' justiça que se lhes 
deve lazer com o 'estemunho da historia. As reformas que 
se fizeram para a catechese dos indígenas, depois de soa 
expulslio, foram· sempre em contrario do que se esperava: 
mallograram-se completamente. 

O que os jesuítas pralicaram no Paraguay tambem 
JJão pode merecer as agras censuras q·ue S. Ex. fez, porque 
Jogo que alies desapparoceram cessou o beneficio; e cessou 
como; porque ? 

hnpo de Carlos Theodoi'o. · 
o Sa. V r EIRA D! SiLVA :-Do antecessor a!l Carlos 

Tbeodoro. · 
O Sa. MENDES DE AtlllBIDA : -Bem, admitto ; fei 

em t7'l7. 
o s~. VrEIDA DA Srt~4 :-Nlio podia dizer iS't~ j 

referi-me ao tempo de Carlos Theodoro quando segui 
um escriptor da ordem de Schlosser. 

Se o nobre senador examinasse esta questão a fundo, 
mais datidameate com a in1elligaocia que tem, veria que 
os jesuítas nlio slio os culpados. • • ' 

O Sa·. 1\IE!CD:es De ALMEIDA :-V. Ex. está de accordo 
comigo, mas sempre Caz coofâ.sões. Henrique Brauu foi 
nomeado em 1777. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA :-Muito antes. 

/ 

O SR. VrBrll! DA SrLVA:- El!es não educavam, adex
travam. 

O Sa. MsNo:es DE AurErD!: -O nobre senador com o 
seu aparte parece não conhecer bem essa qu~stão. Uma 
parte das Mis~ões, uma das mais importantes cread:~ oa 
nossa actual província do Paraná, foi destrui da pelos .pau· 
listas; a .outra, que esta v a fundada na província do Rio 
Grande do Sol, ·e era bem florescente, foi lambem d6s
troida pala conquista lusitana; e outro tanto aconteceu 
com a parle- que occupava o tP.rritorio ainda hoje eh a~ 
mado das .l\Jissões. Ficaram, portanto, muito poucas po
voaçaes dentro do territorio do Paraguay em que esses 
religioso·s poseram em pratica o seu maravilhoso systema, 
que Íd% honra a essa corporacão, e revela o que pede a 
civilisação catholica bem comprebeodida e encaminhada. 
Os josuita~ não tiveram quem continuasse o seu humano 

. e habil systema, os iodigeoas foram sacrificados e per
deu -se o lructo de tantas fadigas. 

O senado sabe que o Paraguay muito antes da vinda 
dos jesuítas para a Amarica loi conquistado e dominado 
pelos hespanhóes, durante mais de 60 aonos. Mas o seu 
domínio não passava das povoações· â margem dos rios 
Paraguay e Paranâ. No principio do seco! o t 7 foi que a 
côrte de Madrid á instancias de Feroao."o A.rias Saavodra, 
emprehendeu domar as tribos indígenas, hostis aos· es
tabelecimentos hespaobóes , e dabi datou a fundação 
dessas celebres mis~ões, tão baneficas· aos indígenas, tão 
lavora veis ao domínio bespanbol naquella parte da Ame
rica, e depois tão calumuiadas. 

Os jesuitas' alli se conservaram t 7 6 annos, trai ando de 
reunir os indigeoas que podiam, fundando essas aldllas e 
.missões modelos em que a fé era ensinada com zelo dis
creto, e se civilisavam os indies de modo que nenhuma 
corporação quer catholica, quer não cntbolica, seita al
guma religiosa, politica ou philosophica, ainda fez oo 

O Sn. MENDES DE ALlllii!BA :-Tinha sido antes no
meado professor da língua allemã, rethorica e ·arte poe
tica ; foi depois disso que elle publicou uma obra sobre 
o estado da instrucção publica da Baviera, e foi por causa 
dessa obra que receberr a nomeação de .. director da ias
tracção publica. E' bom sabor disso para evitar confusões, 
porque faz muita dill"ereaça para o caso essas datas; e 
Schto@ser não póde dizer o contrario. E seoito vejamos. 

O nobre sanador di;se que Henrique Braun Coi ao:. 
meado, conrormo o historiador allemão . Conrado· Mannert, , 
professor de língua allemli, rhetorica e arte poetica em • 
1766; outros como Feller e Weiss dizem que em 171S~, . 
o que pouco importa para a qaesllio. O , que queremos · 
saber é a da ta da soa nomeação para director dos estudos 
da Baviera, e isto _foi em t 777 e sempre o sustentarei. 

v. Ex. reconhece em seu discurso. que Henrique Braan 
foi chamado a Munich para ensinar lingua aliem!, poetica · 
e rhetorica em t 765. Estamos nesta parte de acordo. . . 

Portanto, Sr. presidente, a quealilo é mu.i&o simples : · 
Braun foi nomeado director em t 777 't 'Não duvido qüe. 
fosse pelo antecessor de Carlos Teodoro ; e acredito. mesmo 
que fosse, por uma razão: porque Maximiliano morreu em 
80 de Dezembro de t 777 o penultimo dia desse anuo, e 
o novo Eleitor 'Carlos Theodoro entrou no governo da 
Baviera nesse dia. São, pois, cousas muito di1Tereotes e o 
ooilre senador em vista das datas oito responde â questlio. 

O Sa. VIEIRA DA SrtVA :-Respondo com Schlosser, a 
historia do XVIII seculo. . 

O Sa. MENDES D:!!: ALMEIDA : - Jâ v4 portánto que 
V. Ex. faz aos jezuitas já dissolvidos, uma grande injus
tiça. Ellos alto podiam nesse estado perseguir Braun. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA :-N!to sou eu • 
O Sn. MENDES D:e AuiEIDA :-Coolinuomos. No dis

curso do oobro senador noto que S. ·Ex. chama pio, 
digo m~J, beato, ao eleitor !faximiliano José, naturalmente 
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por hnêr peraeg~Ída 'os jazti:ita;~ Mas; Sr. ·p~esid~nte, a 'como ·estiveram, sob o peso de extrema ·suspeita ainda êia 
beallce de !iàximilianu Jo1é, o antecessor de. Carlos Tbeo•. parte ·daquelles que ainda ·q11izessein utilisaNe doaeeas 
·aoro era desta ordem. Dous protestantes da· Alsacia Joilo servi2os. ~aal a autoridade isenta de .parcialidade que.aa:. 
Bonriq11e Lambert e Carlos Frederico :Ple'trel eram o li seus. segure que o padre Franck; conCessor de Carlos Th'eodoro, -
favoritos, e dominaram o espírito do bilato ~leitor. Tinha era um. ex.:.jesuita 'I E que iDftuencia. ·podia .'exercer.·ém .• 
por sru mioistro da jostica o barão de Kreilmeyer que um príncipe, que chamava para seu primeiro :ministro':um · · 
confeccionou para a Baviêra um codigo penal do_raceniano, protestante estràngeiro ? .. . · ;.•: . . : :': .. . 
pois o roubo o o furto d~j 20 Borins sugeitava á pena de Em verdade o instituto dos jesuilas ·linha· merecida:. ·in..:· 
morte: lluencia, gosava do prestigio, os iDdividuos,, ém rela~lo,·· 

Era um eodigo barbaro. A B 1viera cobri11-se de cada- mui pouca, ainda sendo homens de merilo. Ora quando 
falsos· no seu reioado. Em um districto, durante o espaço esse institalo foi destruido pelo Breve de Clemente XIV, 
de 18 annos padecera:n esta pena 1,100 individuas r em 1778, contava no mundo 2!1 universidades, em que se· 

Este Eleitor, na verdade, foi adversar1o dos jesuítas, conferiam grãos academicos, 669 collegios de primeira 
nlio antes da sua exlincclio, como o nobre senador disse, ordem, 157 pensionatos, e um pessoal de 20,000 ·reli
mas depois quando ae exêcuton o breve de Clemente XIV, giosos. Tudo isto foi destruido no secolo XVIII,: e Coi ess~ 
o que faz moita detrerença. Mas infelizmente o nobre se- destruição que prodnzia a educação da mocidadé qne, 
Dador não distingue os factos, a marcha dos aconteci- em França, deu em· resullado essa tremenda ·revolução, 

. meatos, confunde-os. · cujos efi'eilos ainda e~tamos sentindo. Todas as indivi-
Mas o titulo de pia que o nobre senador dá á Maria dualidades nota veis que figuraram nessA revoluçilo nilo 

Theresa, assenta bem, e comt11.do essa imperatriz não foi eram discípulos dos jesuitas, como já observei, e apeilas· 
perseguidora dos jesuitas como S. Ex. mal informado posso citar dous nomes de indivíduos que,. pertencendo á 
pretende. , essa corporação, Rayoal e Cérutti, e della sahindo, não se. 

Pelo _que respeita ao eleitor Carlos Theodoro diz o reeommendaram servindo a revoluçlio por seus excessos. 
nobre senador que (óra dominado pelos jesuítas, que aliás Ambos fizeram justiça á ordem, que deixaram, ·em seus 
já. não. existiam, havia quatro annos, como corporação, scriptos. · 
porque era seu confessor o padre Franck, que, segando Portanto,como dizer-se que os jesuítas na Allemanha, ou 
assegura S. E:r:., era j41suita. Antes desse con~essor tudo peJo-menos na Bllvióra, vieram a conqnistar mais inDuen
andava bem, mas depois que o príncipe cabia-lhe nas cia depois da destruição do seu Instituto, do que antes ? 
garras, na phrase do Dobre senador, Ludo foi para peior, Além do inverosímil, a historia imparcial isenta de pre
mudoll·completamente. · ' juizos não o diz. Mas o conCessor do eleitor Carlos Theo-

Mas, Sr. presidente, esta opinião do nobre senador nlio doro era. um padre, ex-jesoita r ••• 
tem solido fundamento, pcrqaanlo, se linha por confessor Eis aqui, Sr. presidente, a grande inBnencia dos jesuítas 
eaae sacerdote, ex~jesuila, linha ppr ministra o conde de na Baviéra 'I Como podia ser esta influencia tão potente 
RumCord, · americano inglez e protestante. Este americano, se o pnnc1pe, que aliás é elogiado por muitos autores por 
physico no lavei, defendera, seguindo a sorte da Inglaterra, ter governado bem a Daviéra ••• 
a causa adversa á iadepelidencia de seu paiz, e parece que o s11• VlEII! n! SiLVA dá um Aparte. 
desgostOSC1 tomara servi~o na Baviera, onde agradou tanto, 
que :foi alli ministro e miDistro intluente, durante quasi 
todo. o reioado de· Carlos Theodoro. Prestou a Baviera, 
sua pátria adoptiva, eminentes serviços. Tambem Õ conde 
de Lippert passava por favorito do Eleitor, segundo diz 
R~jron na sua Hitloria moderna, e portanto, como inqui
nar-se reputaçlio de um príncipe mui respeitado por sua 
illustração e servi~oa ? O grande crime de Carlos Tlleodoro, 
foi :perseguir as sociedades secretas, e desde então to r· 
no1Ne cdioso á seita, que nlo o poupa. 
. .Eu nllo sei, Sr. presidento, qual é a obra de Scblosser 
eode. o. nobre senador descobriu os defeitos desse reinado, 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA. : - O tempo 'está escas- -
seaodo, nilo posso estar citaodo anlofida.!es, tenho-as 
aqui notadas . (mostrattdo um papel) e lhe faiêm justica. 

o ode S. Ex:. Mu •••• 

Alzog, qae é quem escreveu esta hisioria (mottrando 
vm livro) da Igreja, assim como Plister, autor da historia 
.da AllemaDha, insuspeit~, desfazem-se em elogios ao seu 
governo, e nas biographias de Micbaud, Feller,. Weiss e 
Bouillet, tanto a de Carlos Tbeodoro como ·a de seu mi
nistro DeDjamim Thompson, conde de · Rumford, são 
accordes em assegurar o merilo de ambos, e a habilidade 
com que foi governada a Baviera naqaella época. 

Ora, este priocipe, Sr. presidente, C9i quem nomeo11 para 
a universidade de Beidelberg, onae o honrado senador se 

O 811. VJBIU b! S1tV! : - A historia do XVIII se- formou, como já notei em outro discurso, jarislas !cancezes. 
c11lo por Schlosser. · pr9fes~ores, os quaes naqaelle tempo nlio podiam ser 

O ·S11. M!NDBS DB AtMBID! : - Por consequencia, ultramontanos, ou, pelo menos, não consta que Cossem. 
digo eu, o nobre senador illnde-se, porque esse escriptor Estes juristas eram aotes gallicanos ou espíritos Cortes, e 
Dilo vae lilo longe como S. Ex. pretende. O eleilpr Carlos '!oram servir na Baviera a convite do se11 governo. Carlos 

· Theodoro quer na l!dministra~ão do Palatinado, quer depois Theodoro, Sr. presidente, tinha por ministro um proles
na da Baviera houve-se sempre como um priocipe intelli- tante e esse princips era influenciado pelos jesuilasl Póde 
gente, sensato e illustrado, e não instrumento de jesuitu, ser ..• mas 6 confiado sómento na honrada palavra de ... 
e menos em uma época como o sec11lo passado. S. Ex. que admitto a asserçã:o. . 
· Ora, Sr. presidente, a importancia dos jesuítas na AI- O odio, Sr. presidente, que se desenvolveu contra Carlos 
lemanba, e em qualquer parle da Europa, depois da ex- Theodoro resullava destes dons Cactos: de elle ter, por 
tincçilo do seu Iostiluto alio podia ser grande ; estavam, cansa da sua posição politica na confedoraçiio germauica, 
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admittido um noncio em Munich,. que foi· o. primeiro que ·são em ·verdade intensos ,no Sylla&us, mas tamllem sa:o aos 
Já e~rceu o cargo,· e lambem por perseguir as sociedades p1 incipios da 1 nossa constituição. O· nobre senador au!
ma~onica~; sobretnilo os illuminados de Weishaopl. Eis o tenta o contrario •. Entretanto, Sr. presidente, um pequeno. 
caso, eis a cbàve da questão. O nobre senador nlio parece estudo de confrontaçlio elucidaria a qufstão. Eu deseiara 
pelo que mostrou, ter muito conhecímeJJio destes factos que S. Ex. cotejasse os princípios de 1789 com a -con
que tanto esclarecem a historia· religioso-politica da Alie- st!luição do Imperio e me p1ovasse o accordo • 

. manha no ultimo seculo. 
O Sn. V1Em.L D.l SILVA :-E cu_ que V. Ex. 'compa-. 

O Sn. VIEJR! DA SILVA.:- Ora muito obrigado l Esiou rasse 0 sçu direito ecclesiastico com -a constiluição do 
citando uma autoridade. • • Imperio. . . 

O Sn. MENDEs DE. ALMEIDA. : - En lambem estou ci-
tando e tfoho citado umas,poucas.fm contrario â opinilio O Sn. MENDES DE AtliiBJDA: -Ora, os .pr10C1p1os de 
do !JOhre senador. A loJJueocia jesuítica como é que podia 89 ndmittem a doutrina da liberdade absoluta do culloa, 
io~pirar re.ceio se apenas eram ou ~aviam sido membros e a nosea conetituicão não admilte em vista dos nrts. !i• e 
da ordem um ou .outro individo 11• Isto não tinha impor- t 79 § 5•. E' este Üm ponto em· que moito se distinguem 
tancia, e demais a mais com um príncipe illnstrado, expe- os princípios de t 789. Não se trata de Eimples liberdalle 
rieote como Carlos Theodoro, que tinha por principal de consciencia, e ainda de tolerancia de um ou outro culto 
ministro um anslicano, Rumfórd. ' . . conformo a situação do paiz ll necessidade de consagrar 

úma tal excepão; 6. theoria de 89 é in te.iralliente dift'eronte;, 
O Sa. VJEmA DA SILVA:- Mas por confessor o padre a excepÇão_·é neste caso a rfgra. · . . -. 

Frank. · - . Além di~to, ·Sr. presiJeote, ba outro princ.ipio d~ 89, 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Então o que tinha que que é o da soberania nacionál, sem dapeodencia, nem-d~ 

um padre fosse co::1fessor ? · justiça, nem da razão, a soberania, confor!Jie o contrato 
. O Ss. YlEIBi DA. SILVA. :-Era 0 homem que 0 dirigia. &ocial de Rousseau; e esta a nos!'a constituição não 

admille, repelle. Eu admitto a soberania nacional como 
O Sa. MENDES DG ALMEIDA_:- Então· um príncipe da a consagra 0 nosso Jfgislndor, como quer, por exemplo, • 

ordem de Carlos Theodoro deixava-se insensataman te Benjamin Consta o I, que era tambem Genebrino e pro
dirigir 'l . testante como Rousseau, e autoridade . importante .na 

O Sa. VIEIRA DA SILVA. :~E' o que diz um escriptor da materia, como o nobre ecoador não desconhecerá. Escuso 
ordem de Schlos~er, cojo merito V. Ex:. não póde coo- apontar outros dift'erenças. : 
testar. Agora quánto ao cesarismo, está bem visto qne o cõnsi-

"o Sa. MENDEs DE ALMEIDA :~Mas e!IQU apresentando dero como o resultado, como a enthronisa~lio dos principias 
outros em contrario que tratam da administraca:o desse -de 1 '189; é o poder absoluto no. Esta'do e na Igreja, ou . 
eleitor, que governou s&biamento a Baviera, e ·esses não melhor a confusão dos dons poderes, predominando o 
são suspeitos. DF pois ha os . factos mui conhecidos dessa Estado. Esta 1heoria não existe na nossa constitui~iló, a 
época para ccritrariar qualquer. mâ apreciação que se possa palavra cDntinuará do. art. li a· condemna ; nccrescendo 
fazer. O certo é que na época em que Carlos Tbeodoro que o chefe do Estado não é acclam.ado imperador .sem a 
foi eleitor da Baviera a ordem dos jesuitas niio existia cercmonia da sagração; por consfguinte é um bispo· no 
mai~, e, portanto, nlio podiam os indivíduos inJJair no exterior, é mesmo pela uncção santa uma personagem ec
ponto que 0 nobre senador suppõe. He uma verdadeira clesiutica. Nem todos os monarchas e!tão nestas condi
illusão, essa infiuencia depois do queda Ião estrondosa. . ções e o arl. 99 da nossa constituição bell_l o assignala ... 

Mas, Sr. presiden1e, deixemos de parte a questão. dos· l!.ortanlo; não eslâ o. impftrador do Brasil no·caso. dos 
jesuítas na Baviera, em qne ha muito que dizer em resposta outros soberanos e nem se pode considerar um Cesar. 
ao nobre senador; o t~mpo urge e convem tratar de outro o sn: VISCONDE DE SouzA. FRANCO. :-E' bbpo f. 
assumpto de mór .interesse ; refiro-me ao que disse o 
illustro senador quanto aos princípios do 89 e ao Cesarismo, O Sn. MENDES DE ALMEIDA:__; E bispo no exterior. 
dons pontos capitacs, come S. E_x. se enuncia. Assim se considera o monarch~~: em uma nação cat~olica 

Pelo que deduzi da argumentaçlto do nobre 'senador, não ha davida, e tanto que Coi sagrado, e sagrado confor-· 
tanto esses princípios como o CesarismG são harmonicos me os ritos de nossa Igreja, o de accordo com. as' nossas 
com a nossa constitui~ilo e, eu mostrando· me intenso á tradicõas de quB' se não apartou a constituiçil'o. Este lacto 
elles constituo-me em antagonismo com o nosso pacto da sagraçãl) do monarcha brasileiro, que começou com 'o 
fandamental: Assim, diz o _no~re ~enador,os princípios de 89 fundador flo Imperio, estâ consignado na nossa historia e 
estão delln1dos na constitUIÇão franceza de t 79t, e esses conta jâ dons notaveis precedentes. Essa imponente ceri
estão consignados na noesa constituição •. Quanto 110 monia estâ tão arraigada em no!sos costumes, que ainda 
Cesarismo não é S. Ex. mui explicito, mas dedaz-se que é niDguem reprovou-a. .. 
a supremacia do Estado sobre a Igreja, doutrina no Eu não quero por boje, Sr. presidente, mais insistir em 
paladar de S. Ex. - minha contestacão ao discurso do meu honrado ·collega, 

O nobre senador estabelecendo a doutrina de que os porque são tantãs as proposições inexactas enunciadas por 
princípios de t 78 9 estiio definidos na constiluicão fran- S. Ex.· o que merecem reparo, que seria necessario uma 
ceza de 1 '19 t, assegura que foram lambem co;signados sessão inteira ou mais para impugnai-as e discuti-tas. 
na nossa. Argumentação defdtuosa porque firma-se em Mas eu, Sr. presidente, não quero mais insistir prevale
uma simples alfirmaliva, gratuita. Os princípios de 1789, ceodo-me da indulgencia do senado, bnstlim-me as pro-

.. 
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poaiçiles de que . tenho tratado. Do restante se poderá 
anliar. , 

. Ba ainda, por exemplo, a questão das cruzadas e outros 
acontecimento• ·da mesma ordem, · que· o· nobre senador, 
que aliá1 argue a. doutrina de BP gel, devia peremptoria 
mente aceitar,' porquanto ,ae ha na niatoria do mundo facto 
que .bem exprima um desenvolvimento ·do ah~oluto, por 
certo silo as cruzadas; ellaa estavam oeete caso. E depoie, 
Sr~ . preaideo e, o nobre aeoador :confunde· ou ollo apreci11 
bem esta questão, dizendo que esee grandioso movimento 
da ·idéa rhrielil foi para repellir a primeira manifestaçAó 
do Íblamismo COI! Ira· a Europa I . . 

. Oti factos da historia do mabometismo alio bem çoabe
ci_4os desde a sua origem. Os asser&os do uobre senador 10 

11em a blbtoria e nem a cbrooologia comprovam, isto. é, que 
prir11eira wanif~8taçilo do ialamismo fo1se na época da• 
cruz•d"e, quModo nioguem ignora que ossa manifestaçã" 
com~çou no seculo VIl nos paiz~s limilrophes ·da .Arabia 
aob o domínio. romano, aPguiodo-ae no oit~&vo eecolo a 
iovasiiP . e cpnqu is ta d" BHsjlaoha, · 'parando ' em Fraliça ~ 
arrojo moslewtla. .Mae elo tantas as asserções desta es
pecud . . . . 

no ca1o atllrmatívo, copia. iotégral de s.!!a11 peliçõea oa 
officios. . 

2.• O que ha de verdadeiro DOI tumultos que houve
ram na cidade da Diamanlina, em d1as do mez de Maio 
deale aoao, promovidos pela maçonaria coor.ra os mi~sio-· 
oarioa de S. Víct!ote de Paula. » · ' 

Jfl. ii o relatorio do Sr. ministro do Imperio, na artigo 
que trata do1 negocias ecclesJasticoe, que é talvez com o · 
que o nobre presldeole de eooselbo procurará combater~me 
em relaçao áti licenças dos doas prelados ; mas tauibelb 
tenho informações, particulares, contestando o que is diz 
o o mesmo rela lo rio sobre ta e~ licenças. , · 

Em um assompto tao dPJieado como e~te convem muito 
que ·SA conheça.· de· qae lado· e!lá a verdade. O r•la!orio 
•lo nobre mio1stro do Imperio .e o Diario Of!icial dizem 
qoe os dous Revds. bispos solicitaram taes hcenca.s, pro;. 
cedimeoto que onoca tiveram. Mas, Sr. presider.Í~, como 
,tenho inlormaçies, em ,qui!! conft11 de qae''eáMes digpos pre
ladPs apenas cummunicaram ao governo que estapdo doea
tes,, pretendiam retirllr-se por algum tempo de suas 
dioceses, é mi~~er quê este Cacto se esclareça, que se raça a · 
loz porque o miPiderio diz uma cousa e as pessoas que 
Hslão em rela~ilel C6m os bispos,, e me parecem lided•gnas, . 
dizem outra .. 

O Sa; Vrsco!fJiB Do Rto 'Bu!fco {pr11idenle do cOIIIIlho}: 
-V. Ex. quer tomar cont&H 11011 bispos 'I' 

E já me ia &parlando do meu prepoeito, nlo quero 
maiH iusíour oee&a discussão, porqaaolo ee foeee a exa
miollr um por um, nllo direi os erros, mae os descuidos 
historicos e chrooolPgicos do. nobro senador oiio leria 
tempo para •ais nada, e as suas apreciaçiles moilo per
deriam. 

O e a. Vnuu D.l StLU -l&lo é outra couza. 
O 811. Mllft'PBS 011 Ausrn.t. : -Nilo quero tomar-lhes· 

contas, nem para isso lenho compeleocia ; maa tratà-se 
lambem de um acto do. governo que como séoador possiJ e 

O Sa. MBft'Dss DB ALIIIBID.l :-Pois bem • eatremos devo 6xaminar : além de que como cbristilo t"nbo. o di-
agora em oolra ordem de coo~ideraçiles, e em lista da~ h · I · b 
declarHcões dei honrado senader supponbo noe 8. Ex. e rei lo de aa er· se a ler da greJa é o edeéida, e se os que 

• .. nos governam a violam o o a defendem,_ nllo vivemos sob 
catholico~ • • . um regímen de franco arbítrio. 

Ô S.a. Vunu D.l StLU :-Daqui ha pouco V. Ex. me O SK. Vtscol'(oÉ no Rro BR.lft'Co (pre1idtrate do cormlho): 
ap~nta como herege; -Elles seguem a sua polilica religiosa. . . . 

O Sa. M11!fPRS Pli ALIIRJD . .l ·-Na:o é herege, nem podia O Sa. Ms11nss DB ALI!IBIP4 :-lsto é direito de todos os 
como lal coPbideral•o, bastava enunciar~sé como tem catbolicos. E demais, senhor presidente, trata-is de uma 
feito ; p~lo cunlrario, é S. Ex. um hfgeliaoo, • eu como preteoçilo que o governo quer fazer manter em seu bene
tal sempre o cio,,siderei qllaoto à suas tdéas religiosas, e ficio contra 0 direito da Igreja, as asserçlJes ae contradi
demais, nllo t'ratPi sob o ponto de viata politico de suas zem e convem que se saiba 0 que' tem bavitJ11, 8 quem· olo 
proposiçilos sobre o,poder .absoluto do es.tado, como quem quer clareza, disse com mllil<i senso u finado visconde 
se contra citou, porque desde ·que o nobre senador segue o de. Cayrú, nllo quer verdade. Diga, informe 0 governei 0 hegelianismo sÍisteátava essa doutrina q11e reprovo. que sabe. 

_ 0:811• y181u 0~ SJLn :-Que idéa forma v. E:i. da :Mas justificado o primeiro ponto, vamos ao segando 
· Jlllflo•ophia do direito de Hegel. :que é lambem importante (lendo) : " O que h& de ver-

. . dadeiro nos tumultos havidos na cidade da Diamaatina, · 
O S• . .MsNnss DB ALIIIRIDJ.:-Uma idéa exacta porque na proviucia de Minas Geraes,· em· dias de .Maio dee&e 

esse celebre pbilosopho passa por sustentado!\ .. do · poder aooo, promovidos pelos maçons,· coal.ra os mia!ioaarios de, 
absoluto do·. Estado, e por tàoto de quem .o representa, S. Vicente de Paula ? " - · 

Ma1, .sr. presidente, a hora est6 quasi a passar, e pre- Eu tenho &!ui, Sr. presidente, um jornal dessa proviocia 
ciso dizer duas palavras pa!a jastillcar < a· materia do qae traia deste .disturbio, e narra que, .estando um sa
requerimeoto, ,deixando esta· _ questllo que ·&ventei para cerdote de asa corporação ao palpito pregando, entrara 
ulterior desenvolvimento . na diacussllo dos meus requeri- um grupo de. indivíduos, membros de ama loja maçonica, 
meato li. . · e· sem o mais leve pretexto travara-se: de .razões com o 

,Eu .peço que ae solicite do gourno, a1 . seguintes jufor• pregador interrompendo-o em sua oraçlto; em que aliâs 
maçilea : (l~) : . . ' aem se tocava em ma2onaria, pelo contrario, citava um 

. " :t •-Se é certo que os reverendos biapoe do Ceará 'e texto de Santo A,oatinbo allusivo ao assumpto para que 
elo R•o de Janeiro requereram no aono. corrente licença ao o povo se havia congregado. · . 
f:OYeroo imperial para, em razlio do seu·eslado de aaude, Maa, Sr. presidente, osae grupo começou adrede e im
l&hirem de suas dioceses por algum tempo; eoTiando-se . prldenlemeale a contestar junto ao puli>ito do pregador a 
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exactidiio das suas proposições, afim de desmoralisal-o 
p~rante to~o o auditorio, resultando d'abi uma hata entre 
es interruptores e .os adherentes ao pregador. 

O certo é, Sr. presidente, que houve disturbio na Igreja, 
lata corporal, e se os sacerdotes qae alli fanccionavam n!o 
foram desacatados com vias de facto como em Pernambuco 
o anuo passado os jesuítas, foi porque o povo que lhes 
era favoravel, uni o-se, repelliu os inter.ruptores, protegeu. 
01 padres, levou-os, e acorupanbou-os at6 á casa oode 
residiam. O facto portanto• t~m gravidade. E' preciso, por-· 
tanto, Sr. presidente, sab~r e que ha de verdadeiro acerca 
desté disturbio, porque njo que a maçonaria em toda a 
parte pr11voca acenas tumultuarias que podem dar resul
tados peiores ou iguaes aos de Pernambuco. 

O espectaculo que estamos vendo no Rio Grande do Sàt· 
~e reprodazirá em coda parte onde os proteataa te& se eata• 
belecerem em grandes maasas. O que a:lli appareceu 6 ama 
especle de anabajllismo, que ae nllo fôr refreado causarA 
nà colonia ainda maiores ·males de que já lem feito. •a•, 
Sr. presidente, ei1 um acontecimento. que ·Tem muito a 
proposito para santificar a tbeoria dos qoe desejam·· nr 
estabel8cida. a liberdàde completa de cultos, inclusive o 
governo que ·-tanto se queixa ,da intoleran.cia da Igreja . 
contra a maçonaria, aliás tio innocente e benefical ·- : 

O 811. vucoftnB DB SouZ.l Fa.urce:-Sllo os jesultas 
que provocam. 

O Sa. MBNDBS DB At!IIUIDA:-lqui me~me na Côrte, 
foi deaacatado, o,anno passado, um barbad1oho, no l~rgo 
de S. Francisco do Paula, o atê o presente nada se sab~ 
elas prov1d~ucilu que a respeito tomoa o governo. Da 
mesma província de Minas Geraes niu-uos lambem n(l• 
ticia de outro ràcto, alli occorrido, em que magistrad~s 
lfUiz~ram rorçar a sacerdotes a dev&r com jor~m~nto não 
conforme A lei da Igreja, exigindo que pozessem a miio 
1obr" o livro dos Evangelhos, e nlo sobre o peito como 
pelo canones lbes é prescripte, e até preterindo-se a 
licença do respedivo prelado. Slo factos graves que 
reclamam do goveroo toda a attençlo. 

o·sa. JoBrM:-Fôra melhor que elles alo Tiessem·cl. 
O· Sa • .Msl'IBIS DB ÁLIIEIDA:-Ihtlo po~ esta causa 

alguns sacerdotes soft'rendo prislo, por desobediencia; 
mas o exemplo da C4rte, os atteotados que aqui se tem 
praticado, teem poderosBmente infiuido no .interior: O que 
tem feito o gonrno para coo ter e1te .:elo?. 

O Sa. F1aD'BJII.l DB MBLLO :- Um atê eatá soarendo 
Hnteoça, e o governo ainda Dão cumpria a este respsito 

. • seu dover. -· , ' 

lolretaoto o que vimos, Sr. pr~sideute f O governo 
manda accommetter com força•· mUitares os partidarioa 
de Maarer, esse novo Cbristo · que surgiu na colon1a 'de 
S. Leopoldo, quando devia dei~ar-laes franca liberdade 
do consciencia e de culto, e a propaganda da seit"' Ea 
des~java ouvir o governo sobre esta ma teria, em vi~l• do . 
exemplo. Seria pelo menos, 'mui curioso o debate. E ooto 
o s~gaiute I 

Se·os tumultos do Rio Grande do Sal, Sr presideate, 
fossem promovidos por algum fanalico secular oá &ácer~ 
dote catholico, o que ~e teri11 dito em todo o Bruil pela 
imprensa e na nibaaá f I Quanta el11quencia ee ollo boa
vara' de~p~dido em preparar medidae severas e rfti•:Uel 
contra o jesuitismo, e a tbeocracia· que q!Jeriam proloa::
gar ao Jmperio o domiaio de Roma ou do Vaticano I 
Mas como é o fanatismo protestante o que alli se desen
volveu, nada se diz, a mesma imprensa guarda prudente 
e salutar silencio. Pouco se falia. Cousas deste mando,. 

O Sa. Jo1111 : - o, protestaateiJ silo os primeiros a 
repellir esses nialvadoa. ' 

O · Sa. TIICOIIDB Do Rro Bu11co (pre•lde~tl8 do co•
telAo) : - Foram- as primeiras victimaa. Ãlli allo ha 
relicilo. · 

O Sa. Jo1111: -!Ui 1110. ha eeolo especulaçlo. 

O Sa. llaftDIS DI A.LIIIID.i : ~llás se o raoatico foase 
catbolico, eacllo apareceria l~go o. nobre . senador pelo E~
prrito-Saato ou pelo llaranflllo discorrendo acerca da Hea• 
panba, do espirlto monacal, da inqaiaiçllo, de queimas de· . 
beregee etc., e até ~a aomeaçil•í de Santo Is-na cio lle 
Loyola, COliJO capitlo reneral de Madrid I . 

O Sa. lllftDIS DI AtiiiiD.i -: Nada. Ao paeeo, Sr. 
. presidente, qne surgem destes factos DO interior de nosso 
paiz em que se desenvolve o zelo santo pelas doutrinas do 
governo, talvez precursores de oatros de m6r gravidade, o 
governo tão severo com oll bispos, . nenhuma providencia 
toma, guàr~a 8ileacio, e fio_em sabe oesea apathiie silen
cio applaa,le essa esgrima contra o clero, para domai-o, 
Da pbrase de seus defensores. Entretanto veja o senado 
o que oecorre oa província de S. Pedro 'do Rio &r ande 
do Sul, na colooia protestadte que alli fundamos, á ex
pensas do Edado. Um ·acontecimento .··desta ordem, em 
época em qoe tanto se persegue o clero catholico entre 
a6s, parece providencial e iustructivo, e quando se quer e 
se promove á todo o casto a colonisaçio heterodoxa. 

Oa factos occorridos na província do Rio Grande elo 
muito grave&, 11 aangue &em corrido em quantidade oa co
lónia' protestante, e continaará a correr, vbto qoe a lata. 
está travada com o go,erao, e nio somente entre os reli
sioaarios fana tisados. E' ama experieneia cara para o nos
ao pniz e já. tardava: para que a illaslo de muita, gente 
que quer salpicar o noaso palz de muitos cultos, desappa
recesse. 

Bn procurei, Sr. preafdente, fiz esforços por. descoJirir 
a fonte deste carioso fact!) cm umà porçlo de bís&ori~ 
dores heapanbóes, e estrangeiros qae escreveram a his· 
to ria desse paiz daran te o reiaado de .Fernando VII, o 
príncipe qae fez tio singular nomeaçlo, que 1110 soppar 
aaec(octa de' Iei~elberg .. Consultei. alo poucos, Toreoo, 
Harbiaul e ll~ldonado, hespanl6es1 Cuatine; Mary Lafoa, 
Paqaia e Romey, fraacezes, eoasul&ei sobre tudo' Gervioal, 

· a11emlo e famoso historiador, que o nobre senador ·deve 
brm conhecer porque foi · profe~sor em H•ilfelberif, e 
oceupa-se muito na aua lli•t1ria dO Hl't'lD XIX da Bel• · 
panha •. Todos silo silentes qnBDto á esse carioso, facto,·
relatado pelo nobre seoador. Presumo ser uma anecdota : 
narrada a S. Ex., teodo . pol'' fim . ridicalarisar o gneroo . 
daque lle palz. · . 

Entretanto, o nobre ileaador, que m~Jtrata tao_to a Hes• 
panba, ignora talvez que 'e~se interessante paiz, victima 
boje da anarcbla, em m11teria de in8truc~o publica '6 re
lativamente sealo superior, ig11al á Allemanba. 
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O S11. VraraA liA Srx.n (rindo} : _; Vale a pena con-: • chit~ctoa, dos agrimensores, dos veteriru~rios e de· hellas 
•ignar isto; . ' art~s r " ' 

O Sa .. MsNoas DB AL•BroA: - Pois, para ser agradnel Hoje é de presumir que 'no eat_ailo coo•ulso em que 111 
ao nobre senador, consignarei. A. a:~spanha de que S. Ex. acha a Heapaoha, estas ciCras de 1869 se terlo por certo 
ri tanto: • • · alterad_o; · mas, vollando a paz, . as cousas tornaram ao . 

o Sa. Vrsru D! SrLv!: _Não rio, lamento. mesmo ponto e para melhor. E~tes dados' devem contentar 
o nobre senador, porque sa:o of8ciaea, ·e apresentados em 

O Sa. MsNDBS DE ALIIBin.l: - • o • ou lamenta, é em 
inslrncçlo publica relativamente superior á Allr.manha. Já 
nllo quero r.Jiar do qne foi a H•sp~n_ha em outros .ecolos, 
do juizo mui· vantajo~o qu" Vt~llaire fazia dos hespanhóes 
quanto huperioriâade lilteraria de outr'ora; ponhamos illo 
de lado ; mas aqui estA (mo1lrantlo um papel) ó qoa coibi 
da obra de Pradié, e .peço 110 nobre senador que tome nota 

um congresso composto de hom11os respeit11•eiH e sabios de 
drfl'~rentea paizes civilisados. · 

E', pois, esta a Hespanha que o aohre senador trata 
til o mal.e que merece o· se11 desdem I · 
. Em ~ista, portanto, do q11e tenhn obsenado e e:rpen

drdo, . ponho aqui, Sr. pretiidente, termo a este discurso,· 
remette.odo· á mesa o req11erimeato. . . 

' destes dados estatiaticos estrabidos dae actas do congresso 
internacional de eatati~tica na H .ya que alh fonccionoa 
em 1869. Edes ·dad~s Coram apresentados pelos del~gados 
hespanbóas, dtil~gados of8ciaes, os Sra. Herreroe de Tt-jada . SESSÃO El\J J O DE A~OSTO 

,, 8 V. Balaguer. · , ' · 
Eis os d11dns quanto ao ensino superior. Reftro-me ao 

trabalho de lfr. Pradie intitulado Nola1 4 m" collega• 
da a~sembléa o11cional fraoc~Zil, de que é membro. É e~ta 
a nota XV. Eis eaas palavras (lendo}: 

Força oual · 
O, Sr. Hende• de _.lmelda {-Não pedi a 

palavra ,,esta diMCU•são, Sr. pre~idente, para nppor-me i 
paa~agem da lei de Corças nava.,s, mas· para fazer algumai 
~oosrderaçõas sobre varios topicos do relü.&orio do honrado 
ministro da marroha, que interessam á província que re
presento. Por isto nrA. o uobre mini•tro que as reOexiJol 
que tenho de fazer ailo sllo de om opposiciooisla, silo 
ifUasi de nm amigo oito devotado, eotbusiaeta, mas p6de-

• Na HdMpanba, paiz catbolico, o ensino eop11rior é 
mais lloresc .. nte que 011 Inglaterra e lanlo como em Alie 
aba. A~sim a Hespanha, qu" nllo couta senilo 16,000,000 
de babitaotes, 011 um ponco m~<is do terço da Allemanba 
8 da Fraoç '• coo ta dez anif6rsidades, de1 que· doaR, 88 de 
•a:drid e s~oti•go, teem seis faculdades: philosophia, 
pbdologia, o~~cuincias phydcas e naturaes, pharmacia, jo
risprodrocia e theolnria. 

Em .. 1867, ·as uni'fersidad~e bespanholas contavam 
lt.269 6&1Udllntes, Í!lo 6, tanto como Iodas a1 facufl1ades 
de Fr:.açà. As uoiversidadea allemits alo tiveram eeÍIIIo o 
duplo. . · · . 

Eis porque . diBie que a H•~panha, relatinmente, em 
mataria de inatror.çlo publica era superior á .A.IIemanba. 
Cootrnuemos (l•ftdoJ: ., · · 

-: E aioda é mi~ter accresceotar ás oito uoif8r~idadee 
ll"spanbolas. u·eecolaa e~peciaes, frAqaeatadaa por I, 17 J 
alumnos ; ae eecolat 1uperforea doa eng,~oheiroe ci•is 
( lrtgetíierot de camiflot, ~111111111 v puerlot); de minas 
(lngenierot de minat ) ;. CllllPBios mi h taiea para infanta 
r1a, artilb,aria, cavallarla1 eogeobarla militar, para a mari-
aha e admioistraçllo militar. • ' 

Em 1869 o numero de e1colu elementares sabia a 
!6,831 com 1,&!3.881 alomnos, sendo do eeso masco 
liDO 8501762. ' · . 

· 01 estabelecimentoa do ensino medi o o a lerúnaàrio 
. 11&10 desta 1orte dividido• : t •, em 6t institutos do li:s
tado (lruliltdot de· ieguntla lltiBnilnza ), len<to J i, 90S 
alamnoa; i•, em .118 eacolal. l'llf\IColares preparatorills1 
com: 6,385 alamos; s•, em 118.nminarioa diocesanos, 
tendo U,676 alumnos. · 

Pradié accrescenta : « Comparando estas cifras· ás da 
França, vê ·•e 'q11e o . ensino secondario lla Heapaoba é 
anais prospero, sobretudo 1e a es1aa escola& accre~cen-' 
tar-ae: 1•, 17 escolas normaes, sendo 18 para proles-

, •ores, com !,!89 alomaos,e !9 para· professoras com 970; 
i•, U escolas prollssiooaea com 11,480 dlomaos. 

No numero das ultimas escola& se contemplam a escola 
io .commercio de Madrid, as escolas na uticas, dos ar-

sa dizer, ·de 11111 · aJDigo- livre do ministerio. , 
o~ topicos a qae me reftro · silo, um relativo ao dil{ae 

do Marall}IAo, e outro aoa ph11r6eB d~ mesma proYiDcia. 
TratarPi tamb11m do que diz &. Ex. quaDto ao corpo de 
imperiaes marinbeiro1, e marinhagem, em'relacilo ao w-
tigo corporal na armada. . • , 

Come9arei p~lo artigo relatiyci ao diqu1 do 1/arflr&llllo. 
O onbr~· miobtro no aeu relatnrio rn um resumo da 

historia de~te di!Joe, resumo que estimei muitiuimo en-
contrar para melhor poder apreciar esta questao. , I 

O Sa. Nu"ss Go .. r:uus :-E· muito intereuante. 
O SR. MB"osa DB' ÂLIIII114 :-8. Bs. mostra que este· 

dique comAçoo a construir-se em 18153, é que desde 1861 
ollo deu mais um passo, e accrescenta que o_o principio 
este dique começou co~ mo,.eataa proporções, sendo o 
seu orçamento apeou de' 80 a 10:000; mas .depois man
dado examinar pelo' governo este mesmo orçameoto, a 
despeza orçada oaqaella· cifra passou a 200:0001, e 11-
nalmeote nesta historia dos projectos apresentados 8 tra
balbos a IIi feitos, eram tantas as opini1Je1, quautoa 01 
agentes fio goYerno encarregados de examinar a obra, a 
soa marcha, o seu cnslo e o metbodo porq11e se devia 
levar a ell'•ito esse importan'ta melhor11mento. · · 

Mas, Sr, preRidente, ·o nobre miaistro narraarlo-nos. 
esta historia, e sobretÍldo a da creaçilo de diques no porto. 
do Maraoblle, diques que parece alo se Jevarlo a eleito, 
porq11e S. E r. o Sr. ministro da marinha nllo queria lo~· 
mar aeohama decisllo sem que terminasse o praso do pri• 
vilegio da companhia que !e propunha a construir alli ama 
dóca. Ora, este praso .terminou · em U de l11nho deste 
ano o. 

O Sa. Nl1NBIJ GOl'I!J.lLVBS :-Apoiado. 
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O Sa • .MKNDIIS ns ALMEIDA :-; •• e é mesmo por isto 
que en peço que S. Ex. emitia sua opinião sobre esta 

'· ma teria. De alguma sorte pode-r;e snppor qne o nobre 
ministro não quer que o diqae ou melhor 11 obm já ence
tada continuA, 11m vista de. suas palavras lançadns no 
relatorio. S. Ex. diz (lendo) : 

tado as qae cercam o projectado dique. na praia das 
Merc4a. » 

Portanto, conforme a opinião do nobre ministro o dique 
das Mercês estii. de6nitivameote condemnado, e s6 teremos 
alguma esperanç& no de ·Itaquy, e onde nada até o pre
sente se tem feito, e não ha, como no diqoe das Mt~rcAs 
dispendios já feitos e que talvez conviesse nii.o sacrificar 
de todo. 

" Construir um dique, em um porto que exige incessan
tes e di,pen<iioeo~ trabalbGs de desobstrocçao, é medida 
l(DB sdmentejustipca~1e pela impossibilidade de obter cun~ 
atruccil.o ideouca em outra localidade · livre daquelle ia-
conveniente. ' 

Ora, Sr. presidente, ntó agora, isto é até 186!, diepen
deram-se tresento8- e tantos contos, e ainda falta para 
levar avante a obra setecentos e tantos contos. 

crS~odo a grande vantagem otl'erecida pelo porto do 
Maranhão a desnivelação das marés, admitte-ee que fosse 
elle escolhido quando nii.o havia probab11idade de possuir· 

. mos diquPs na Côrte tilo depressa quanto convinha.» 

O SR. VIEIRA D& S1LY.L :-Mas isto é moita conaa para 
o Mnraobão. 

· O SR. ·MENoBs nfi: ALMEIDA :-Mas além disto o nobre 
mioi,tro ub•erva que as obras estilo abc~ndooadas desde 
1 86~, por coosequencia ha mais da a anno~, obras unica
rueote de alicerces o de ~aes, obras que boje rl•vem estar 
perdidas u muito det•riorad11s, mesmo em vist11 do •::s:ame 
que lá fez em 1861 o ultimo agenté do g .. veroo, o 
Sr. Dr. RobouÇas. Portanto, póde-se considerar hoje per
didas essas óbras. 

Como, Sr.presideute, se fossem ba.btantes, em um litoral 
tio ext"oso ·como o do Brasil para a nossa marinha de 
guerra e mesmo· mercante os diques da Côrte I Continue-
moa. (Lendo)·: . . . 

" Desde, porem, que o dique imperial ha ba•tnnte 
tempo eslá ;proJstaodo, bastantes serviço A, e o segundo diqqe 
das ilha das Cobras · tem de ser brevemente entregue ·ao 
governo, a questil.o . de· concluir 011 supprimir o diquo do 
Maraohllo póde ser discutida mais reflectidamente sem os 
receios qae em 1853 iofiuiram para ordenar-se a sua 

· construcção. 
cA. razão t.miea, na actualid11.de, para prosPguirem as 

obras suspensas, e talve~ e1tragadas, ~erta aproveitar as 
centena! de contos já despendidos daquella forma. 
' •Que vantagens pode,m olferecer o dique, em porto que 

para ser·hoje acceseivel aos l!avios de maior calado, e 
talvez amanhã aus pequenos navios, depende de tr•halhos 
de escava~ões, qqe, mesmo sendo regulares, pouco melho-
rassem as suas condições? . 

Assim, dando por perdida a despeza já.:realisada, on 
autorisando-se novas despezas para a definitiva conclnsito 
das obras, corre-11 o me1mo risco de praticar um acto 
prejudicial á economia.• 

Mas, accresceota o nobre ministro, sempre em sentido 
desfavoravel (lendo) : 

c Adlilitlida, porém, a segunda hypotbese, cumpre ob
servar que por maiores que sejam ou pouam ser as di
mensões do dique do Maranhão, iamais convirá elle para 
o reparo dos grandes navios da esquadra ; e a razito te
nho-a já repeLido mais de uma vez, é que o dique está 
fatalmente subol'dinado ar desfavoravei& condiçlies do au
córadouro e do canal de communica'cil:o entre ambos ». 
· Mostrando que o dique oito podo ter grandes dimensões, 
de~eodo·se ter preferido o primitivo plano, para aprovei
tar a pequenos navios, o que se nito fez, conclue por esta 
(orma: (lendo): · · 

c De~de, porém, que julgou.,.se conveniente desen
volver em maior escala a1 dimensiies do dique, e ao 
mesmo tempo reconhecera-li: a diflicu.ldadc do melhorar 
o canal e conservai-o em boas condições, a localidade 
escolhida na praia das Mercus deixou de correspoader á 
modificação projectada, neste caso devia ser preferida o 
Ita.quy, em despeito dos unicos inconvenientes apresentados, 
e qne eram achar ~e derpotJoado e distante da cidade nove 
milha~ por mar e tres por terra. O tempo so eocarreg11ria 
de remover Laos difficuldades, entretanto que tem augmen-

Mas, accrescenta o .nobre ministro da marinha·: ."a Que 
vantagens, porém, offerecerã o d1q06 em porto qoe, para 
ser hoje accessivel aos n~>vios de maior Clliodo ~. tallle~ 
amanhã. aos pequenos navios, d~pende de trab.fbos de 
escavaçGes que, meamo sendo regul~rda, pouco molborae
•em as • nas condiçiies ? • 

E ll!ai• àb•ixo diz que por dMreto o. nu de to 
de Julhu de 1872 os engenheiros Rôxo e R•b•'•ucas roram 
aolon.ados a incorporar uma companhia parà a coll
stror.ção de uma dóca no porto do Maraohilo e concloslo 
do dique dl\s Mercês, expirando o praso em 2i Junho deste 
anuo. 

Daqui deduzo q1111 o nobre. ministro nii.o quer mais a. 
~br~ do diqae do Maranhão porque o diqoA não strve para 
llaVIOS de grande calado por' falta de suftlciente fuodo, e 
para pe<jueoos navios não convém fazer tanta despeza. 
Com a empreza da,dóca nada denmos esperar, expira11do 
o prazo do privilegio sem cousa. 11lguma haver-se encetâdo. 

Além disto o nobre ministro apola•se no relatorio do 
illustre senador ·o Sr. barii.o de Cotegipe, quande ·mi11istro 
da marinha, isto é, que se ~via ter feito a obra quando 
ena custava pouco ; nilo se fez . e foi muito além do 
calculo. 

O S11. VI RIRA DA S1Ln : - Este é o· r~curso de,que 
lançam mão os presidentes de província para obterem 
algum diobeiro para as províncias que administram : fl.
guram orçamentos pequenos. ' 

O Sa. M1~.lBS ns ALMlUDA :-;-Podem-se julgar perdidas 
as obras feitas e abandonadas ha ta11to temp~ em ·vista 
da declarnção do ultimo agente do governo 4ua lã foi, ,O 
Sr. Dr. Addré Rebouças, e que aasim se exprime. (Lendo;) 

c O dique do Maraohiio está ai11da por coucluir. Do 
dique propriamente d1to ainda não esti concluida Aem 
mermo a exca vaçii.o, ou completo o movimento de' terraa. 
Toda a obra feit& consiste tão ·sómeole nos cães destina
dos ao reveslimeoto doa taludes do' terreno, em qae •tem 
de ser coQ~truidos o dtque e os edillcios aooexoa. 

" Iufelizmeoto essos cáes, ;projscfador 1om calculo1 lo-

, 
I 

l. 
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ram execalRdoA contra oa principioa maia comesinhoa da 
aclencia hytlraallca. 

. cr Al6m. deue t1icio capital do projeclo, tem oa cAPa 
construidos defeatos •alientes, devidos á sua execaçil.o. 
como bem o teatemanham as auperfti:iaea curvas doa eea" 
paramentos, provenientes de lerem as muralhas avançado 
ctdeudo ao empncbo da~ terras, deteraoraçil.o que o~ coo
ctructorea rraacezea chamil." prentlr~ du t1snt• e; grande ou· 
mero "'le pedras do r~veatimeoto deolocadaa ; qa•si to~a· 
aa j uatae prindaa da soa argamassa pela a"çilo corrosiva 
do mar, rendaa e, aohretado, abundantes ioflhraçilea aos 
ponto• em que o paramento iotea.ior do ~ias nil.o estA em 
contacto com o aterro, o que maas notoraameate acootec~ 

. perto doa maaaiçoa, aiqda ·por acabar, da entrada do 
dique». 

Continuando accreaceota : 
o: , Todos eaaea defeitos provtlm da impfrfeiçil.o da~ 

faodaç0el t11 sobretudo, do emprPgo de argamtUIIZI de C~! 
commum e barro. que oil.o conservam as nec~s•aoias quah 
dadea hydr-alicas. Entretanto, ha na provincia do Mara~ 
nhil.o materaaea proprios para o fabracaçil.o de cal bydrau· 
lica. » 

Entretanto, construindo-se uma obra desta ordem, nio
guem f11calisava o empr~g!' de aemelbaote• materiaes I 
Eaa como ae despendem os dinheiros do paiz I Quanto a1• 
porto qu.-; daz o nobre minastro, tem toda a hfti.,adarle com 
o diqu~, ei8 o juizo do Sr. Dr. André Rebouça• (lendo) : 

« A ubiltruccao dos portos segue uma marcha ~xtr~ma · 
mente rap1da, s~breta~o nos uhamoM ao nos. Continuando- 8t' 

Iii! systema actual d~ pequena& medida&, quando são oeces· 
aarios meios en~rgacos para se pnder..lutar com a natureza. 
eatari em breve inteiramente atterrado o ancoradouro 
natural do porto do llaraohao, e seu bsllo porto d~ grandes 
marés hrá ior..Jlivelmaote a aorh de Aig"e& morte• de 
· Adria, de By~. etc. etc., portos que abrig .. vam outr'ora 
esquadras e aoa qaaea boje nllo póde aporlar nem um 
eacaler. » 

Por coileeqaencia, Sr. _presidente, ai as obraa do dique 
em 1814 eatavao aeataa coadiçOea, hoje davem estar em 
muito mio estado. Oa qoe emprebenderam fazer a dóca 
ail.o a levaram a efl'dito, e abandonaram· este prnj~cto visto 
que o prazo de seu privilegio expirou em 21 de Jo11ho 
deste anuo, e peoao que ail.o solicitaram renovação d~ 
prazo. . 

Deaf!jo, pois, que o nobre ministro da marinha aos dig" 
franC&mPDl8 88 quer 00 nJ\n levar a .Pif•·ito O daqoe, já 
começado aa praia das Mercê~. Das palavr1-s de S. Ex 
o que. ae conclue 6 que -só para. navios· peqoAnos é 
que o dique do Maranbio podArá servir, por quanto para 
navios grandes já temoiÍ o·diqoe imperial da alba das t:o
bras e para oavios p•queoos nil.u coo~ém razer, mais obras, 
vistas as más condaçiles em que se acha o porto do MIL-

- raahilo 11 as obras abandonadas do dique ·da a Mercô;; e 
quando porventura ee tivesse de f•zer esta obra em algum 
porto do Brasil, não havia de ser por c·erto escolhi~o. o do 
Maranbllo á despeito das suas graudes marés. E asto o 
que d~dazo deste artigo do relatorio do nobre .ministro. 

Ora, Sr. ·presidente, como representante da proviocia do 
Maranbito , ou mlo 'posdo adherir, · concordar com esta 
opinillo de S. Ex. -

O Sa.-NuNEs GoNÇALVIs:-Apolado. 
A.Pl'BN»IQI . 

O Sa. MBNII&S DB ALMBID.\: -·Entendo qtie entre oa 
doas projActos qa• ee apresentaram a r~speito do dique 
no Jogar das Mercê~, onde cómec;oa a constrair-se, ou .no 
Itaquy, S. Ex. devia preferir o ltaquy. 

O Sa. Vasuu DA SaLVA: -Apoiado. 
O Sa. Rausaao u Luz (minidro ela marinha):--:da um.

aparte. 
o Sa. MBNDBI ns ALMBanA:-0 s-rande erro roi desde o 

principio .•• 
O Sa. RaBBIIIO DA Luz (mi~&istro ela marinha) :-Sem 

duvida. 
O Sa. MBNDBS DB Aa.MBIDA. :-~ •• em fazer-se escolha 

desse local para umll obra de sAmelbaote importaacia, 
para um dique, gastando-se abi SOO e tantos contos; 

O Sa. Vasrn.l DA SrLn:-liOO aliás. _ 
O Sa. MBl'IDBB os AtMBroA:- Bem; V. Ex. ainda me 

•Íuda com· a declarac~o dest& cifra: O dique em minha 
opinião, e na de pess.oas entendidas e competentes devia 
·ser oo local de ltaqoy. 

O Sn. uuin DA LAGUN4:-Apoiado. 
0 Sa. MENDES DB ALMEID4 :-•• ,. porque esse local, 

a tres milhas do pnrto de S. Laiz, reune todas as vanta
g•D• de um daqae para grandes navios, ~ioda os de maior 
ealado, e tambem para os pPqoeno~. Foa ama deplorava! 
loÍJ•branca a escolha do local da prdil~ das Mercé!l. 

Em v'erdade, Sr. presidente, o dique construido nesse 
bello local, serviria para os aavios não só grandes como 
pequenos, e oo norte do lmperio ollo ha um local. em. con
dições tlio boas, til.o uaot~jadas,. como o ltaqay. Ah1 _nil.o 
~e causaria pujuiso algum mesmo á cida.de que se acha 
edificada do outro lado e. de ha muito habitada ; em pri
meiro Jogar por que a distancia por terra é muita carta, é 

•d• S pequenas milhas, e com uma simples estrada de .f~rro 
p~ra boods do ponto, por exemplo, do Bomflm ou Salgado, 
~ue silo rronte.iros á cidade, até ltaqoy, facil·e commoda
'niente lá se iria, em logar de passar-se pelo. estreito do 
Boqueirão; e por mar a distancia ó de 9 milhas, que o 
vapor sup•ra perf•it•meote. · 

Eu portonto, Sr. prasidente, dPs~jo ouvir ~ opiniil:_o do 
nobre ministro sobre e~ lo assamp to, que muato me 1Die-
ressa como senador pPIO Maranbao. , 

Não se pód~ fazer alli dócas, porque, se os emprezarios 
qoe as llmpr~b~odqram, abandonaram o projecto, é por 
que nllo o arharam realisavel ao menos em nossa época.· 
No m••u entender, se o governo quizesee olhar com olhos 
benevolos para aqaelle lado do Brasil, poder-se-ia fazer 
muita coa~a, meHrno no interes~e geral do paiz no actu11.l 
11orto do Maraohlto. ' . 

O Sa. V'BIRA »A SiLVA :-Nós estámos compietamente 
esquecidos. · 

O Sn. NuNES GoNg1LVEs :_:.Apoiado. 

Ó Sn: RanRrno DA Luz (ministro da marinlia) ·= - Vai 
para lá um engenheiro. 

O Sn. llh:NnRs DR ALliEIDA :-Ora, Sr. presidente, se 
desde o principio oão so mandassem examinar as obras d_o 
dique do Dlaranhil.o por pessoas ... nlio direi incompetentes ••• 
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SR. RJDJnno DA Luz (mini$tro da marinlla :- Que não e ~eguro port~ commercial, sem os perigos da paa~gem ~o. 
estavam habilitadas. Boqueirão, e a edificação de um novo, l:!!\irro. que, ,id& 

O Sn. MII!NnRs DR ALMRIDA:- ... por pessoas pouco pra
ticas,ou experimentadas em taes serviços, não teriam os che
gado a e. te dAploravel estado. Se o governo de•de o prin 
cipio, comprebendendo a necessidade e a con;o.euiencia d" 
dique do Maraubão, em razão das vantngens do SPU porto e 
po•içllo septentrional mandasse examinar desde logo AS~" 
melhoramento por homens além de Aotendidos na sciencta 
h:ydraulicól praticos e experimentados n• constroc~çiio dn
qnellas obras, se, emfim, se tivesse feito um es.todo sério 
e não para contentar a alguns pedidos. 

al.rg~r, aogment~r a area da cidade. Ganhar-se.bia por 
qu·ol~uer Indo que se encare e>ta questão, pois, para mim, 
o l<aqu:y é o verdadeiro porto commerctal d11 minha 
provmda. 

M·• me•mo o actual porto do Maranhão poderia chng11r 
a •ste result .. do que aut"v•jo para o ltaquy S" o ~:overno 
qoiZASS!l tentar um pequ•no e•furço •m •eu ·h•n•fi,:to. Em. 
Jogar de fechar-se o que nós cbamamos ali i o rto. Antl, 
o:omn ouço dtzer, para construir-se uma dó"a deu~ro da-. 
qu•lle ancoradoro, poderia talv"z ligar-se. o Anil cum qua.l
quer do rios que vão ter á b.bia dt~ S. Jo>é, cujas 
nascentes, d~ntro do continente. da ilha, dl.stãu l>lgumas 
,.,iJb.s das d•1 me~mo Anil. 

O Sn. NoMES GoN9~LVES :-Apoiado. 

O SR. liiKriDEs DE Ar.MEIDA :-Pediu~se a constroccão 
desta obra para a província, obra sem duvida nece,sari;, e 
o governo sem maior estudo.maodoo fazei-a, para se tor
nar é\Sí'adavel,e vi•to que tratava-se do dispendio de limi
tada quantia. lUas o governo, Sr. presideGte, não atten
deu para a sua re~poos:•bilidnde, nào olhou seriamt~nte 
para uma tal em preza, tratando-se, como se tratavn, nãcf de 
uma obra propriamente da província, m·as dtl interes~" 
gdral do lmperio, pois que aff•ctava os interesses do oo~so 
cornmorcio o n<1Vegnção, o defr•z.< do p•iz naquellas lati 
tudes. O dique em questão, Sr. president~, ó uma obrn 
necessaria, e direi urgonto, pa.ra aquell~ parte do rto·•o 
litoral, porque os navios que alli tiverem qualquer de
sarranjo não hão de por certo vir procurar os diques do 
Rio de Janeiro; portanto ó uma obra iodi>~ponsavel, não 
póde ser olvidada e abandonada como t~m sido. 

Eu não vejo nenhum porto ao norte de Pernambuco 
nas condições do do Dlaranbiio. 

O Sn. VrBtRA DA Sr Lu :-Apoiado •. 

E.tou per,u•dido, Sr. presidente, de que com um pe
queno c"nal•te, talvez de menos 1e )AjoiU<~ 1 se coos~guirá 
e~te resultaio, que julgo de summ~ importancla," d~. ••Utra 
vantagem para' o melbnr•rnento do pÔrto de. S. Luiz, do. 
que o ~anal do Arapapaby, un•1e as llj(Uas não L~m força 
baAiante para irromperelll pelo Bacanga. Póole s•r que 

.eu esteja em erro, mas a idéa p•reee-;,., li•gna de estudo,. 
pois ~~~t .. u p"r•uadido de quA as aguns v1nrl1L:< d" babia de 
S J ..• é r•sgariam flssas arê '" que ob-truem o p.orto 4o 
M•ranhll.u e ~ue •IIi cooslantemt~ute .e ~t.Ccumul•m. Elias 
•il.o lmp•lltd~s p•lo mar conduzi•! •8 pela•. ma.ré. " não ba 
do int"rior corrente til.o pnj•ote que m•nt•uh, hvres .. os 
'caoaei. O irnpul•o das aguas pelo canal uunc• t .. rmina.do 
do o\rapapáhy é oullo, não ha corr.,otes fortes r~ue f11Ção. 
irrupção e aprofun•lem os cana~s do porto.. nada se pQ• 
dendo esperar do trnblllbo in;uffi :1ente das h·•rcas, de ~x
ca vacão. A isto nunca se attendt~u a uo;sa tlba ainda 
nilo f~i oéria e convenientemente estuddda, e a medida que. 
lembro... · · 

O Sn. MENDES DE ÁL!!II!IDA :-••• sobretudo se o dique 
so estabelecer no porto de l<ntJoy,ijm frente a uma gran,Je O Sa. NuNES GoNfi.I.LVBB : - E ó oma idéa digna de 
babia, capaz de conter em si todas as e~quadras do· estudo. 
mundo ••.• 

O Sn. VIEIRA Doi. Srtn : - Excellente ancoradouro. 

O Sn. Ms~DBS DE A.r.MKIDol. :-••• magnifi~o anC!Jr:•• 
douro, profundo, sendo o mo~uio porto abngado e facll ole 
fortificar-se. · 

O Sn MENDES Dll! ALMEID~: - ••• parece mé'prererivel 
ao pruj~cto a.,t1g .. qu" t•nha outro ·propo~ito, refiro-me a 
e~M" r-anal chnm>••1o do A'"papally, qu~ ainda ~ilg produ
ziu • ffe1to, nem ba de protlu~ir a meu vêr r~sultado algum 
de 1mportancia. 

O Sa. VmraA Doi. SILVA:- Abi esteve Iord Cochrane 
na segunda vez que foi ao Maranllão. 

O Sn .. NUNES GoNÇALVES :-Mesmo o dique das Mercês 
é susceptível dt! todos us melhoramentos. 

O Sn. MENDES Dll! AL~IEIDA :-Portanto, se o dique daR 
Mercês não ·serve nem me;mo para o~ navtos p~quenus 
por causa do aterrameoto do porto. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES :-Não concordo. 

O Sn. MENDES DE AtnrEIDA : - .••• tudo isto des
appnrecerá com o estnhe.acimento de outro dique no 
Itaqn:y, onde haverá ainda uma gr•nde Vitnt·~·lll. s .. l,_ 

poüh·•-se que o porto' do M11ranhão V• nh• a r·to••g ·r n ""'" 
deploravol ro•ull!uio, corno se diz qu• h, d• che~·r. " \lU" 
D•ms não permitta, (I pnnto d" llcar eo•uo .,,. pnrtu" u" 
Aigues Morte:~ Rye, ftdria ou Turo ; supponha-"" qu" sM 
inuti h~a completamente: bast11 o estubtleciweuto qUb o go
verno depois faça co11struir no Itaquy pará so ter um bollo 

O Sa. NuNss GoNÇALVES:- Apoiado. 

O Sa. MENDES nÍI: ALMII!IDol. : - Chamo, portanto, a 
nltenção do nnbre ministro sobre eMte oegocio, que. é, de 
muito interes•e para. o porto rlo M"ranbão, para o nosso 
cummeri'Ío e par• a defeza. do paiz ao norte do lmverio, 

N;in b~ por alli ueubum porto que pA)n el~v;,ção d\8. 
mara:< e-t•ja D•s condi\ õ"" do porto do 1\l<~.raubào, maxime. 
na localidade do IL"IIII:Y. Não ha mes1110 um porto ao norte. 
do Imperio mais babtlitado para defeza do paíz do qoe 
esse : e por causa de tres insignificantes milbas, que mais, 
n11o dista lt"qoy da capital d" provinci ., não se h" de. 
n"ix•r d~ con.•trutr um dique qu,. pód• servir Dilo •ó P"ra 
"' grnn,te• n .. vio•, co,uo parn o• P•IJUeoos qu.e por 
"·IUflllrt~ latitude• n vegllm. E, !).r prASid•nte, C<>mo ha 
r•llznoent .. mU•to• Mni•10H, em vi•t·• do que ainda ha pouco 
a~sr•gurou-no• o nobre pre•id~nto do r·on•Piho, •o creio 
que s~ póJe f,,zer eota esmola, que nlln é ~" M•r•nbão, é 
a todo o lmperio, pois trata-se. da. su segtuança. e do 
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augmento dÓ seu commercio, e conseguintemente de suaR 
rendas. 

O Sa NuNES GoNf!HVBB :-Apoiado ; ambos são ne
ces~arios. 

. O Sa. NuNES GoNOALVBS : -Mar a nhã:o nlio tem tele
graphoe, oito tem navegaçito estran!'eira ~ vapor, não tem 
estradas de rerro. 

O Sa. MENDEs DR ALMKIDA:-Mas eot!to o qne convem 
é que se mand~ raze-r obras qne valhão a pena, obras se
rias: é mi• ter qae se ga~te alguma cousa mas com pro
veito publico. porque ni~to haverá grande interesse, já ·não 
digo provindal, m;s nadonal. Sito muitos os navios que 
uno raras vez•~ ~e perdem naquellas costas por ralta de 
illull.IIDaclio ; "" pharu)Htes que ali ·se arham em S. Mar
~:os, em· Alcantara e na Pontll da Aréa, são !linda muito 
po-ucos, não satisfazem as necessidades e segurança da 
navegação. 

O 811. MR!IDII• DE ALMRJD4:- Limitar~i ~qui as ob<M
va• ~~~- qUt• IJnhn n (azrr· a rA•pMIIU ~01' diqUild de llllnb• 
pr~ovineia, em 'ab n•1ono hn 10 ou 12 ann~os. 

Não p••SSO deixar de tamhem razer ,J~u.mas r~n.·xii~s á 
re•pl!ilo do artigo Pharóe&. O nobre m1n1etro d1z no seu 
relatorio (lendo} : 

• Por inr •rmaciies prestadas pela capitania do porto 
do Maraohilo tev; o_governo conh•cimento do mtio e"tad•· 
doM pharÓeft daquella provtncia. Na v•g•DIPs d••tm•·h'" cen
lura~ a pos•çAo e alcance de. alf:UII~ ••ll•s. Conv1ud" 
ter bue s·~ura para em·pr~b•nd•r obr• oul, durnd••Drh, 
determinei ao meHmo capitito-tenenl<~ Fr•it•• que, tMIIII
nados os trabalhos· que lbe roram lhCUmbidos no t>ará, 
seguisse a examinar os pharoeM daqoel.la província, se
gundo as instrucciies de SO de Março oliJmo. » 

Vem entre oê anorxos as iostruc~iies que o nobre mi
nistro 'deu sobre esta m'ateria. 

Nas costas do Maranhão em direcclio ao Pará ha um 
grupo e ilhas denominadas de S.· Joito, ·para onde, 
h• muitos annos, ~e r~clama u·ma loz que guie o nave-
~:•nt6, um pharolete ao menos ..• ; · 

O Sa. B.axo o" LAGUNA:-Eu jol. tenho_ rallado sobre 
I :o-tiO. 

O Sa. MBNnEs DE ALMEIDA:-•••• e infelizmente não 
se tem podido levar a ell'eito esta obra, não sei a razito 
porque o governo recusa satisfazer esta necessidade. Do 
lado do sol os pontos chamados Mangues Verdes e Totoia 
lambem precisam ser illuminados, porquanto por ahi corre 
uma grande extensão de Jittoral desabrigado, a costa 
chamada dos Lencoes e que necessita ser bem conhecida 
p~lo• que na vega.iJ por aqu"lles mares. São pontos im-

Sr. presidente, pnrece-~~ .q~e não se _tem prestado 
moita atteoçi!.o pelo !DIDISterJo da mannh~ a est~ 
assumpto dos pharoe~; nitu mo refiro ~ó aos do Maranhão, 
mas a toÍioM da co~ta do Brasil ; não so estuda bom e 
serillmeole ~~te n .. gocio e estamos ~empre viv•n~o d .. 
esperança•. Ora, tratando e~pecialmente rlo M11ranbão, eu 
pergnfltllrei: porque não se manduo "~tud•r por bom•n~ 
compPtPniPM, a_inda mesmo que se mandas~e buHcar no 
estr•ogn1ro qoan~o não houvesse _nest~ paiz, o que 11ão 
pr~'omo. estn grnnde que•táo da Jl!nnnnação de nossa• 
costas. tão oeces~11ria ao de~eovolvimeoto do no•so com
merdo • me~mo á ••gorllnÇll. de no•sa oavegaçil.o? Já, d• 
ha muito porler-sP-hla ter feito alguma cousa de S•goro e 

.. permanente com e~se pbarol de Santa A nna, e l.ambem com 
o de Itacolomy, mas ~e harmonia com os progr.,ssos reah
àados em ontrus p-izes, mais adiantado• que o nosso. 

O pharnl de S•nta Aona, que e•Já colloeado na Ilha do 
mesmo oume, mas talvez em po•ição pouco conv•niente, 
em vista do• di~p11ndios continuados que raz o edllicio em 
qoe as~enta, e ao que parece com pou~o provei~o, poderia 
ser collocado •m outro ponto, onde não estivesse •x 
po•to, como A•teve " precedente, a ser arrastado, demolido 
pelaeicorrentes maritimas. 

O ·sR. NuNES GoNC4LVBS: - Dizem os profissionaes 
quo Dão ha Jogar m.i~ Cllnveoieil_te. 

O. Sn. RIDKJRO DA Lu1. (ministro da marinha) :-0 que 
se· tora a preciso é· nm outro no Jogar chamado de S. João. 

O Sa. MENDES ~R AutRIDA: -.Não contesto a impor
tancia da ilb~ para 11 colloc~tçl!o do pbarol, mas mt•smo 
no terrttorio da ilba talvez haja posição superior á ~~ei•
lhida. Na.o sei se já se fez esse estudo como mer11cia SH 

(eito· por homens COJLpetentes. 0 ftfaranbito está longe, 
falta-lhe o bar~jo do governo. São estas RS considerações 
que m·e occorr~m quanto ao pharol de Santa Anua. A res
peito do pbaro) de ltacoJumy lambem OUÇO fazer MDSDras 
á sna posiçllô ; entretllinlo, ella paroce-me bem esclllblda. 

~ortantes para a navegação, e muito convida não es-· 
que•:er. 

Ora todo isto, Sr.' presidente, tem sido até o presente 
abandonhdo, nem o nobre ministro da marinha, nem seu 
··oll·g• o Sr. ministro da agricultura e commercio tem 
ulh•du. para este negocio com a precisa aUenção. Isto é .o 
4U" me parece. E pelo relatorio do nobre ministro que 
l••uho aqui presente, é que eu deduzo que este negocio não 
IAm sido bem estudado Estou mesmo convencido, Sr. p're
sidente, de que, além do pharolete de S. Marcos, seria 
preciso ontro na bahia de Ara~agy ou em algum ponto da 
ilha de Curnpú. 

Portanto, como represent11nte do Maranhão, vejo-me 
rorcado a razer estas reclamaciies, e julgo que, se o nobre 
m•~istro qoizer prestar a ellas' aUenção, fará este beneficio 
publico e de interesse á nossa navegação, e além dos louros 
que ha de colher com esses encouraçados que· mandou 
rue r (riso), h a de ter por accrescimo o sincero reconhe
cimento daquella província. 

Ainda lenho, Sr. presidente, algumas · coosider11çiies a 
razer sobre o relato rio do nobre ministro em relacão aos
artigos corpo de imperiaes mari11heiro1 e marinhagem. 
V•ja S Ex que limito-me á poucas cousas. 

No 11rtigo corpo de imperiaer marinheiros, o nobre mi
nistro emitte uma proposicão que muito me agradou, por
que é verdadeira, e de álgóma sorte a o:dli" o-me, por isso 
<Jue combat•u o seu honrado coll~ga, o illustre ministro 
da gu~rra, que sostentavll doutrina mui differente. 

S. Ex. o Sr. ministro da guerra disse que tinha observado 
que o de.envolvJmento physieo do homem neste paiz era 
moi to precoce por cansa do clima; e V. Ex , caminhando 
dA har"'lonia com a verdade e com os progressos que tem 
(eito a sciencia physiologica, disse, e disse muito bem : 
« Como s~beis (vejo que até o nobre ministro julga que 
todos nós estamos nesse accordo), o completo desenvol-
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vimento physico, mesmo no nosso. cl~ma, tem Jogar aos ·marinha será sempre o peior, o rerugo. Eate rerugo couti
~H aunos. » nuará a ir para a marinha, tornando repugnante um tal 

Isto é uma verdade, Sr. presidente, e acout1ce assim serviço. 
aqui e em toda parte, as excepções são poucas e de rraco 0 Sa. Srtvinu D.t MoTT.t :-Na Ioglaterra. é preci1o 
alcance; e por isso o nobre ministro moito· bem roclama que tenham viajado ao menos uma 'fel. Assim S. Ex eatá 
que M praças (já não digo mais os homens), mesmo para exposto a que o Sr. ministro da guerra lhe mande recrutas 
poder applicar esta expressão em outra questão de qoe de Mlo•s. · · 
teQbo em breve de tratar), as praça a doa impHiaes ma-
rinheiros, que silo educadas pelo Estado desde 0 começo da O SR. MENDÉS DE ALIIIIIIDA :-0 nobre ministro diz ao 
puberdade e ainda antes, paguem 0 serviço do PR•ino, Dili> ~· u r•laturlo que crbomens sem oa bbbito• da 'Jida do mar 
sendo despedidas logo aos 20 ann·l's, ma~ aus 211, quuido (ltmdo). recrnl~<do~, e imm,.duotam~nte embarcado~, jámall 
podem razer o serviço para quA roram educadas com maior pudHrilo supprir, Ião 4ficn;trMftle como 6 para desejar. a1 
proveito do ~atado. Mo é muito ju~to ; eu vou de _accordo faltas que posalim dnf-IIH uo dfHciiVO do ~or'po de imperlaes 
com o que V. Ex. reclama em seu rtilatorio. .. marinheiros, prinr.•palm6nte em tempo de rcuerra.• 

O Sn. PRESIDENTE :- Peço ao aobre senador que se 
dirija. ao senado. 

O SR. MENDES DE AtliiEIDol : - Tenho-me dirigido ao 
senado ; apenas voltei ·o rosto para este lado pela ~ymp~
thia que voto ao uo~re ministro da mbrinha. Mas eu obe
deco a V. Ex. ; sou muito docil. 

Reconhecida como verdadeira a opinião, do nohrP 
_ ministro quanto ao . de'envolvimenlo pby·ico do hom~m 

em nosso paiz, fico maravilhado de .não vêr o nobre mi
nistro da marinha tomando parte na que~tão do recru· 
tameoto, combatendo pelos interesses de sua pasta, que 
são tambem interesses do lmperio e da lei constilociooal, 
afim de oão. passar o projecto do recrutamento tal qual se 
acha elaborado ; o qoe será uma calami1ade. 

O honrado Sr. ministro da marinha tem-se tornado á 
este respeito mudo,. e de alguma sorte resignatlo. Entre
lauto, em vista do que o nobre mioi•lro aqui disse nn s~u 
relatorio, maxlme na parte em qoe S. Ex. se que1xa das 
diillculdades, qoe -ha para o recrut~mento da m•rinba
gem, se .demonstra que é um recrutam~nto e~p·ci,.J. como 
se tem reconhecido em toda partP, e niio póde ~er dift'"rentP 
no Brasil, Pmhora, como bem rdl•xiooa ti. Ex.; não b~j• 
popolesllo suillciente oo nosso litoral que pn~sa . satidaz_e• 
as oecessidadds da marioba. Maa o caso é qoe o oo~re mi. 
uistro, pelo que diz no. seu relatorio, reconhMce que o re
crutamento da marinba é uma especialidade ; do con
trario succederá que para marinha entre preciosamente Ulh 

pessoal inapto, in•:apaz de prestar bons e reaes servicos. 
O nobre ministro tem oa constituição, art 1110," um 

grande e sl'lido ponto de apoio.· Neue artigo. se d~termiõa 
que uma ordenança ea~eclal regulará a orgauisaçl\o do 
exercito do Brasil, suas promoç~•s, sol dos e d1eci pliaa, 
assim como da r orça naval. O art. 170 § 1 O na !• parte, 
reconhece a existencia de duas ordenançBs; porque,fallaudo 
no plural, ordenanfal mililaru . explica perreitameote a 
letra do art. 1110 qo• trata_ da ordenança erp1cial pua o 
exercito e para a armad& : e por outro lado o § 10 do 
art. 179 refere-se precisamente ao recruJameuto. Por
tanto oeste negocio o legislado·r não quiz que iodo russe 
iugloltado em uma só lei •. 

Ora,Sr. presidente,111 pela razlio legal,pel_a raziio de cou
veuiencia publica o uobre ministro da mar10ba Ulo b~m d•a. 
envolve esta these o os dons artigos -corpo ds imperiasa 
marinheiror e marinhagem ; por que m!Jtivo o b\lurado mi 
ulstronãotomou a de(e~a da sua pasta? Passa:ndo o projecto 
do recrutamento tal qoahe. acba,o nobre ministro se verá 
nas mesmas condições, i11to é, o peuoal que vae para a 

« E' sabijo, diz ainda o nobre ministro, que durante a 
rampanha do Paràgu•y houve grande numero de bainl 
naquelle corpo. as quaes foram· imperfeitàmeute substi
•oida~, por idso· que aa praças fornecidas pel~ r.ecrutameo&o 
rdo admlar e incap.azes de attiogir em pouco tempo o 
gráo de h•bili&ação dos aprendizes marinheiros.» 

Ora, .sr. presidente, pelo exame feito na est~tistlca das 
capitaous doa portos, o nobre mioialro lambem reconhece· · 
que não ba populaçilo soffic1ente para alli•fazllr a eeae ra
"rnlamento, qoe só a teremos, diz 8. Ex.,qu .. odo hoov~r a 
~rande cabntag~m ou a pescaria no alto mar. • • Nós nlo 
as temos, infelizmente, e nem tao cedo esperamos obt81-a, . 
ficaremos . oo mesmo, estado em que ora aos achamos, 
porqu' peln projecto em ~iacusslo, o uobre ministro oAo 
VIrá a rec•ber senAn o p11ior, isto é, gente que uil.o e1tá 
habilitada para o serviço da marinhagem. . ' 

Que~tilo importaole aiud,. reeult~t do r,.Jatorio do nobre 
m1111•tro no artigo intitulado-Corpo de imperia11 mori~ 
n/aeiror;-é a qoestão do r.astigo corpor~&l. O honrado. mi
ni~&ro abi diz p segu1.ntt~: (11): 

"' Com prazer vos ~ommuoico que o Cacto de aer boje. o . 
~opraCJtHdo corpo quasi oa sua totalitlade composto de 
praças procedentes da~ companhias (de aprendi.rll), e por
tanto morig~rad11s e dis.,iphnadu, tem produzido o resul
t.do da diminu1t:clo dos cas1igos corpnraea á bordo. 

cc O ~yst•m~ de81es ca~tigos, não ~óde, inMizmeota, eer 
ainda totatments abolido entre nós, e esle .existe naa ma
rinhas dos .paizes maia ciflliaados por maiores que teuhlo 
aido os esforços reitoa para di~peuaal·o • . 

"Eotretaato, julgo do meu dever chamai 't'OIIa aUeo
çAo pari\ a coiiDiftiencia de tirar 11os o1!lcliea o arbilr:io da 
··ast1gar corporalmente, e 111m limit1, aa praças sob suas 
ordens. 

« O art. SO, doe de gu~rra, que rege a mat11ria, dá aos 
officiaes o direito de castigar com tH cl&ibaladar por dia 
á qualquer praça, aem declarar a a CaUaa. ou crimea p11lo1 
quaea de"a ella eer punida, nem limitar o numero de chi
batâdas, poil 11clo limita o doe dia• de castigo » . 

Isto olo 6 exacto : mas njamoa o que ainda diz o ue
bre ministro, e o remedi.o que aeonaelba: (11) : 

« Semelhante dispoaiçllo dá Jogar á gra•e• abusos qui 
•ó podem ser evitado~ estabeleeeodo-ae rrgra1, sesoodo aa 
qoaes den ser executado aqoelle artigo de guerra. · 

• Eu tendo, pois, que é d" t~rg•nt• necessidade delermiuar 
os. caaoe em que deva· a praça ser castigada corporalmente 
e o numero maximo ddl chibatadas que possam, sl'ruudo 
oa delictos, ser appll~adu. 

a011troaim den-so estabelecer que o• alladidoa caatigoa 
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IÓ p011am aer determlaadoa por am coaselbo de oftlr.iaea 
do aaviu, qqaado · eate ae acbar em · viagem. ou só em 

· algum porto oacioaal ou eetraogeiro, e por um corleelho de 
oiDciaea ·em que apeaaa ea&re um doa do. aa•io á que 
perteacer a praça acca~ada, qaaado uo porto baja outro~ 
aavioa de guerra. Tambem aos corpos deverilo ~ates cas
tigo• aerem determinados por um couselbo de officiaes. » 

Por •~te artigo o oobra miai•tro recoobece qne 01 im
periaes mariobe1ro1, educados aoe aetabelecimeatoa da ma
rinha, podem at6 dispea11r o caetigo corporal, porque alo 
moralitadoa e dllciplioadoa. 

Ora, aeobor pre•ldeate, esta qaeatilo do castigo corpnr11l 
depeude aómeate do concurso de dua1 vontades, a do qut~ 
applica o castigo e a do que recebe, pois alo basta, para 
evilal-o, comportar-se bem. Desde que o commaodaate está 
armado -do arbilrio, alo prudente, mas sem limites como 
iaezac&amPote a"enera o oobre mi••istro, a mesma praça 
que ae comporur bem 111tá •ajeita ao castigo e exposta á 
quae•quer velleidadea capricb011iu. E aesía parte, permitia 
o ··nobre .ministro que lbe diga, está muito enganado. O 
arL 80 do• de guerra alo permii&e eaee arbitrio de cas
tigar 1em limite. · 

O Sa: ZAc.ums:-Aptiado. 

para b"" compr.hen~er-11 ·o P'"'amenlo do l•giiJatlor), 
que a&o e11ja11J coo"elbo de guerra.• · . 

Portanto, Sr. preaideate, o que se trata D~IP medida é 
de faltnleveae de prompta reprealllo, em qu~ o mazimo da 
penalidade 011 marinba~tem e soldados era de tiS cbibaudu 
em um dia. o~ maia gralludoa qãe 01 soldados e marinha
j(Pm,eata'VBm sujei toa a outra p~nalidadli,ulo ia coafaadiam; 
Nem da l~tra deate· arti~to, aliás tilo rigoro1o, · draeooieo, 
se poli~ r• deduzir, a doutriná deabumaaa do augmPato da · 
penalidade. parB f.szer-ae a distribuiçilo em dósea de tli por 
·lia, interpretando-se pbari~aicameote a ezpr~aala -1'0f' 
dia -ao ID'vt~no do aeotido natural I! peDeameoto do 
legislador lnaitano, maia .bumaao a meaoa farol. qae o 
exer.utor actual. 

Eu chamo, Sr. preaideDfa, a a&teoÇio do aaaado para 
este pnnto, · 116m de po~er servir-ma dalle ae·ate diacarst, 
mas 11m ,.otra cirrumetancia. 

0d 111dividuo~, ou as praças que podem aer corrigidas 
por meio de paae~daa, oao excedeado ao Dumero de iiS 
por dia, mesmo em occaailo que alo se exija coaselbt de 
gu•rra, ailo 01 marinheiros e soldados ••• 

o s~. SrLVBIU D.l MoTT.l i..;...Apóiado. 
, O Sa .. MBIIOIS DB \LMBID.l : -Portaato, Sr. preaideate, 

u J~gl•lador, DO ar\. 8"0, I'Xplica-ae muitO bt~m, t melhor 
o_ Sa. MB!(DJIS Dll ALMIIID& :-Eis aqui o que diz o pus.iv·f; di•tingue-ae perfeitameote 08 om.~iaes. mari

art. 80. doa de JUI!rra, e por ~lle Vera O &Pnado qoe rillo ·é uh111rOS, 08 inf•riure~, 08 artiflcRS dos IOidadoa e mari
permittido ease.arbitrio de castigar· ~·m limite al~tom, P ulr.gHm. S~m,.ot" est•a, soldados embarcado~,. e. a ·mariDo:' 
além di1so o de fitllr uma pao•ção in petfo e di•trihuil • h~g•m. istu é, o simples marinheiro. é que estio aajeitoi 
ptr dias :. ilo lembranças moderna" qu"M nunc• o 011br• no m•llnoom. ás iii cbibatadas. Quaodo ae subiu um 
miDiatro dneria vir aqui iu•tiflcar (lendo) : gal&osiobo 1u:ima de soldado ou de marinheiro, · outraa 

« T .. doa os ma11 d•hctoa, como embriaguez, jogo• 81\o as p•DB~ ; é a gohlha, é a priaao ao porlo, i o 
excessivos e outros aem•lbaotes.... P"rrlimeut·• d" rn~llo d11 vinho. . . 

Aqui o legi•l11dor •:rpr1me se ex~mpli6eativam,.ntP, p,, O nobre minstro, Sr. pre&idente, prtouocia-ae DO rela-
eonsequeacia, Sr. presidtmte, a eR•a8 p~qoen•s io•obnrd•· tr•rio contrli o art. 80 doa de guerra, a meu-ver injuau
aaçll•s pro,eoieot"a d,. onibriaga•z ou d~ máo hu•nnr rl• ~~~~ntf'. Eu cr,.io ·que es1e artigo, diante doa actos ,que ae 
mtmeato é que o 11rt 80 ~,.rm•tt,. appliear 25 ch1b•tatl•• pr.ti•:•m na mar1nba, de que o· .uobre miaistro noa_ ~eu 
por dia, e nAio re.ervar in pdlo l•r~to• ca•tigns ; ino•g• •· t1d 11 , é um "éo aberto. • 
Dando um uf!reinl qu,. d•v11 dnr tant•s dt~, .. na• de ch1b • ·O n••bre mioi•tro, cootra o que todts DÓS espt~ravamts, 
tadaa á talante, e dlstoibu1l a~ ·a ~~ por di•, "o col!rorm •elo 11qo• ju•llficar os exe~a&04 iucriveis doa t~I!Jdliea de 
~ oobre mh•istro ol1~ qoP, par• 8~r m"i~ mo~erado o cas 11 ·~~a 11 rm~da, e qo11 eu nunca imagiaâra ae S. Bz. ,Dit 
t1ro. manda-se ap11hcar d,. entuv1ad11, por atacado, &orla• "" bouw11•se encarregado da aeete recioto eoaDciaJ.,os. O 
de umà nz, porq~e •s~im fica a vh:llma lo~tó livre do • uobr11 mini.tro d1~111, ba poucos dias, que taea castigos eram 
cast•go, s11o~o m~1 peao1a a d•mora por ma i~ tAmpo. ju•nflcndna na repartiçllo á 1eu cargo, ptr que para à. 

Coutwú · .. o art1gn,., «IIUtros SPm•lhant""· •• » N••hs , 1trlob• m•Dd"'a-se, pode-se diz11r1 o 410e havia de psitr 
pal11~ra1 ae ar~a comprebflodida .a peq~Ana na leve iasu- na sociednde, o seu refugo, mo.aatroa, em aumma, de figura 
bordloaçilo, formal, alo; ena Col COD~Itl .. r.da em OIILr.o.• bUIDIIDII a quem 88 applicna rso·o 8 até 1000 chi-
artigo•; nlo •e paae ~ómente com calabrotadaa... bntadu:... · 

o Sa. Z.&cuus :-Apoiadt, O Sa. ZACAIIUS : - Mtn~troa de .figura hámaaa alo oa 
· · que maudao· .appi1Cilr t •ea ·canrgoa. 

O Sa IIIBNDBS DI AtiiiBID& :-••• m~• com pAnlll ti,. 
outra ordem. M'n• c·untrou•mna a leitura do 11rt. 80 : (lo§ 

·• • , • dt que 01 precPd•ntt>a artigos nilo façam p•rll
cular m11nçlo, ftr.arlo no · prudent1 • rbitrio do eup11ri· • 
(nu11ca . o ·arbilrio rmlimilu. oote·BII bem) para imp6• 
ao• delia•rullotel o caeugo que lhee fi) r proporciOOIIdo ; o 
aso da golilha,· pri"Ao no porllo, t perdlmPnto da rafll"' 
de 'fobo j (11011•11 fiiiiÍI) · ê P que 81 df'Ve applir.ar á offi 
cia111 ma• inbeiro1, in(1riM'11 • arli/iCII ; aaaim comu á 
marinbHgAm e •oldado•, qne podem 111r cnrrigi•loa po• 
meio d11 paar.ada1 de 11apada e cb1b•ta. nào u;ced~ndo 110 
a11111ero de ti por dia ; i1to •, em colpas (!tODa obrercafdO 

O Sa . .Ma:NDBB DB ALIIBIDl : - •••• e que 01 tlliciaee 
qa~ ordf'n~r&o t&o b .. , b~ro~ Cllltiroa, ma a dado• r111poa• 
• Mi8~r foram Rblolvi·1•~ _pelos Aeua juizes I Citoa-nta 
S. Ex o e1emplo de um que mandando dar !SOO .em am 
•nf•hr. tefe 11a"a recompt~naa I . 

Diz-aos amda o nobre mioiatrt que á esse Camo10 ar
•ig" nAo se t m 110tre nós dadt ei:eeuçlo, cabia em desuso, 
•ntrt~tanto nilo ha um só acto do poder ezecutiff que 
s" r~Ora á p11oalid.de muitima que alo venha recom
m•a·lllndu logo a ex~cuçlo rigorosa de semelhante diept~ 
aaç&o. · Como· pois eHI artigo roi abandtuado, cabia em 
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deaaeo, # Yem diur-aol-o o illastre mioietro 'l Só fte ~ p~la 
ccia1pira~lo geral da reparli~o á eeu car~:o, mae o hon
rado miuiatro deYia aeete c.aso ter o Iro procedimento. 

"un~11 cogitou; cousa iocompr~b"n~i•el, Sr. pr~ai~Pota, 
porque, !'Orno já diue, o art. 80 do! d .. guerra nAo admiue, 
na .. aatoris~t tamanho e· tio ioauppor&avel castigo. . 

Eu tenho aqui para comprovar o que digo o decreto O Sa. Z•cuus :- Apoiado. 
a. U tA-de li de Junho de t8tli,couteodo o regulamento 
do corpo de imperiaes marioheiroa, oode leia o seguinte : O -<n. MRIIDBS DB !LHBJD.l :- A reepeito da rigoro-. 

za ~x,.o:iícllo ·do" arto~"" !16 ~:uerra, Sr pr~<•idi'Die, bn so
br•ludo ~ alv~&rá d" 26 d• Abril d" 18110 que •m•D•Ioo 
I'" l-os •m •x~cucllo Dll !rm"d" O l•gi•la<lur lu"ltaoo 
mostra-se alli m~l severo c~om· os uffic1aes, prinr.ip.,Jmeo
tll do po.to de cilplllo de m"r e guerra pára Cima. que se 
não mostrassem z"losoe em soa execução. Esee· alvará 14Xige 
~ue todos oe officiaes tenbam sempre comeigo ullo só os 
artigos de guerra como o 'regilneuto p~ovisioual da arma
'"• para que ~igam a risca a ena ll:l•coçllo. Eu Von ler 
'" m perniiS•Io l!o S6D~tdo alguma• liobd& de3stl Alv~trá 
~ue melbor explicam o meu peo•amento : (M).: 

(lindo) · 
' • Art. •6 As ·praças do corpo de imperia~s·m&rinh~i 
rol ficam aoj•ilaa ás disposi.çiies do reg1meoto provi~h·a-1 
e artigos de guerra da armada, eendo, porém, entendido 
que, no ca1o de primeira e ara-onda deeerçlo simples lbes 
aerilo applicadas as peaas impoetas ao art. 80 dos de 
guerra pelo modo· ahi declarado. » 

Por coaseguiote alo é possível, Sr. presidente, que pos 
sa preYalecer a opioilo do nobre mJDi~tro de que ess" 
famoso artigo, tio fal.lado. boo VA&Me cabido em desuso, " 
desuso para maia, o que é um ab"urdo. E tanto alo pos•o 
acreditar em aem11lbante denso, qaA S. Ex. em seu rela 
torio pede seolo a revogação a modi6caçllo ou rAgola
mentaçlo desse artigo, a qa•m, alláa. o nobre mioietru 
aUribue males de que oilo é elle culpado. 

cr E cunsid•r~&ndo ao me•mo pa•so quilo ôecessario, .e 
ind1•p•naav..J é ao m•u reaiS14rVIÇO, e ao publlccr soC8go dot 
rn .. uti fi•is v.s•allns, que ~m 1111nhum IPmpo se pouba de
b~lxo de qualqu•r pret•XIo " mais l·ve duvida. ou f'mba
raco á e~:actiuima, 11 inteira ob~ervaocia doa referidos 
•rÍia-os, ••m o qu• se tiJroam inaleis a,; providencias 
mais ACArtadas ; b·i por bem etc. e&c. 

O.r•gulameoto de 1811S exige, impila a execaçlo do 
art. 80 doe de guerra, e o applica para oe casoa de 
deserçlo simples, porque e~ee art1go tão fal.lado, quilo mnl 
compreheodido e executado, é por aas1m diz•r ua ar .. ad., E m•is abaixo diz: 
o codigo daa pequenas faltas. · 

Ora, Sr. presidente. eMtaodo as r.ou•a~ ne~ta• condi\'Õ •, 
como é que o nobre ministro pe~,. o ma mA•Iida PMa ac,hllr 
ou ~ealraliear a acçllo deste art. 80 du• de a-u-rra, fé,, 
ou pretexto de imaginarias culpa~ ? EntrAiaotu para SAn.~ 
Jbante reforma aioda nllo apre~•ntou o n•·bre mini-Ir• 
projecto algum, quando o que S. Ex. nos veio rev.Jar aquo 
ueola qut>~lllo de ca•tigo corporal é que nãu rll.o o" arug,. 
de guerra que se comprem, mas sino aobitrlo m•do .. bu. 
o barbaro emprego da cbiliata em bomeos. . • digo ma• 
em praçae, expreaello do nob:·e mmiolro que eu la•tm ... , 
poUJae eó em praças, entidade sin~:olnr, sem rai•es na 
humanidade, é que se póde applicar es~e~ cast•g"s s•m 

· nome, impiedosos ; em bomenM, eu. ••reti hum a nos, nA .. 
E,' Sr •. presidentA, d•sla fóriua o D· bre mmi .. tru YNu 

reconhecer que S. Ex. é o culpado, porque de~d" qn• ~~~ta 
exercendo o cargo de ministro da· maoinba, e sabe d~tst• 
abusos, d~atae enormidades, nunca procurou r~med111l-o~. 
Descansou DO que )be di~lam. v~m aqui no rrl .. torio doa· 
curiosas linb11a apenas dizendo que convém qo11 "e r•mA . 
deie esta falta. Mas oão appareo·Pu 'te buje o•uhum pru 
jecto estudado. medttado por S. Ex p .. ra se acabar cun• 
aemelhaole arhitrio ; nlo. 

Sr preeideot•, de todo quanto o nobre mini•tro diM•· 
resultou Bela verdade : que os artigos de ~:uerra não ~ 
executam porque o ministro, o eeu pr1meiro Oscal, nlo 111n• 
querido. O que se executa é o arbítrio m•donbo, o arb1tri 
sem limilee, não o prudente, lembr11do pelo l•gi.olador; p 

esse enorme arbi&rio que se exerce ~obr" os 1nfeliz"s q ... 
aenindo a aeu paiz ao· duro labor da armada nllo ter~-t 
quem oa ampare. Não nos queixemo~, Sr. presideol•, 
doe artigos dt~ guern, que alo mais humaooe do que os 
!eus pretensos executorea, cujo procedimento sem piedadA 
o honrado ministro aqui apreseotoo•nos, talvez para uosPo 
couhecimeoto e edi6cllçito; qoeixemoe-~oa da toler,.ocia 
do •rbitrio ellercido contra infelizes por qualqner offici•l 
de. marinha, arbilrio enorme de que o noaso legiBiador 

• E pora qu• Pm oobj•clo tão importante. ninguAm pos
•a es•·u•ar·•6 á titulo <I• r~n .. r.ncia: d•t.rm1oo que todos 
••• almirante•, vio:~· almirnnt .. M, .,b.•f•·• dP e•qu•Ma, e divi
•llo, ca pilile~ dt~ mar " guerra, e mais officiaes de marinha· 
·•jaro ·ubrlg•dos · não s• a ter o roencloun<tu r~~:im~nto ~ 
.rtogos mas tamb~m a rn•truir,se """"~ por mo•do compe- · 
t•niA, debaixo da pena do per dim•Dio do pus to cuolra os 
•!U" se mo~ttrarem deMiitu•doH dros c~onbecim•ot"s, que lhes 
~· v•m ••r io•ep~tray~is •m razão de ••u em.,r~go. » . 

8 s1aro est~~ hnba~. Sr. pre•1dente, para se f..zer idéa 
ln e'mp•nbo que mo•trava o no•so antrj(O leg1sla_dor em 

Y•r tielm~nt• ~x~cut• ·o• os artigos de guerra ; e entre-· 
l·nto ao pas~o qu• •e IDV~ca C••nstant•m•nte e•ses arti
<:toS para jU•liÜMÇãO. d ... algooS .. XCA8~08 oiÍ7-•A 110 mf'SmO 
t-.mpo qu• ASt•m •111 d~su•o, mas para mór rigor I absurdo 
""' j••ri•pru leoc1a. zumbaria e d~t·humamd••le. 

O qo•. Sr pr~~ldenl~, -o nobre mrm•lro r~velou aqui 
"""t" •tf'b .. te é que tudo r"•peitu á lei fui abaodon11.do. A. 
l•r l! l•tra mu•t•, e só se observa n• marJDha aru arbítrio 
em hmot ... , b•diundo. 

Port.utn, Sr pre·idente, "e o artig·• 811 nllo aotorisa o 
p~li,ar-•o a <'h•bata eeoAo o • m•rlnb•g•m e sold,.dos, 

r:om P•Ud•niA arbotrJO, e nuo,·.a f'm nfficlaf'S marinh"iros, 
••t.IÜC•·s e inf•dures; lu~o qo~t.nlo se tem fdto entre nós 
•lé o presente é ~XIra-legal " barbarissimo. 

811 um blstoriador estrangeiro, Sr. presidente, (o8ee 
'•zer a bistoria da nossa marinha, por certo se _horrorisa
ria com Mio arbítrio· ~ioda que alcunhado de prarteote 
lo art. 80, 11or saber a qo,.ntos abusos 11rr11sta esta facol
d,de, ollo b&vendu quem a flscaliae com rigor., Mas, se 
~see escript?r eoubesse que este artigo 80 mascara o que 
ee pratic11 infelizmente oeste paiz que dizem que gosa da 
liberdade ha õ2 anoos, elle aiod11 mais se horrorisaria. E 
u que mais revolta é a tolerancia ·do governo nestes exces
sos, pois vem até de alguma· sorte justificai-os ou mos
trar qne não pód~ rerreal·o!. De maneira que parece haver 
em pró de tão iuqualillcavel arbitrio,. poderosa, 1tolo ge--
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· . ral coaepiraçlo· na otBcialidade da. nosaa armada, o qoe crAhi e1tlo .'ainda no• governo todos· IIIIIH..ilbaa&ra,llilli"' 
troa que me ou•iram ; ahi está a secretaria do qa~r&elge .. 
neral da marinha onde póde qaem: que~ que aeja. indagar 
ae, mesmo nas· iorormaçlles reservadas eu já procarei luel 
mal á· algum dos meus c,ommandados. li 

l!l nau. deve presomir.. ' 
Mas, Sr. pre1ideote, o caetigo corporal da armada de

verá eternamente perBegoir O brasileiro que rOr s~rvir a 
bordo? O nobre ministro da marinha diz •IDA totalmente 
Dilo se pode llbolir. Logo, p<rchlru~nle 86 vóde: 1'··1( I 

S. Ex. edlá obrigado, e sobre tudo em visl• ~e•l" 1110j~•·t" 
de r~crutameot,.. que aqui discutirno•. " •li•~r qual ~r. 11 

partA que se pod1a já ~eparar'desSH medoubo esp~•li~ute. 

Não pe•lla, note o senado,. a um ministro, só, .pedia a 
tudo o m•ni•terio e demonstrou com, a pratica que.: &em 
•ID" Psse inramaote c~tst•go devia ser abolido na ·armada:. 
E' portanto um llom11m do mar, competeoli11imo q!J&. 1110 
·Ó· tem l'm 8eo f•vor a theoria. mas a uperiencia, e. a 
ooga prauc,., E •otao.quaodo IPigoa como .. eu, &. : outroa 

'I"" ,•qui v~jo, diz"m que ollo se p6rJe ter: mario lia sem, • 
•l»hum.uo car<tigo corporal coademoado pela con.,. 
•t<tu1çAo. este otBc1al· que· tem 1 i anou de. pratica à 
,, mro~odo nilo b.esita em pedir aos. ministros que 11 
·"~be com o c""t1go corpor•l. oa armada.. Logo.,. a 
•!U••Ião toda está em que tao:o o olllcial como a praça 
... jarn •~ucadus e di•clplin~tdo•. o.o haja boa v'oatade .. prin.,. 
·~•p·lm•nte da parte do olllcial, donde deve partir· o 
bum exPmp)u e· a prndeocia, poi~ quando, Sr, prlllideote, 
um ·· lllc1al quer, Pile ~>bt•m os meamua ' felizes. reealtadoa. 
<f"" ubtHV6 O Sr. barão de tdfé.em U, annOS· da. COmmaado,. 

Eu já disse no m•u primAiro di•cur•u qu• pror • .,i sobr• 
·esu' grave ass'ulllpto, por exemplo, o• ruzileJroos oavaiiM." 

- outros corpos em idenli•~a• circomSlllD<'Íae• o" armad.,, 1111 
diilo es&ar'livred dn ca•ligo corpoor~tl, piir•ID•nlo. não eráo 
propriamtonl• marinb··g··m. coju ••rviçn é mai11 p•ou•o, r 

só <:oaguin Sfl •upporta. · Es:<e• c•rpn•· ••t:lo no r.a11o do• d· 
exercito. E S. Ex, até pllra ju•t•licar o-tot,lmsnte-•11'
via dizer-' nos qunl é a pari• qu• pó I• ••r ja •ll•p~ns•d• 
sobre lodo tendo o nobre· miu1.tro ,,budo tü.tt buu• re•ul 
ta dos cum os fuzileiroM ·na vaes, cre11dud e pr•Ju•r do8 ~"" 
estabeleclm•ot•·S da marinha. 

Diz-se, Sr. présideot~, " pare'ce s•r o.pi<d!o g~ralmPnt• 
recebida que s~w Cllsllgo corporai o6~ nil.u t•mos martub,. 
Eol•«tnoto o governo portuguez, d• qu•m herdamos liSte· 
artigos de j!U•rra «l .. borado• p•lo cond" de Lippe, qn• 
não se podia drzer que er• um bumem bran•lu, mn~ •xtr•• 
mam•ote severo ; entendeu que só se podia n pplica o 
caetrgo corporal á marinhagem, e .a simpl•s soJd.dos, 11 

praças em numero limitndo e com prul!e .. te arbllno. E 
os nossos ofHciaes de h• je vivendo em atmo pb•ra d« m11i• 
branda ,CJvilrs.cão, os bomeo~ compet .. utes e praticn•, 
depois do 52 "anooA de liberd-.de de&te paiz, querem 
.applicar o castrgo corporal sem limite~ para domar o 
peasoal qu .. vem ·Aervir ua. manobll, raz,.ndo. a.pplic~>r a 
B!lles humanos, sem piedade,. dei:enae e. centenas de cala
brotadas 1. 

Mas, Sr. presidente, tanto eAta opioiito oito é l!xacta qu· 
vou citar o pimicer de um bnm•m · comp•teotissimo qo• 
j!Jl~a qU!l sB pó•Je ab•o~oon.r no .. Bra~il o c11stig.o corporal, 
alto ~ó no ,x. rcllo, c .. wo oa armada. 

(t ontintí.a a 14r). , 
a Tenho o meu syt<lfma.; considero. até o mail iDlerior 

dus meus m~ rinhe1ros, faço-me r"8pei&ar com, O• mea 
• X~'mJ>(O e SÓ ~mprego 08 meios forte~, DU. raJtal grafJI8. 
11ar" não desmoralizar a minha. gente e tornar· realm811&a 
lllcaz o cutig . " 

S•m razRr •·abedal desse. empr~go d~ meios forlll• em. · 
Jalln• gravei, porqoA· a punição deasas•lllo depeode.eómenta. 
''" sup~nor 'qu~ comm11nda, outra é a. con~equencia. qu 
deduso de•t•s. p .. tavras, até po•que dentro do liíni&a,tra• 
çado· oo art. 80 pode-~e· estabelecfr gradaçlles~ 

Logo, Sr. l•resideotfl, o castigo. corporal depende;. com111 
já di~~e. do ollicial e t11mhem da praça, maa é 110bre&lldal 
d11.otBcial; que tem. a iniciaüv.a •· commaada. (Co-'ttu~•·• 
~: ' 

a Eis ahi como &rato a tripolaçllo, a·. com este ·.me&hado 
:lenho consega1do educar as. . miobas gaaraiçllu, de .aorte: 
que . ne88es. longos f4, ano os dB. máodo alo ti11• ainda. a. 
'l~meotar uma. ~ó· d&J~raça entre. os. elementos ... muitu. 
, nze~. heterog•neoe_ que as. compoem.» 

E accresc~ota : · 
• N~m uma facada entre elles, nem uma deaohetlieDCia:. 

uu tneubordJnaçAo, n•obom. ca•o· emfim, que• se. pod•ae 
rMputar como·crime; e maia• que• todo. nem .86.qaerrama. 
deserçlo durante· aooo, e' meio de· commissll.o• ao Amazoau1; 

e de expediçlles trabalhosas .. em rios pestíferos, como: o· 
J•purá. e lcá, ou inrestados de indioa bravioa.como ute. 
~m que ora· m& acho li 

O bom•m competente 1:uja opinhlo invoco com louvor, 
é:, o illudtre ~>tB•·i·l d1t uos•a armada que. acabou d• 
prest~&r _ serviç•• moi. relevante no norte do lruperio, Dli 

q"esLI\o d11; d•m11rcaçl1o . de hmites do Brasil' com a. repu
blica do PHru. R·firo ·me. ao Sr. b11rAn d". T• lfé, a qo«m, · 
de. IA. tribUOI&, dKS•IIO já agrad:ço. o, rolh•tn qu• ti Ex m• 
remeueu d11. ~ua deresa, publlc•do em M~náos, liSte anuo 
Ora, a opio11to de Sr. barão de Tdl"é. folgo de decla· 
raJ .o, é ravoravPI quanto pó te ser a "XIiocçAo do ca.stigo 
corporal na arruada. O 1llu•tre barão t~m pr~ça na Do•s~ 
mario h" ha !2 aono• e ha 1 I qu•, comman~a. Cb11mo ~ 
attençAo do ~en .. do para:as palavras.deste. di~liue&o· wa-
riob•iro: (lendo) : . 

· cc O algoz barão de T..fl'é é o mesmo capitllo de fragata 
Hoonholt# que ew ·1 i anoos de commando ainda aao.metteu 
um ,c) dos eeus sobordi~tados, em conselho de guerra. 
Dt~m pr~nd~u um ~Ó· otB.:ial, nem coasentiu nunca qu«. ~PU• 
immediatos ou ulllc al's ca&tígaue o guarniçàu com chibol•• 
e que ~m. um th••·ur8n (note o IBnado) dirigHo ao miDI•tro 
da· mar10b•1 Sr. cons~lb .. rro uu .. '" de Azev.,do, p•dlu ~"Dt 
presença de todo c.. mioist~rio á bordo· do Morcilio Dia• 
quu S. Ex., obtivesse ama medida legislativa abÓlíndo· o 
caa&igo.oorporal na- armada I 

O r,., Sr. pr"•ideote, eu desejo ver· o. que. o, aobre. mi
nistro da mariaha. respondMrá ao que diz· com tanto• aeaeo· 
eate ollicial. A questllo. toda. está, como •. disse, em, que· o 
superior teu do "' iniciativa e, se . esforça ado por tratar bem• 
as soas guarnições, alto precisa usar do castigo.., corporal. 
•JUA tanto iorama o. homem. aa. sociedade, porque o•tural
;,.ent«, em. r"~tra. o iorerior regalá o seu proCMdimt~nlo pelo· 
•X•wplo d .. •·IIICiftl que o commanda. A lei !llmbem· u&o,, 
au•oriMando o arbilrio• em Jarg~~; escala, pois. alo permitia 
1r além do 25 chtbatadae em cada. dia e.só a. marinbag"m, 
d soldado~, racilita.. mnitu ao AUperior, qoe. queira. eer 
praden&e e diaore&o·· a e1ecu~Ao. de> QID· ays&ema• 1111 e eu. 

·! 
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coillmaadoi, como procedeu o Sr. barllo de Te fé, digno nesta 
parte, de aer imitado. 

Portanto, Sr. presidente, entendo que o nobre mi
ni•lro · alo estadoa a queatilo com a a1t•nçllo que .,IJ.., 
merecia, para vir solicitar do r.orpu l•l(i~tat1vo ·uma 
declaraçlo · limitando ou modi8t•audo a dl~po•içllo· d11 
art. 80, tanto mai1 quanto eate artogu 11inda nllo foi d~vi-:
dameote executado, e nem tem pruduzido,oa miiUd resul
tados qae lhe attr•bue·o nobre mioi~tro. 

Nlo ·6, Sr. pre•idRnte, o art · 80 que lem r.ausadn 
01 males a que alia de o nobre m1oi•tro, o ao b•trio illi
mi&ado, extra-legal, tolerado pelo gneroo Ex~licar.. pelo 
desuso, como fez o honrado ministro, a prMlica alt.m•ote 
abusi'a da officialidade de nossa armada no •mpr•gn do 
caatigo corp11ral, parrce-me pouco deceotR e contrario ás 
regras da boa hermeo•utica jar~dica •. Aa leia Pm deMua" 
olci ae executam e nllo s11 invocam as suas díMpoBIÇi!"• 
para serem executodas. Qaaodo aão rig'?rosll&, cum•• no 
nosso caao, o desuso nuuca ae entende o propoaitu d• 
augmentar-lbes o rigor, mas de mod18calmo e duuinoll-o 
· Mas, Sr. presidente; .a argum•nt&çllo do nobre mini~tro 

tem IIm adverso, o desuso é par~ r•forçar o rigor ••a l•i. 
e alargar-lbe 08 tlf•itos; e as•im cbegou-se ao ab~ur~·· 
de sustentar-se com más razões que o ~uperior de um 
vaso de guerra \em fMuldade para em t~vea ou grav ·~. 
fa11as:aagmeotar o nome1o de cbrbnt•da•, por did, uu CaH · 
ligar de ama asaentadll. com duplo ri~:or, ainda á I""' 
texto de humanidade, podend~o soperwr Pm vez de-25 
chibatada•, o maximo da. p•nahd•de du art. iO, urd•
nar o castigo de !SOO e m6smo de t,OUO, cumo o proprio 
nobre ·ministro aqui nos declarou. 

Explique-se, interprete-ao, . Sr. presidllntA, de modo o 
mais bumano poesivel 11 de barmunia com os int~rPs•es da 
nossa m11rioba, o 11rt. 80 dos ·•e guerra. para obv1ar-se a 
tantos abu~os qae:no~ eovergo .. b .m; ma~, Sr. presiolento. 
sempre confessarei que em taes l:r••c•dim•otua esse 11rtogo 
6 ionoceote do to.to o m•l que o accu am. 

Faço votos, Sr. presidente, par11 ~u .. a nova l•gi-laçâ•• 
marítima ee inicie,. porqauto só desta ma o .. ira t•l é a 
minha e~p,.raoça,- cessarllo o a arbitrilla teca nd~lo8os da 
nossa época ; saberemos em que lei iremns viver, e te
remoa talvez quem faça executar a auva l·gi•l•çlo, até 
que appareç!o novos arbítrios e os vindouro~ en tllo te
nhilo de tratar de extioguil-oa. 

~ln, porque diue, em um aparte. qae a dereaa qae 8 ·. Es.· 
estava r.z•ndo a este coffic111l era uma dei••• de Scipiao.· 

o s ... z.c.uJAÍl: -Apoiado. 
O !111 IIIBI'Dis nB ALIIIIIID4 :~ O senado sabe muito 

bem que e·~• f11muso general romano tendo commellido
VMi'o• d~lktu•, " esp11ci~lmeote o ·peculato, fo1 accusado 
•m Roma, oo (o rum. p•los tribunos, e. nllo pod"ndo réa
ponder a "•8na accusaçi!"" p8las abund!lotu pruvas que. 
ba vi.m, disse 110 povo cougr•gado p11ra o eea processo : 
« Rum .. uo• em um b•llo d1a como e•te eu. venci Âoo1bal 
~"' Zama; snlv•i Ruma; vamos portanto .ao (!ap1tolio dar' 
gr11ças 1108 d~osos !mmortaes. » . 

Ora, Sr. presid~nte, fo1 o que o nobre ministro da ma
riu h• ~raticou a.resplli&o d11 um offi··ial coroo " Sr .. barilo 
do T-lfe, qae a hás pal'•cia. oãu neceS&Itar, coororm• disse 
"qui na Kua d•f•sa, de s~m~lb110:e recar•o. O nobre mi-: 
nl>tro apre•t~nlou de um ladtlas circumaldnciu da vu,tima, 
que l'rarn as p•iores pu~•iveis quanto ·ao 8110 comporta
mento e prec8d~nt11s, e ·de outro lado os •eniçua que nllo 
se podem de1xar dA reconhecer de gr~oode importaocia 
prll•la lo• por um •·ffiCial de mar10h• como o Sr. barllo · 
d" T·fl"é ja r.onbeCido por ser am·'offi,·i .. t d strocto, e por 
i~KII (ui 118C01hldu para O de•enop•obo dessa empreza. 

Qu11m . .é aco·us .. do de um acto irr•gular qualquer, e tem 
doro•a prurn"t•, não apr~ella para •erv•çoa que ant•ruorm•uto 
pr••l· u ( apoiadtor) ; >!tu cou~as muito d1f•reot~s. e nilo 
está b m a p~H~ua 11 ue se deft..,de o diz~ r • 11 Pratiquei 
PS•a lrr•guJariolnolll contra a.s l•i8 do mPu p .• iz, mas· 
l•mbem pr .. •l~l-lbe tatls e taes serviços. ,.. O que dMhi se 
quer concluir? E' que se r.ça a.compar~çllo para mostrar 
saldo a seu favor Mas é uma trisle defesa. 

O Sh. LBITlo DA CuNB4 : -EIIe oilo Sd defeodea aaalm. 
O Sn. MRN BS DB 4LMErnA :-0 aparte de V. Bx. alo 

tem "PPIÍt:-çáo, Btltou-me dirrgintlo ao nobre mioiatro da 
marioh~ ; foi eua a ~efe11a que S. Ex. fez. , • 

O · 811. LBtTlo DA CliNu.n-0 Sr. minieko alo e~a o 
accusado. 

.Mas por ora, Sr. prei!ideote, Dilo se pó!fe dizer que o 
art. 80 tenba causado oa male& que est11mos preaeor.iaodo; 
por'm .noto que esta questllo do castigo corporal,. p11rm1ttiu 
que o p~~oiz Vleale conhecer a miseravel situa~ilo em que se 
acha a ooaaa marinha e os tratos A que se ach~ ex
posto um cidadllo brasileiro qae ~tlli vne seov1r. , · 

O Sa. MsNDBs DI ·ALMEtDA :- • • e ou combalo o. 
procedi maroto du nubre miDI•tro ;. S. Ex. DilO podia 1 nem 
devia def.,oder o illu11tre bllr4o de Trlrà da maneira .por que 
o fez da primeira vez, pois da sega o da foi que 8. Ex; 
entrou oo11 detalhu da defesa, e é muilo difdreote; Quando 
o nobre mioiatro fallava a primeira vez eu disse :" Balâ 
razt~1.do uma defesa á Scipião »1 . e dere•a de Scipiflo oilo 
I•Ó•I" st~rvir para esse ,,m ·',lal, sobretudo quando elle havia 
•olidtado cooselbo de guerra para julgai-o. " · 

Eu enteodu, .Sr. pr•8ideote, que o oobre ministro n!o 
podia recusar a um uffi,,lll qualqaer, e meuos a um ofll.· . 
cial ~a ordem do illustre Sr. b,rllo de T111f~,o que elle re• 
quena, · ~orq~e nllo era só perante o nobre miuiatro qae 
es~a offictal tmha ~e defender-se. mas lambem perante o 
pa1z, perante a soc1edade onde o facto que se lbe attribue 
aUrah1u. contra sua pessoa grande odiosidade. Atteodeodo ' 
á po~ição du illu~tre barllo de Tt~ll'é, devia-~e hftbilital•o a 
re•pond~r bem áqnellea que o arguiam 'de·. h~ ver praticado 
um ac~o. tllo bftrb•r?, e lambem injusto; eotr11tauto o oo
brll m1Dl8lro da martoha eatendeu que por si aó podia e 

.Mas, · Sr. presideote, a propo~ito de castogo corporal. 
njo-me iofehzmeote forçado a entrar em uma questllo em 
que o ·meamo lllostre Sr. barll.o d· Tr·ll'é representou papel 
Dia i to salillule, teve parte muito impurtante. V ~jo-me a 
isto coagido , porqoo. em um discurso meu sobre 
o proj~cto do recrut~tmento alludi p~t~sagllirameote A CBK• 

tigos que o illustre barllo mandou Mpplicar em um m•nor, 
que o nobre ministro cbdmou seecamenlo uma praça, 
e par11ce que a esta circam•lanria dP.vo a fineKa do·illustro 
Sr. barll.o, que ('omo já oolei. •h•~quiou-me com um exem
plar da sur dele•"• impressll 11m .M • nllos. Além •I is to o 
oobro minialro da marinha chamou-me para oala discas-

devia di,peosal-o do conselho de guerra. . · 
, Nilo ha, Sr. preaideote, exemplo de ac&o 111melban&e em 

'. 
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nouo paiz, nem sei que o . nobre ministro da màrinba 
possa encontrar em noua legislaça:o aotorisaça:o para eue 
acto tio autocratico,. qae se pralicára ootr'ora como 
grande excepçil:o quando o rei era a lei viva, e o primeiro 
magistrado da naça:o. 

O ~~~. SILVEIRA DA Moru :-Apoiado ; que corcunda I 

O Sa. MsNDEs DE ALMBJOA. :-Ha um exemplo am nosso 
paiz, que me foi rt~ft~rido ·por um illuslre senador que se 
acha -pres~nt~, e P•B f•z a bonra de ouvir: oo tempo do 
R,.i, o Sr. 0." JoAo VI, houve um caso desta ordt~m. EMte 
Rei anuolluu a decisll.o de nm cooselho de guerra, ·e d~u 
ji nAo digo o perdilo, mu a absolviçao a um 111ft iii!, qo11 
se tir.h• comportado mal commandando uma esquadra no 
estreito de G1bra1tar. · 

O Sa. VJSCnNDB DI Ausrj : -Apoiado. 

O Sa MBNDss·o~ ALMEIDA. :-lias exemplos destes dados 
por um ministro re.puosuel ollo tenho conhecimento de 
nenhum; o nobre miobtrõ é qoem, em noua epoclla, dá o 
primeiro exemplo. . 

B .. casos .. ~u o reconheço, em· que o ministro pó de 
dispeus1u.o official de re•pooder a conselho de guerra. 
mts é qaaodo a questllo é entre o offidal e o mioitilro. 
(Apoiador). Eotão o ministro é competente para julgar se 
deve m~od.r m~ller o • ffi•:1al em cooselbo de goerrà p~lo 
acto que •Ó lbe d1z r.esp~ito ; ma~ qoan lo se trata de um 
acto que tanto tem intlfressado a todu ii publico do Bras1l 
e que veia d•sveodar o estado deploravel em que se acha a 
nossa marinha d11 jl'aerra, nilo é josllficavel aos olhos do 
paiz, o acto de S. Ex. -

E qoaes foram as razões allegadas pelo nobre ministro 
para j ostill•:a.r e~!e seu 'procedimento '! A ta foi a infor
mação dada P"lo quartel-general da marinha, no sentido 
de que era sulli.::1ente &Lieuder á jostificaçil.o do oilcial no 
requerimento que tez. 

,o Sa. z,cuu.l : - De que eerye o conselho nanl 'I 

O Sa. lh:IIDIII •• itlllioA : - O ol!ICÍal arguido em 
_todo :o paiz p~lo cl..mor. da viclim~t, ou de seu• patrono~, 
vinha desde o norte brallaodo qae bavia de del•oder-s,., 
e q11e solicitava o conselho de guerra. Aqui, Sr. presi
dente. na COrte, declarou mu1tas VPzes que solicll. r
o con-selbo de guerra para jostiOcar.:ee, 1 entre
tanta o nobre ministro ~ó•o~nle com a ioformaçà~> 
de· um offic1al a qo•m re~pe1to, mas ·lOe eateMo qu .. 
errou, tomou· sobrll si ebse encarco. E com que fun•f~-
niento ma1s 1 -

O. oobr" ·m10iatro para salvar o accosado preferiu 
vir fazer ama àccu:~ação á marinha, ou molbor a Ioda a 
officia[id•de de nossa marioba de guerra. D•ese qu" lam
bem ollo mand11o metter esKe offi,:ial em conselbode guerra 
por~ue baveo•IO em caso idenlico tomado BbSa r8soluçllo com 
C!JI!ro que tiuh~ mand11. do castigar, não om homem, ma~ 
u11á praça, po1e uma praça, ao qu• parece, ollo é .um 
coto bumano, com quiulíAnt.~ cb1b•l11d•s. os Juizes decla
nram que os nrlil(os de guerra já ·m1o estavam ~m v•g r. 
e portauto po•lia-•e gu~pamAnle mondar dar quJob~nta• 
chibatndas, n 11té m11i~, sem incorrer em irr~gul11r1dad~. 
opioiilo e-ta qu ... ln(Miiz•uente, é lambem do illuatre Sr. h
ruo de Teft"ll, como vou demonstrar • 

.A.!'PINDI(;Tll: 

O Sa. S1LVEJR.l DA. llloru : ...;_ Es&amos peior do qu-e 
ao tempo de D. Joilo Vt 

O Sa. Z•c•••u : - O exercito eati em meihorea cir• 
coma&ancias. 

O Sa. IIEI'IDIIS 111r Ati!IEJD.l : - Diz S. Ex. na sua 
defesa ( l1ndo) : 

• Comtado, dizer-se que um castigo de pouco mtdr de· 
1110 chibatadas, applicado em uma praça iucorrigivel e 
av~sada ao ro~bo, aos vicíos infames e a ios~bordioaçao, 
•fORndo elle rarrara ao respeito ao seu commandao&e e ao 
mesmo tempo oft"dudera um horpedtJ do lroperio, alto raoc-
CIOnario de ama nação amiga; quando aote:1 dis&o tentara 
oft8ertar levando comsigo ama quantia-de quuí I 000$ 
de dinheiro• do Estado que elle pruprio confessara ter 
roubado,. logo que se vio descoberto pela policia de Tdfé; 
narrando á sangue frio e com cynismo nunca visto o 
modo porque o praticara; dizer-se, rt~pho (note o 11nado), 
lflÍe ama tal punição fOra um castigo barbaro er& ailo ter 
" menor idb do qoe •ão os regulamentos da marioba de 
.:u~rra, que nem IIJ q,.Br estabelecem um limit•. aos cas•. 
11gos de paoca~as, d~ixando oa maior p11rte dos crimes o 
'óomero de chibatad•s ao arbatrio do commandanle. » 

Qaerem,-no mais cl· ro 'I 

O Sa. Buio DA LAGUN.t. :-Essa opiniA:o nA:o é geral.- ' 
O SR. Ms•DBS os ALMBJD.l , - Parece que o Sr. bara:o 

le T~ll'e qU•oflo escrt~VHQ taes linhas nllo tinha lido, ou. 
,,o oca Jtra em soa vida os artigos de guerra, guiava ·SB 
.. era toada, por qaaoto, como ji mostrei, o art. 80 diz 
o contrario. 

Mas, Sr. presidente, voltando ao ponto do debate, a 
razllo que o nobre ministro deu é que mando11 metter em 
conselho de guerra á ease offieial das 500 chibilladaa, e 
roi absolvido por seus eollegas acordes nessa pratica, por 
se dizer. que os artigos de . guerra já nllo estavam em 
.. xeeuç4o no Br11sil com Q'lle o nobre mioistro ficoa muito 
•Rtisfeito : « Se com 1100 ~<b~olveram quanto maia· com 
!00 ? M"lhor,. disse talvez S. Ex., é ollo mandar lá o ac
.,osado, porque a f.u:t~r-se oboeqaio.ao olllcial, faço-o eu de 
urefer~ncia, e o41 o conselho. • Em bom purtogoez, o 
nobre ministro paritceu dizer comsigo : . · 

« A ab~ohiç4o daqoelle oftlci~>l que mandou dar ISOO 
·bibaladas é am escandalo, e convem qoe na. mariaba 
uo •e repila segundo » ; é o qoe posso concluir, embo
ra olo rosse talvez l'lssa a ioteoçllo de S. Ex., porque em 
'"''e d'l ai do art. 80, oenbum ofll,:ial pode mandar dar 
'1!6 quanto mais 1100 chibatadas em nm dia. · 

M .. s, •eobures, já qae entrei nesta questilo em que nA:o 
1aeria tomar parte SI! não fora o nobre ministro, exami
u•mns o l•cto em ~i em poucas palavras. O illastre Sr. 
barão do T.O'é recebe11 a bordo o filho de nm jo1z de di
reito, seo amigo, que queria por esta fórma fazer entrar o 
rilho no caminho dos seus deveres. Este moço depois de 
~ntrar no serviço do vapor commaodado pelo Sr. bariio de 
Teffé (oi accu•ado de ter COmmettido a bordo um furto, 
~or cuja causa o commandaote o maodo11 ch1batear, alle
l(ando o pae, em razilo das iorormaçlles que teVB, que o 
filbo lev11ra 680 chibatadas. Por ~ua parte o Sr. barll:o 
''" T·ffé a~srgur~> qae a pAnas levara t 60, mae que oll:o 
rurn por c .. u~il do furto nem como tortura para descobrir 
a nrdade, 1 aim porque essa praça tinha~so insubordinado 
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contra elle, e desacatara o offidal peruano eeu compa- ·em 1872 tor 21 annoe. Esta certidao é lambem doeu':. 
abeiro no serviço da limitação da fronteira. meato autentico e ella foi produzida em om mAmorial 

0 s11• SrLVKIIÍA DA MoTr.t.:-Por cansa do criado que unor•sso, e· depois pnblicad" no Jornal do Commercio em 

P
odia ser 0 ladrão. · I O de Julbn do ao no corrente. Como é que aqo.Jle aaeento 

rwdia dar t 7 ao nos e a naturalidada do Rio Grande do Sul, 
O. S11. MKNDES DE AtliiKIDA:-Eo vejo, Sr. presidente qu•ndo " moço nasceu em Pernambuco? Ní1.11 é pouinl, 

cousas extraordioarias neota defe~" coruparada com o qu, prirua t•cie, estando as cous.s 11m pé rasoavel que o pae . 
aqui publicou o pae da VICiima, o Dr. Cirn~ Lima, e co•u o "'a"~·ndn a~s•ntar pr"ça ao lli.bo cnoH fuzil11irus na't'II~B em 
que ee tem publicado nos jnroaes, e os proprios documento· r870 não d~sse a v11rd;,d•rra ida~" do moço e o l••g•rd" 11eu 
exbibidos pelo illo•tr~ h·rão. ua•dm~uru,circom.taocia d11 que elle dtjvia ter coobeciweolo 

Nota· se em primeiro Jogar isto; o pae nega que tivess• exacto. 
autorisado o Sr barão de Trfl'é p.ra assentar praça no >Bh E porque não v~iu c•rti~io do a"sento de borlle 
lilbo, e o Sr. bilrão de Tefl'é sustenta que len eda auto- ~~~ Morci/io Dicu para ollo ~oirar a "o·p•ila,que app•r•ceu 
risação. • • • • nH,ta Côr.te, d" que. o m••ço não truba ali i prsç~ quando 

O Sa. Lzrr:\o DA Curuu.:-Está ahi a carta reconhecida s11 applrcou o castigo ? Parecia moi o. torai qu" toado 
por tabelliães. ti•lo o tilho do Dr. Cirn11 Lima, pr"Ç" a bor•lu do vapor 

0 Sn. MENDES DE AL!!EIDA:-0 Sr. barão de Tdl'é' pu- Marcilio Dia1, •xbibi•se exlr•bi.ta do lrvro do. matri•·ola 
a éerlrdão dt> rH"p•ctrvo a•seol•• de pr•Ç•, d11d1tr •D•lo-•e o 

blicou o texto des~a carta, e o pae da victima continuou a dia, 11 autorisaçil.o do pae, e sobretudo a idad~ M •S 0 
sustentar que a carta não era sua. 11 ,.,0 mer•to que .apr~s•nta 9 Sr. barão de T fl'é' {J de outro 

o Sa. LEITÃO DA Curuu.:-E o reconhecimento dos ta- navio que tao bem podia -vir para a ··on!rontaçlln, e nbi 
belliães? "" diz que e~se n"'çn é ftlbo dn Ri!' Grande d·• Sul e 

O Sa. MENDES DE AtliiEIDA:-0 grande caso· é que Je. linb11 17 ~>nnos enr Juubo de 1870 •Dtr~tauto a certid4o 
vania-se uma couleslacão entre duas pessoas, doas cava- que se acba oe~ta folha (apr~s~ntMndo _o .lo•wal do om
lbeiros. contra o~ quaês até este momento nada se pó•le merc'io) mo·tra qu~ esse inr~liz uasc~u em 1857 (ldndo) . 
dizer. O juiz de direito Dr. Ciro8 Lima, se se provar qu• « Aos 24 de F·v~r~Irll do anno d~ 18118, n .. ·ta ma
a carta é d11lle, pod•rá fiear deslo<tr•do; lllas emqnanlo não triz, de minha li1:ença, o R~vd. coafljotor Fr. r•o1:1u G •mel 
ee levar essa qo~Atão aos tribunaes e se tir11 a limpo· h ·I~ Oliveira bap1isoo soJ.,mnemente ao p11rvuln .Fr · n•·i~co, 
verdade, o juizo de todos deve ficar euspenso ainda qo~ branco, oasddo a 3 de Jonbo do ao•·o- •IA 1857, Ilibo 
haja reconbecimenlo de tabelhães. l•~;it>mo do Dr. FrnnCJ>CO de Soozn C•rn• L•ma e de_ 

. . . [) M .rcolina Moniz de Almeida Ciro~, murad r .. • n~stn· 
O Sn. SrLVEIRA DA MorTA : - Reconhecrmenlo JDdr.- · fre~;u .. zia, etc., etc.-0 . vigario, João Antonio 'f,rr•t ·· • 

recto. · Eota certidão loi passada a. 12· de D z•mbru •111·1870, · 
O S11. LBITIO D! CuNHA:- Na:o, senhor, um delles é pelo coadjutor pro parocho da fr~>f(D•Zia· de N .. sea tie- -

directo. nbnra da Paz dus Mogndos na cid •d• do R•m(.., Pedro 

O .Sa. MKI(DES DE AtliiEIDA. : - A carta qae tanta im
pressão fez sobre moita gent~, tem para mrm uma crr.,om
stancia que faz crér, talvez me engane, qu" ella foi 
dada ao Sr. barão de Tdl'é em cor.ti•nça pora amedrontar 
a pessoa que tinba de ser edur.ada a bnrdo, mas não par11 
fazer-se uso della por outra lórma. Naturalmente n ju z 
de direito Dr. Cirne Lima di>Se ao Sr. barão de T· ff,. . 
« Aqui está esta carta para V. Ex .. mostrar ao m~oino e 
as~im coagil-o ~ comporlar-8e bem » A carlll •!nllle~a 
dizPndo -fica com praça -quando arn ta não bnvia pr11 a; 
isto se fez depois. O Sr. b .. ril.o de T.ffé diz u ~ .. gurute: 
(l~) : VbiU o moço para bordo, creio que em fins de Março 
de 1872, e no mesmo dia abriu-se-lbe praÇa de r.ar 
voeiro n ; ora, a carta parece anterior a eBso facto, a 
praça é pois um acto posterior. Tem a data de 2õ de 
Mar~o. . . -

Ainda mais outra circomstaocin que eu noto na d11r•Ra e 
no documentos que se teem exbibido. O Sr. barão d~ _T•fl'é 
diz que a praça tinba 2 t an~os de 1dade quando .,,[, •u o 
castrgo, e apresenta uma CArtldào de bordo de outro na vau, 

- onde anteriormente os~e moço trnha lido praça aos 17 
anooe. 

Ora, Sr. presidente nessa certidão declara-se que o 
moco é natural do Rio Grande do Sul, entretanto o pa" 
apr~seata certidão de id .. de pela qual se prov~> que o filho 
naecoa em Pernambuco em 1857, e portanto nlio podia 

Gomes Ferraz de o\lbuqo•rque. c•;ja: fi• ma se a•·ha reco
nb•cida em 21 de Mdrco dé t 871. Purt.nto, I este um 
dos documento• com todos os caracteres de liUteoticidade 
e n~o extrabrdo para a occasião. 

Es•e wuço, Sr. pre.idente, tioba portan.to em 1872 
I li annos I! 16 no annn passado, o Sr. b•rão de T•fl'é 
" tipura como um novo Goliatb, da estatura de um MD~bro, 
nu de um pahgunro com robustez correspondente, pois 
exprrmiu-~A nestes-termos (li!): 

«G•ri>e Lilllá é u•u bom11m de estatura acima do vulg~r 
e n•UIIO cbelo e mu•c:uloso. » · 

Tu·fn ••tn, S··· presrd•nte,. silo drffi••.oldades que estou 
certo que se o illu~trll Sr. barão de Tdlé fosse a conselbo 
de guerra resolveria r ·c.ilmente. . 

E.tá mesmo na obrifOlaçau de chamar a responsabilidade 
e.se artigo ·do Jornal do t:ommercio para mostrar que .a 
certrdão que acabo de lê r não é verdadeira ; que a praça 
tinha com efl'eito 21 aunos na ·epoca desse castigo leve e 
mui moderado, como se d1z na ~ua defeza. 

R prto, Sr, pr~sidente, é ootavel a crrcumstancia dl!al,8 
rr bu,car a cerlldãu de outro navio, pret•riudn-•8 a,., 
proprro onde o individuo foi matri•mlado, .onde jurou ban
derra, o que paree~ vir; sinll.o confirmar,.levanlar a so~pei• 
ta de_ qne e li• apa nboo s•m ser praça, no que não se de-
ve " n•m 88 po•le fiLcrhn•nle acreditar. · 

Nute-sll aiuda outra circumstancia. O nobre ministro 
insistiu em que as pancadas foram dadas por ia1obordioa-
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çlo; adoptemos iato por hyeotbese. Mas o qu11 se vê da · Do. que d1sse o illaatre barllo já se vê que· a conclus~o 
d"r•z• d1• Sr. barão de Tr.lfe 'é o contrario: pó la ser que do negocio era convencer.o indiciado de que o roubo deVIa 
8. E1t. qoJZfiM•e dar nutra idéa. mas não SA expfllttiD b•m. 8er r•-·titui lo e, para.obt•r-se um tal resultado, foi ae dando 
O. illu•tre barllo ~oub• du ra•·to do furto do rli"b•iro, e até 157 ··h•batadas 1 QaH o caso nn·o era para galhofa, 
ten1o nntici11 d• qu;, 11m T·O'é a pra~~ C1rnA Lima tinh• Sr. pres1deote. ;o victim11 reconheceu no primeiro momento 
idu -entt~n•ler-~e com um DI'I(Od•nte para _!:omprar ama d•pois .d11 terc~ira t•blbatada, e, por accommodar·se, foi, 
escrava com·qoem pruj•ct11ra fugir para o Pnra, mandou logo confe~~an·to o crune, segando a versão da defesa; mas 
reunir a gu.rni~llo, é n•taralmeote para colher provas dRpoh foi levando até comp)Ahr a conta de 160, em _que. 
do d•hcto M•s para babdit•r o cnns•lhn.de ID'-Stig.çllu parou o castig•• por conlemplaçilo para com o _pae do 
e de guerr11 a d .. r 01011 decisllo b•m foo•lnment.da come- indici•do, p••rqDIIOtn ns canonir.as do illostre barão não 
çoo P'" mandar apphcar l'hib-•l11das no iodid.,do. pa•s•m ~. ~00, como já fica dito, e de conformidade com 
· O Sr, barão diz Pm soa dt~f•za qu" a pr,.c• fui ca·til{a- o dtunl c•.mm»m e usual prati~ado ~m nos~a armada. 
da por._iD•Dburdin,;çAn ;. mas I· g•• que o ~~1•p ~to nut .. r Ag1ora: Sr. p••sid•utA. nnte-~e ainda esta incongruencia.: 
do furto declarou. d•poi~ da 3• chib•tada,.qu- era el!~ u •IIZ n Sr_ b .. rão de T·ffe que tendo feito procurar o roubo' 
culpado e 'JD8 huia eotr•gue o dinheiro a essa Pdcrava por dl["r~ntes l•·gares, conforme as indicações do cri
éom quem qoizera fuj!:ir, o Sr. barão d" T O'e :nan•loo logo mmo~o, desi~tiu do empfnbo porque e~te afioal declarou 
eu~pPoder o ca~tigo ; por cooH~quancia perdoou a ioHubnr- qu.. O' tinha la-ucado no rio Tr:!fe. Eis-aqui uma circom
dJoação, se de feito• hoov,., pela confhsllo do dehcto e •tanc1a em que" não poeso acreditar. sem ulteriores ex
limitou-•e a i• to. M..s, Sr. pre.idente, depois que niio ~,. plicaçõ~s, por parecer-me inverosímil .. O sopposto cr!
acboa o dJDbAiro apparece o moço com·• um eot" re•l- m1no~o tinha intereHile; deve-se crér, em guardar o di
mente extraordinario, é mais do que um malvado da m .. ~ nheiro para comprar a •&crava e com ella desertar.; é o 
oeira por que estâ aqui tr~ç .. do o-seu r~tratu, é orn ~ot~ ~oe ass•gora. o illustre barãó, Jogo como .é possivel. que 
1ui garaerir, om ooYo M .. phi•tnph•le~, por•ID" fte á 3• chi- C1rne L1ma o laocasse no rio? 
bat .. d .. r~<.nif,.a-se e conr~~sou o crime, d· pois fi,,ou •mpe · Nilo o l•ncoo d~ certo antes do castiga; e ,como poaia 
dernido, ell•p-rrado, tlnmo~o. e o que be' mais até sar- lançar qoaod:, e~tava em quadrado, vigiado, á espera do 
caJtico, "galbuf.,oto, não ob~tante ·dever imaginar que. o tRrmo das averiguações, em que tinha de levar ou nilo·as 
castigo qo" o esper11va s•ria moiLo alp•ro I chibothdas?. Cu mo é que neste intervallo, tendo antes o 

De· lar& foiD ~Dil d•f,.zll ll Sr. barao de r .. O'é qoA entiln Sr. barão r~oandado fazer minuciola revista, pôde Ciroe 
ord•nar." qn11, alé111 da, 3 "bibatadas, se d••se mais algum~s Lu11a illo~ir a vig•lancia dr1S que o cercavam e ir buscar o 

· Dilo no -.. urnr du rurtu, mas na praça in>uborrtluarla. "OJO- dwhoiro no sfo escondr~jo e lançai-o· ao rio? Antes do 
pleiandu-166, Ora • 157 ch1biltadaft1 a t1tulo de alguma• modArado e homaoo castigo das 157 calabro,adae, Sr. 
até Cllfll•«fiC«L o é sigr1ifi•:.tivo., Eram algumtJs ~te cun- pre•idente, não era possivel que o fizesse um homem que 
VPDC~r u indtcJc~do de qu .. 'I Ou furto ou da m.ubnr•tinação? .e~ lava no uso perf,.ito de soas facold11.les, seria um louco 
Náo,. s~>r~horAs. •ra llté convencei-o de qu" o caso não rematado que roubava, não para utilisar·se, mu para 
11'1J para galhofa I E era caso disso em Vista do que d1z d•itar !óra., somente para d~struir, o que mesmo não é de 
o Sr. b.rrAu •m •Da defe1a (U) : soppôr á vjsta do que o illutre barilo aventura a respeito 

• Ord"nei pur r.noMPI!Dinte que além da• tre1 cbiba- de outros furtos prati•,ados anttriormente, pelo indiciado : 
tadas se. lh" dé~de moi1 alguma• até convencei., dH que o u que se ob•erva é que elle tinha interesse em guardar o 
caso não •r11 p"ra ,K~tlhofa uem atrevimenlos, o qus o roubo d1nb•iro a bem dos seus vicios, por c"nsequencia oito era. 
dfoitJ ter rMiiluidt » propriamente, e nem se póde presumir, um louco. . , 
· qra, "~"'"""s Ido é acrPditavel ? I Corno pois, explicaroo!e, Sr. presidente, o fn.eo do !ao-

Este algumru, trat~odo-se de dezfoas de calabrotadas çam~uLo do dinheiro ao rio, depois da confissão do. indi· 
em. oro m•nur. · pare"e rev"l"r o meno•preço cc•m qo" o dado, e o m11ximt~ interPS8A do commandante do nav1o·em 
infeliz qo~ Vlle servir na. madnha é trata~o por seus •Up~- r•baver aquella somma? T•nt11 imprevidencia, taoto des
r•o·re~ ; revel11ção que ainda mai• se illllm•oa de clarilu cuido cu•ta acreditar-se, e sem que um exame s~ fiz_esse 
pavoroso Pm vi•ta de outras palavras do iiJu,tre barão; de prompto no proprio i• diciado, como diz. o Sr. barão 
que lambem lerei (lendo) : que se praticara, e tambem por occa•ião de fartos fóra do 
: «. Nane,., nos 1 i ano os de commaudo do sopplicante navio oo mesmo individue. E nem occorreo um exame em 
foi um só individuo sob soas llrllen•. 'pt>r maior que fuss" .ua. "aixa ao meuos após o primeiro mallugro. 
a falt11, !>Doido cõm mais de 200 r•bJbdarla•, na !órma do Não sei, Sr. presiaente, harmonisar esse descuido com 
Re~:imento Provisional (ahi temos raovo codigo), e este é o o empenbo de salvar o dinheiro, que o illostre barão teria 
c_áltige u•ual e commum pará fnlla8. grnves, tnnto no de repOr. Explica-se bem o interesse que o illostre b~rão 
quartel do corpo de 1mperiaes marinheiros como em -todos tinha de rr.haver o dinheiro Cortado, porque S. Ex. acon
oa navios de guerra da armada.» selha o pae da victima a entender-se com o governo para. 

DHsentas chibatadas, o maa:imum do Sr. buão, é o sah:al-n, da sentença do conselho de guerra, assegurando
éà.stigo 11sual e commum oa nussa armada I E~s~ ·maa:i- lbe qu,. se se Mteod~~se com o nobre mini~tro da mari
mum é o d•• mais bomaJio, do mais moderado ofllc1al da nb11 e reltituissB o dinhEiro, tu :o ficava acnbado. A sen• 
armndn, o que pedi11 a suppressão do ca>tigo corporal. tença d" m•·rt~, d~po1s das 160 calabrohd11s, a nada se 
imagine-se até onde iri11m, e irlio, os menos piedosos I E reduziria I N11 defesa do Sr. barão de Tell'é vem uma da
aio mdadlios brasileiros os que sopportam esses inacredi- claração diztiodo qoe escrevera ao pae do inf~hz moço afim 
taveis tormeotoel de entrar com o dinheiro fartado, so queria salvar seu 

.Maa voltemo li á _qaestito. filho ·1. • • -
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O SIÍ. SILVEIRA DA MoTTA : -Depois delle ter levado · Mas, Sr. présidente, apreciemos o f11Clo pQr outra face. 
157 chibatadas,.. Este moço foi cond•mnado á morte pelo cons~lho de 

O Sn. MsNDES DE ALMEIDA :-Sr. pre8idente, esta parte ~uerra por ter praticado esse furto, e com •ft'-ito o 
do def8sa do illustre barão, após 0 c•so da ~:albof11 , pare- art 73 dos d~ guerra diz que, qo"ndo se rnuba o E•tado; · 
ce-me tão iovt>rosimil a despeito do sen colurido nramatlco a pena d6 morte se impõe a•• dehuqu•nte E-tá bfm, isto 
que para jo~tificar minh~s duvidas lerei ao senado os re~- comprfb~<odo eo; mas admilli•lo o fu•tn n• •Pr.ret~tria· do 
pectivos trechos: (1~.) ··ommaodante,qoe Íliin era o re•pons .. ••I , ffi··i,,J du drnbeiro, 

« Foi entãu (quando o calabrote convencia Cirn• Lim• ~ergunto o furto fo1 f•tto an E•t"do? Ewbnra o d1 o beiro 
de que o caso nllo era para galbofn) que este ente ostentou ro~s" do E•taclo, o furto fui praticado em um lo.:ar que 
o seu cynismo na im~erturbabilidade com que ac•·.asnv- não era do E-L-ado, era o movHI de um particular. 
em face, ora um, ora outro, como SilOS comphces, até quH O dioht!iro iiÓ por si. não indic1•, alto da a coob11cer o 
por fim :jurou ter posto ao rio a somma furtada., luuo. nem me•mo p•lo simples movim~nto de ee.apnM~ar 

E accrescenta, note 0 ~euado: . ·til· quem o eubtrah~. N.·t ~ab~ SI logo que é do E· lado, 
«Provado o crime não restando maiM dovid~ alguma de purqu" o Est•do o mand" cuobar; não se pude ~ab~r se é •lo 

que o .ladrão se destiséra do masso compr••mell~•lor. • • E. ta elo, porque está na camara de um ofDcial de mruinba, 
Se o crime estava provado pela contl•são 1.y1uca de• por con~l'gurote os Mnselbos de iove.t gação e de guerra 

réo, na opioillo do accosador, ,. existeocia de t10J maeso condemnaram, Ciroe Lima á mortH por um facto que alo 
nilo augmeotava 0 compromellimento. Continuemos se podia r11conhecer nem pela contissllo do in•liciado,. nem 
(l~ndo) : pela declaração do commaodante, que era um furto pra-

« ••• arrojando-o á agua.estavam perdidas todas ases- licado em obj11cto da naçllo. Fo1 uma !entença iniqua. 
peranças do reclamo do dinheiro, e •Ó me cumpria levar ao A pena mut barbara · 
conhecimento do quartel g-neral da marinha ama tam Demais, Sr. presid~ote, ba ainda para C!)ntrastar o e:~em
depagradavel occurrencia, o que roi no11 termos mais mo- pio anterior ·desse ioC•Itz 'lue, •~segura a defesa, roubara 
deradol sem omillir a circomstaucia alenuants de sua aqui na canhoneira P~dro A/folliO obj~ctos visiYelmente 
filiaçi!.o. pertencente• ao Estado, e ollo obstante sofreu apenas um 

« Ao seu respeitavel pai escrevi ao mesmo tempo (19 castigo muito p•queuo em relaçll.o com o mandado ap;.. 
de Agosto diz o Sr. barlla •m outro l .. gar, qaando 0 cas- plicar ·por um amigo de seó pae. Estes objflctos, sim, 
tlgo fui á 80 de Jonbo r ) um, .louga 8 sen titla carta, prA- eram conhecidos como bens pertencentes ao Estado, esse 
venindo-o do. soccedido, 6 f•zendo lhe algumas indicac/Jill era o caso da applicação da pena de morte do art. 78 
do moilo porque devia obrar. » · tias de guerra, e entret•nto tiveram os juites contempla-

Refere-se á restituiçlla da samma sobtrabida... ção. Aqui o caso é muito d11foreo1e. P11is então o roubo 
feito na g~veta do commaodnnte póde, Sr. presidrnte, dar 

O Sa. SILVBIIIA DA. MoTTA : - Foi um do~ erro11 do Sr. Jogar a pena de morte? E·te stmples f•cto não entrou 
barllo de T.Jl'é. nos olhos, na cooscit>ncia do~ milit~res que compozeram o 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA.:- ••• mas é moi corio~a coo~elho de guerra de Cirne LimaT , 
a parte da defe•a que voo lér, e moi difficil de aceitar Com~re atteoder, Sr pre•itl~nte, que, segundo o ritual 
sob palavra (lendo) : · praticado Dll armada, i OO chrb• ta das é a pena de nmn 

« Cb•gada• a• cou•as a este ponto, conserveio-o preso f·lta grave, Cirne Lima se não ~otrreo-a toda foi por coo
porem mui bem tratado. á disposição do ajuda11te g•ueral tempt .. ção de seu com mandante pelo seu progenitor, logo 
d11 arm .. da, que mandou instaurar-lhe processo e submet- ll•lava ma1s que castrgado pelo furto, sendo como era um 
tê-lo á con~elho de guerra. menor. Sobrepor-'lhe a pena de morte é bis in id11m, que 

" Que digam os. Ires membros do conselho de iove~ti- o direito reprova. · 
gaçllo e os sete do de gu~rra, inclu~ive o juiz de direito Por outro lado, Sr. presid~ote, o nobre ministro, _membro 
de Manáos, que serviu de auditor, 1e ja viram 11lguma vez do governo como é, deve saber que bm homem feito, de 
um réo mais impa~sivel a confessar attJ com empha&il o ordinaria robuste•, não pól!e, conrorme dt•em os medicas, 
modo habil por que se houvera oess11 triMt~ negocio, o ··ooforme preceituá a scienc1a, supportar castigo •uperior 

· muito trabt~lho que em Trft'é havia dado a lllcolla, fazen- ll tOO cbib .. tndas, o menor ollo poderia sofl'rer tilntas sem 
do-a andar de Hdrodcs para Ptlatos, e repetindo com os deshumanidade. 
menores detalhes quatro mezes depois o mesmo que a 0 Sn. SJLVBIU DA MoTT.l: _ Apoiado. 
sangue frio deposera na delPgacia de T•Bé. • 

N~& ootra pagina do folheto de sua defeza, o Sr. barllo 
diz que Ciroe Lima, depois da busca feita na casa do ne
gociante dono da escrava Alenndrina com quem elle pre
tendia desertar, voltara para bordo onde asseverara qu" 
estava o dinheiro, no porão deb.ixa de um barril de man
teiga, e alli oilo sendo enc'ontrado dis~e que o dinheiro 
jfl ia longe. Portanto, senhor presidente, Ciroe Lima este
ve vigtado sempre, e o andar da escwlta levando-o uma. 
vez á terra, não pode ser qualificado como foi, se a bordo 
ella o abandooass~ um oiomeoto. Demais, antes se havia 
feito mloocioaa busca á bordo. O qne pois 1iguille& o lan
çamento na agua do dinheiro ? 

O Sn. MEIIDBS DE ALMKJDl:- Portanto, Sr. presidente, 
' sciencia declara qoe mdis de 200 eh ibatadas é de~ho• 
manidade, todo quanto excede a essa cifra é o estrago . de 
sande nos pacientes; e temos esta opinião firmada ~obra 
~ste assumpto em um avrso do gnverno sob n. 395, circu-
lar de 10 de Junbo de 1861 (l~): , 

" Sendo. m1ster, para conciliar o rigor da lei com os 
principias da humanidade, que a imposição da· peua de 
açoutes aos réos escravos tenha por fim somente a nece1;. 
1aria puniçilo do delicio, 11m o perigo da vida, ou pro-
Jonga.Jo e grave detrimento da sande do paciente, ha 
Soa Magestade o Imperador por bem que se recommende 
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àos JUizes de direito dessa província a maior cautela a 
aemelbante respeito ••. 

E' bom que o senado nja como os escravos são trata
dos, e como ao env•z o 8ão os cid•di!.os brazileiros em ser
vi~o na armada (cot~linúa a lá r). 

« ••• adverllodu- lb•s que devem graduar a pPna confor
me a idadtr e roburtnz do ré o, na intelligencla do que. 
Segundo affirmam OS {~cuJt~stiVOS, to.das as V•zes que fl 

numero de aç .. utes fXCAder á 200 I &llmprll ugwido d• 
serias COD8Pquencias; e que d•v" •usp•rrdllr-se a avplica 
çiio do Cllstlgo, logo que o paciente, â juizu dos me•tico., 
Dilo o poder mais supportar sem perh:o » 

Esta circnlnr fot d1rigid~ a todos os presidentes de pro 
viocia pelo miui.terio d~t jo•tiça.. . 

Ei• aqui portanto, Sr. presid•nte. um aviso d11 gonrnn 
decl•raodo QUA para ea~ravos a peoa de açuutes o4o pód• 
exreder de tOO; e errtr•JBoto o onbr·• min1•t• o aqui d•Cia 
rou q••o na ousn armada I'Ii»t~m • ffi•1i•e• de m•ri•·h~ qu• 
maod•m dar !SOO, 11 até 1.0110 cb•bat•das; PXC•ptuado " 
illustre ·ba. 4o ~ .. T·ffé que ma•• mnderado e ma i• buno•nu 
D4n passa dP 200 n"s rattu gravei. c~rnrm~ o ritual com
mum 11 u&utd observado na arruada; as i OO c•Jé,br~ldd~s 
estão ·pois Cnnooisadas. 

n'uma p11rte da defe•a-qoe esse moêo e~a corpulento repre
sentando ter mais de iii anoos, • robuetiesimo, de uma 
•1oostrocçilo bercolea e. de ~>)tora de gigante; qo e fioal
m~nte l11vando 8~sas rbibatadas, ficou fresco e sacudido 
jantando p~rf··Jtam~ute d,.pois de findo o castigo; mas pelo 
corpo de dehcto se recoobece ao contr11rio qu11 elle tinha 
~:rand~scicatrizes nas •·ost~>s, o até se julgou que df'llas viesse 
IL fallec•r; p"rqOA Dinguem podia prever as CO,!IS•qUeDCias 

·,1en11 ~~1l'rim11oto : Vt>rdad" é que depois se attribuiu essas 
ric.trize•, sem ult•rior exame, a pancadas recebidas em 
uutro t~mpo. 11 lambem se dis~11 qoe a me~ma prafa ( ~u 
•• já diz•ndo qu,. era um ef!te humano ) est•va cb~ia de 
~y~bifls r·soltn~to de vícios b•dioodos e iof .. mes, e por 
tMo llnba Psses si~:oaes nas costas I 

O !IR. FKRN4NDI!S D' Curcu' :-E a perda de substan• 
cia~ que o corpo d~ d.J..-to a.ccusa? I 

0 SR. MBNDBS DB ALIIIBIDA :-Aqui Blllá o. corpo de 
t .. Ji.·to r~ito nu p .• rá. que leiO DO Jornal dÓ Commercio de 
I O d~ Julbo deste anno ; lembra b11m o buorado senador, 
é bom CIID{ront~l o com essas alt.gaçiieM da. defeza. Note 
o s~na~o que e·~e curpo de d~licto fui r-ito por ordem do 
"befe fie policia dn Pará a ·t 7 de Abril dest~ a DoO. em sua 
p'e""''C:•• por doas mMif~os rori(oltUados. (L~) : 

" O paCIPDte apre•~ota no ~orso, s· bre toda a rPgião 
cumtlr~hen•lida p•la omopl•ta dir~ita, uma dcatriz ·vasta 

O Sa. MENDES DJJ: ALIIIBIDA -Os acoot•s nos es~ravu~ , de forma mui- irregular, re~ultante di! r .. rimentos que 
silo applicadus r.oas oartegas, onde nào póJe f,.zer lo o to •nte• e•·~v•un a pllrt~ wu•cul~r da região, havendo perda 

o sn·. SJLVBIR4 DA MoTn:-NutA que os açoutes viio OH~ 
nadtgas _8 a~ cbibata.•las nas cust .. s. · 

mal como no duno. de 1ublla,.cia1 ; nota-se Diai~, no )ado esqu~rdo junto do 
O 811. StLVBIRA DA MoTn : - Apoiado. •n~ulo d• omupláta, uma outra cicatriz mli1to meuor que 
0 SR MBNDBS nR 4LMBtD' :. _ E 0 mini> I• rio d• J"ns a prim~ira dPscrtpta, n•ae qu11, por sua irrPgutaridade e 

rórma de c•ract•r, identiéo ao da primeira, trm por cau8a tiça r.omureb,o•lflodu b~m os intPrPsse• da bum• n•d<id~ P o 
"" m11smo~ ferim•Dtos, qu~, como oaqu~lla, interessavam a 

preceito C•lostuuciouat, que repelle aM p•nas cru•i• o arbi cam•da muscular katJendo perda de •ubstancia. · 
-trarias, torrou es~a medida a r~speitu dP e~cravos. ~' PM· q Apr•sPnta no br•co e ao1e bracn direito valias cicatri-
cravos c•;nil•mnlldo~, Sr. presideot~>, ·Aotretantn qoP o huu :es d" caracter tdl1ntiêo aos da queiJes, seu do ootavel que 
rado mint·tro accusaodo, como aqui a•~cuson. os t~ffi·a··~· a P•rda d• >Dbstancias 00 br .cose d•u em maior es.,ala 
da marinba • • • ,ror tPr•m sido •·S f•rur •ntos s~gui 1os de mortifica filO de 

O Sa R11BtRO DA Luz (mini1tro da marinha}:- Nau lec•dN&, r-cto que det•rmtnnu uma grandt perda de sobs-
accusei oioguem. tanm•s 11 irr;gutaridadfl~ das cicatrizes. . 

O S11 .. MBNDBS DR AurRIDA: - ••• que dão qoinb•nta• , «~'''"~ent• mal• uma outra r.ir.atriz ile f~rma alongada 
e mil cblb.tadas, podia ter po•to emb.rgos 8 ~·se• bur ~de dw1s polleg.al1as de ea:len1áo Situada do lado extr~mo 
roree. V Es:. lançou a accusaçllo sobr~ t~•dos os offlci•~>• da r•g•ão ~acro-1l_llao1~ dn lado esquerdo. 
da armada, visto não b.ver decl•rado 0 nome dc•s ,10• •Tnd"" estas liiCa~r1zes stlo de recente data. Pelas au!
assim praticam, AXr.•pto sobre o illu.tr11 b.ri\o d·· T 1l'é •·uh.çii -~ D!lt" •e que o• batimentos ~o coraçllo tradu
que é muito J!umano, porque 0 •eu maximo é duzent.~. • z«m-se. P· r ~ymplomas de _uma enfermidade desse ~rgilo, 

Os ee~ravõs 00 Br• zil que praticam .,rime~ esll!.o p~>i•, de~ermlnada_ p11lo traumatismo que solfrêra. o pac1ente, 
Sr. presidente, em melbor Pituaçi\o do que 0 cid•dl\o tivr• ''uJa eof11rnudade cl~t•slfHio Endocardo-arterde, ni!.o ba-
que .ae servir na armada, graças ao ritu•l obs11rvado na V•ndo. porém, le~i\o alguma o •S pulmii~s. · . 
armada, e 'â indescutpavel toleraocia do governo, por .Pnrtanto, respondem a~ t•_ quesito.: houve f~r1montos,. 
quanto os e•cravos )11vam nas nad•gas açoites coju ··~J"~ ~- sulta~os são as clcal~lzes aCima descr1ptas ; ao 
'DUmero nilo pó·le •xceder d" 200;. enLret•nto á um obre ~ : b•·J~ ver~fic•-~e ~1ue os f•rtmentos Corão corados, ape~ar 
moço de menor idade o Sr. b •rão d11 T•1l'é mandou applicar de acl~~otes grav1swno• que se dHram com a mort1ficaçilo 
180 11hiblltadas, ~eodo 11S7 por atac11du, apeoas huuve a de teCJ~u~, o po~tllnto, ~•IX•tu de Her mortal encarado por 
difrereog" das Ires, em um pequeno intervalln; metbodo este lado ; Ioda VIa o paCiente tcem.o ~oTafclo compromettido, 
mais aceito porque, como disse o illustre mini•tro ·da bem como 01 groun1_ vaao1, e~rerm1d11des que attr1buem 
marinha; dar por atar.ado é m~i• beoevolo. é mnlt<l mai• ao traumatt•mo so1l'ndo na reg1llo do tborax, e sendo esta 
humano do que em dozes quotidianas successivas.. • enr~~mt~ade ~~mpre grave, rs~poorlem Onalmente ao 2• 

O . , qu-.Jto peta •ffi•m1•ti••a (•~to é que 6 morlal: !) . 
811. SJLVRIRA Di. MoTTA .-E um favor.·· a Ao 3•: in•trollleoto contundente e grosseiramente cor-

O 811. MB!IDBS DR ALIIIII:IDA: - Ainrta b1a mai~ um·. t11n1e, ao 4• 5• e 6• ollo, au 7• sim, as de{ormid,.dee 
outra circumstancia : diz-ao aqui (mostrando um folheto) provenientes das cicatrtzes acima declaradas ; ao 8• e 9• 
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sim. E flnalmeota, qoaoto ao valor do damoo cansado, 
elles ~valiam !Ómente, emquanto ao tratllmeoto medico, 
em 5:0110,5, e quanto ao mais não podem av"li~r.» 

-Bar4o de A.ngra.-Beautepaire:-Camara.-Li•boa.~ 
A:&P1Jedo. " 

E•tt• prne•dim•nto ·qo11 eu censuro, Sr. pr~sidAnte, no 
So. b•rãu d" r fl'e ín•mm}l~tivel com o dever d• di~c1plína 
nlllitar, foi s•·gUI1D pelo nobre mh>i~tro que não poupou a 
víct1ma de tio b•rbaro c~stigo aggravaodn-lbA ·a. sorte, o 
•fUH nilo p.re•:•u me coDvenie .. te; podia detf•nder ao Sr. 
barão tte r .. tre sem insistir sobre a procMAncía de um· 
r.cto qo• o CIIJISI'Ibo ·upr•mo militar JUI"nu DilO provado; 
a s•nt~nc11 co.mu jil o s•oado sabe é un•ni•ue 

Este corpo de d•licto diz mais eobre e~ta que~tão do 
qae ea podoria aventurar sobre a cifra de castigos, e 
ori~:em das cicatr1zes. 

Entretanto Sr. presidente, a defeza diz que são cica
trizes de outra época em que esse infeliz mancebo' andou 
por outros óavios, e lambem o result11.do da sypbílis I .. 

O Sa. SILVBIR.l D! JlloTu :- E' que a cbibata-esle•e 
inoculada . • • · 

.O Sa. ME!IDBS PE ALMEJO! ·- Silo por coosequPncia 
factos que se cootrapoero, e nilo de1xam bem perceber a 
verdade. E~tou con_veucido de que o illo•tre barão se ba 
de d~feoder, mas oilo o rez bem e convenientemente ati' 
aqui p~Jos documentOS que juntoU ne te roJbétO ; Dilo d•
mooetrOU que ·ast.va isento de culpa. O nobre mioí•trõ 
bem reconheceu qu11 o Sr. barão- de r. ffé era culpado, 
com quanto· para hif•s!RI-o da penal1d"d" procura~~e 10 
noc~nt•l-o, no que S. Ex. julguu mais gr~tve. E, Sr. P· e
si dente, foi o qae mais me ioc .. mmorloo na dereria feita 
pelo nobre mioi•tro ; pois rec"nb•c~o lo qu• o il.lu~tre b•
rão havia commettido em til11 d~licarlo a~•Umptu algum• 
f11lta, tn~av1a não deixou, oão p•rmilllu quH ess" til" D·· 

taveft,ftl••i ,J de nossa armada, off-o-lido flm •~os brio" 
de bum~m. de cid•dão e de membro d" lilo d1stincta cur 
poração ftfl dflfeorle~se. . 

A <!Daly.e .simples dos depoim•utos d" def"u, em 
grande numero de iodívirloos subo o d•n•dos e dep"nd•nt~. 
do COIDmaod•ote do Marfilio Dias e do Pará rlá mnttl i• 
mais para uma coo<l.mo•çllo du qo• para •b ..... l•içllu 
Mas ullo teobo tAmpo para d8monstr•l o t:nmpH •m•nt• 

Ha oeste deploravel e grave a"suropto, Sr. pr••ld~ot" 
mais uma Clrcum~taor.ia quA ainda nilo foi apref'inda. A 

. victima rle tilo b•rbaro ca•llgo foi ac.,us .. d, de (u• to, • 
fu• to de objt<Ctos p~rtenc•nte• ao E.tadu. e a SIHltAn~" du 
cooselbo de ga•rra convocado p.ra julgar flSS8 pr"c""~"
cooflrmoo a accusação imp11Drlu á e•SH m Dor a pena dr 
morte I Rníretaoto, Sr. pre.si tente, o cons• lbo sup•enoo 
militar composto de Doss•s sumí·lad"s m1htMes d" tMra ·" 
mar e de doutos magistrados rerormãram es•a 1oiqu• 
seDteDça, jülgaodo oão prov;odo o dt~licLo, de qu• ~thll• 
na· SNI folbt~to, o íllu.tre barão, alod,._.ac•brunba a 
victima, ~em respeitar o julgado .. A~ "xprn~•Õ•s do l••irilu 
descarado, cynico, praça incorrigiv•l e ave•"da ao roubu, 
aos vicios iolamés matisam e ~tbrilbautam qu11si todas a> 
paginas da defesa I 

· O Sn. SILVEIRA DA MoTTA : -Apoiado. 

Dá-•e' aiod., Sr. pre·irl•ole, m•í~ uma circumstancia 
OAotn d•sagradav~l or.orrrnr.ia qua é conv~uiente qu~ b~m 
•6 esr.lareca. P•lo art 80 do~ de guerra nllo se póde 
applicar o CIIStogo corporal •6Dilo a marinh~gem ti ao• sol
dados ; ora p•la 1•r"za qae do s~o proc~duioento Cez o 
Sr. barão d· r ft'é vê !<8 QUR ~~~~e i o feliz. 'quf> e ·IA O ma) .• 
tratado no f,)n6to polo ~,.u a•:•·u•a•tor, com o~ 11p1thetns de 
ladrão de~t:arado, mon~tro com ró· ma bumaoa e outras 
llOl•n•d .. des do m•smo quilat~, até o ca•o do rurto do 
.il11-h•1ro do Eotado, r.umport~•.,-sa · b•m. ra11tu . cumpor
t~va-~-- b11111 ••• o e•se• f,ct"" ant,.riorAS C~om que ornam 
sua b1 grapb111. veem uniC•mAnte para eDnegrecer-lbe a 
po·i~~~~; ,. po1s tantu comp· rt•V••Sft b·m qu" ".Sr. buiio 
''" T· ffé r1~1111i~ da e•ta•la d· U"' ~nno a bordo,· passou 
Cir•u· L1m• tt .. carvo•iro para fogui•ta ; i•t•• é o proprio 
Sr b•rAo u prn11tOVeu. declarll-t> positivnmente DO seu 
r .• lh·IO A ll"g. 20 ; por •:oo-Pguiotfl foi porque Cirne _Lima 
nA" ,,. toob• ""'~• cumporaado· m•l. E, Sr. pre,id DI.,, si 
C~rn• Lima :<~l bouv.ra comportado m~r. o Sr barão de 
T ll'é o•S rela•·õ•• em que se acbava com o Dr Cirne L•ma, 
b • m•i· l•mpo Jb,. t11ria comonUDicado i•to, entr•tanto QDA, 

•O cnotrario, em caotll que 11 pae da Vlr.tima re•·•b•o 
•io m•smo Sr. barão, e déra llO prelo em outro Colb ·to, dizia 
'o Et. u S• guint11 : 

• O """ p· queuo vae inilo r•~rolarmPnte. • Note s.e 
•:• nrnrme a n~•Vil v11r•Au pnr he•oin de ctwse, a rrhça 
f.lnhn 21 •O fiOS I' O llJu•trl' b••ão dH r,[~ dazia aO pae 0 

Dr Coru11 L•lfl•- O seu peq•teno ••• 

O S9. ZAC•R••~ : -.E' s1gual de que ainda crescia. 

O SR MsNoEs DE A ~ME IDA ·-(Cantinúa a Ur). . • vae 
IJI•IIl re~ul.rru- nte, ,. r~z a punas Ullla peq"ena traves~ura, 

ní.~ •·b"'""l-o fall•i lhe em tum nlip.,ro e arnea~ei-o 
• v•r·m~ote, melhort•u" t11m ido b•m. D•pois rli~to eba
'""io •-utr .. v"z• nconselblln•lo-o p~ternalm6nte, Hz-lbli vér 
10" se arr1p1"s"" Pllrr .. ir. lbe d..rl~t urna posiçll.u mais 
uul~pen~•otll r.omu machinista, mns que ~e cont•nollr ft 

rle•m•~od~r rie P"""""" multo m11l coo.igo. Nilo lbe pro
m~uo nada a ••t" r••p•itu, mas ainda nilo perdi a espe
r.nça rle toru~l-u nt1l á sociedade d d1g11o do nome res-
peitavel de SUil lllU•tre ramiJia.» . , Portanto. Sr. pre~ídente, se o coo•elbo supremo militar 

ab~olveu, como absolveu o condsmnado por rurto em Ma
náos, por nilo exiRtírem provas, o Sr. barão de reffé não 
tem o direito de Jancar sobre esse infeliz essa torrente de 
iojnrJas, poi~ importa_ tambem o1Jensa á decisilo de tãu 
elevado tribunal unanimemente proferi da: e ii-a : (lendo) : 

Esta carta, Sr. presidente, é datada de 28 de Abril de_ 
1872, e, como se vê, ·está escripta óo tom de um amigo 
•1esvelado e que trata Cirne Lima como om pae, e nilo 
como o commaodanto rigoro~o e desabrido de um vapor 

" Reformam a seuteDça do cons~lbo d~ guArra pkrallb· 
solverem, como absolvem, o réu, por ndo estarem provados 
como cumpria, os Cart11~ de qo~ ó aceo•adu. R•o d• J ~ 
neiro, i de l\hrço de 187 4. Duque de Caa;ias.-Billen
court.- Vi1co11de de Tam•mdard -Bardo do llapagipõ.
VitcomlG de Santa ThGro:u.- Bar4o da Gavea.-A.ndrt!a. 

de guerra. · · 
Ora, Sr. president6, irito foi no principio e, se passado 

um anuo o Sr. b~rilo de reffé promoveu Ciroe Lima de 
llllrvoeiro a foguista, é porque dentro desse anno elle se 
comportara bem. Isto parece-me evidente. Nilo é natural 
que um homem Íiio iotolligenLe e tilo recto cumprid11r de 
sons devores, como se apresenta o mostre barão de T.eiié, 

.. 
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fosse dar um premio a um individuo coberto de crimes e barão guardasse complllto sil_eneio, ao passo _que no dia ~~
eaturado de infames vi cios, um reprobo em summa d~ goiute (11 de Jolbo) sabiu rmpressa uma. corre~pondenc!a 
peior especle, c~mo ·aqui se figura ser esse moço, ac- sua referindo-se á famosa carta do Dr. Crrne Lrma, CDJa 
cusaodo-o seu chefe de ter roubado não só a seus cama- auth~otie~dade fôra posta em d&~vida, expressando-se nes
radas, como a certas mulheres em Maoáos,. etc. Dar-s~ les termos (lendo). 
uma recompensa a um homem nestas condiçilea não me « QusstXG Cra!IE LrMl. Ainda no Jornal. do· Commlll"cio 
parece cousa natural, e ordioaria, depois de -um ãnno de de boje soo novamente aggredido por um inimigo occulto, 
serviços, princip~lmente quando quem dá a·recompens~t ,100, r~p~tindo as mesmas accns~çiles sobre ~ma celeb~e
tem pdncipios Uto au~tAros como ostHnt~ ter, e acreduo, ,.;,.cduta que t11ve ~o a or1gem n um de~pres1vel pa~qorm 
o illustre Sr. barão· de Tell'é. Nao, 11ão e cr. vel. de Manáos, correi~· affirmaollu ser falsa a carta do Dr. C1rne 

Muilo bem ; se era fogul>t• p•la promuçll.i1, ofto estav• L'rrna publicada. na m nha de(era ; e rematara desaftaado:-. 
na Ppocba matriculado Cirne L1ma a_bordu do v por Para' 106 a que 11 apresente emjuizo. 
como praça de •imples iuítriob•g·m. t1nba um• ~:r•d~a,,a .. , " Agradecendo o coo~~lho de!le annooymo, quanto ao 
e, conforme o art. 80 d .. s de gu•• r a, ú8 •·ffi•:lnAs rn•nnb~l ~roo:~dirucnto que tl~vo ter para com o respeitavel po-
ros, inl•riores e cos 11rtifices, como se deve MUppor qu~ é bh,o, H•-U a d1zer que apRoas aqui cbPgado logo r61JU6ri 

-considerado um fogui.ta. 1!40 eotão s~gundo o m•~"''' um cons•lho de gu•rra, cu mo pode-se vorift.·&r oo quartel 
art1gn, taeM in•lividuns sug~•tos s"nao á IJ"rda da ra•.ã" ~·n•ral da m11 ru1h,, •mbura todos os meos'amigoil" me 
de vioho, á g hlb•, á pr1sào du porau por leve• f11ha• • buuve••Am julg .d., cabalmentA jo•IIÜo!ado. • 
em r.rim•s grav .. s á consrlho de invPsligaçãn e ~" gu~rr. M""• Sr; pre•1dent ... não era principnlm•nte dido que se 

-e DUMCB á rbabatn, porque "~la é •Ó ·P~IJ·•adlt •o· marr lrat.và no arllgo 11m qll•>tll.o, nau era ~ó do crime dA abuso 
nbaJros e ould~tdos • Alndn pur e•le Indo. Sr. pr•>id•ut•·. 1 ~ 11 uturrd111e 00 C•~t•go d~>bomano d~ um m11uor confiado 
huuve InfracçÃo de le1 da parte-de.se •·ffi·:l•l qu~ afiá· a Moa d1•e•·ção, •r" tamb•m" r••p•ito d.. tresponto•,que o. 
se mo•tra· tao ri~orusn f!m qu•rer·co•npnr u• f11mo•••S ~&rtl •rllgo do Jornal do Commercio cham .. va a att•nçiio de 
gos de gu8rr11 e rt~golamento provis1noal d11 armada. s. Ex., r~fer~ot•s á id4de ao córpo de delicio. e -b•olviçllô _ 

Nulo. ainda, Sr. presidentA. outra circnm•tancia, 's~• •lo m•nor p~lo cooselbo supremo mili.tar. E S. Ex. _em V!!Z 
pPqueno. E a nllo devo cham"r C1_roe L• .a peqoPno • 1e pulverisar taes objocções fica sileote e · conclue por 
o•m moço. m118 praça e a pr•ça vórt~ ~,ff,•r ludo ~uO esta f rma (lé) : · 
BOO e mesmo 1,000 cbibatadas. No f,lh·to d• d•fe· a • Sobre a autbeolicidade da carta do Dr •. Cirne Lima, 
C1ruf< L1ma é -pre~•nhdo c••mo um hom•m de con,.titui~A" "uj .• fi ma e•tá r•cuob•c•da por om !abelhão, lambem será 
hermil•a e e.t .. tura de um G oli•s, nllo ob•ta••te o Sr. b•rll.o ••ti,rà1to 0 articull.ta, porquanto no proprio requ~riménto 
de T•fffl. o trBtava de peq .. eno nB cartll que e~c• eveu ao o8'-reco não •Ó este, como muitor outro• importante• au-
pae em 1872 Q~em sab~ se d•otro do· tsp-ço de um anuo tographos á aprACiiiÇão do di lu conselho. . . 
esse aborto· d~ natureza nil.o triplicou de ahura '! « Jlando e•ta explicação ao _publico sobre ama tio 
- O illu•tre barão, Sr pr~s••lente, e•l~va n~s melhore• odiosa que.tll.o, peço p~rmissão p·ara terminar, diz11odo quê 

relaclles com o pae d•ste · pújueno. cu mo b"m revtl~ u niio voltarei a r~spooder a quem lã.•• tenazmente me pro
text~ da carta qoe já h, e ~ow•U•Iu mandou executar o r.urB _ferir ~ob o véo de aoonymo. Rio, tO de Jalbo. de 
castigo que S. Ex . ~&lcuoba de mui m11derado. nu fim d• 181i,..;_Barào de Telfb. • 
Junho ou princ1pius -de Julho de 1873 ; e d1z no s•u A auth~nticidade dellsa cuta do Dr. Cirae Lima, 
folheto· quA •ó deu parte do m•~mo castigo ao pae dn. Sr. predideote, não solve a qoestâo, salvo em um J!•·nto que 
infeliz em 19 de Ag• sto segu1nte. qu·.uuto lbe recom •Ó respeitll a quem a escrev• u ; i~ to é um pouco fraco e 
m•oduu ·- qu• Vl•sse pal(nr ao th~II•·Uro a i111purtancia doo 11 m1t11do. Mas, Sr. pres1d~ote do artigo que ac&bei de' 
Corto, purquanto o pequ•nu a••un nada ""ffr"ri4. Mas, s• l•r se cooclu11 que havia, alem desse, o.otros a!Jiograpboa 
esse pequeno ja tiuha praç11,. já tinha 21. IIRUOM na époc- ,1ue bem s•rviam p11ra a defesa do illufttre barão_ e que 
do Cdot1go, cumo _~st•Va o pae obri~ad'!. a ,.ag•r es•• ·•llo poderão vir, ã luz da pobhddade por can•a da inter
qoantia, para se dizer que &IIII o qo" qu .. rt" ern obtM · · r. rencia du honradu m1ni•tro da marinb11, interferencia 
abs .. iviciio do ftlbo ecooomic•men•e 'l Pur outro la•lo 8• ,fl.,~tal, de somma ioconveoi•nd~t; e toda em prejaizo da 
o crim~ estava provado e rodeaolo de <'Õ•e• tau negra•; .t.f11za do ihustre Sr. barão de T·lfé, -·· . 
como e,perar obter o s~q perdão •utrarulo t•oro tau in Se, portauto, oll.o boove8s~ no men espirito ellas dovi-
signific, nte quantia P••ra o the;ouro ? O lfll" d~ c,, n das, que o folheto da d~fesa despertou, eo _não contestaria 
L1ma nlto era tobr1gado a esse r~emboJ.o; o pequeno ~r" u que diese 0 honrado ministro ,da marinha, que nelle tanto 
jâ I'Ui juris, como, que valor, que merec_1meoto póde firmou-se. E~tas duvidas offereço ao senado, em razio da 

-ter ·o coo·•lbo do illo•tre barão ? Tao ·pouco caso faz .maneira por que se bouve na defesa deste oftlcial o nobre 
S .. Ex do r:aracter doa mimstros, e dos membros dü · rn1nrstrod" marinba e tomb•m por~ue me foi oft'-recido -eete 
conselho sopremo militar'! olucumllulu (mortra!1do umfulheto;.par• eu me certiflc~tr da 

Não a•·ho, Sr. presidente, fundamento- r11~oavel na de- verdade ou J,.meut .. v•l epioodlu d• T~8'é, o local da scen11. 
mora d11 r.ommumcaç4o de cabtlgo Ido 1 igoroMo, att•ntas Por uma atteota leitura vi que infelrzm~nte o illaMtrebarão 
as relações qu~ entr•Uoba com o •Ilustre barao, o pae de nno estava defendido, por isso entendi· dever fazAr estas 
C1rn~ Lima.• Pur uutro lado tamb~m nilo purle b~m con.- observacõe~ e apre•entar aqui o mesmo doc_umento de que 
prehen·l~r como 8abindo publicado no Jornal do Commerct" utllrMou..:ae parll a deresa o oubre ministro da marinha; por 
de 10 de Julbu, uw a.t1go corri· o do a cerlooltlo ole 11111•1•1 qua~oto, Sr. presidente o quo convem é que, se ainda for 
e corpo de deli c to feito no corpo desse . infeliz, o illustre, tempo, este nevoeiro se esclareça. 
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O Sa. SILVEIRA D.l MoTTA :-0 coos•lbo sopremo Rb
aolveu C1roe Lima ; logo ello nllo é o lad&il.o, e o Sr. T.,ll'é 
deve entrar com o dinheiro. 

Mui lo bem ; ainda assim o indiciado estava d~baixo das 
vistas do offi•:ial . ou das· praças que o acompanbavilo e 
guardavilo: como é que podia ir a esse Jogar desembar_a
çada e livremente, sem que oinguem lbe seguisse oa passos? 
Comu é que teve a facilidade de ir ao ·seu camarot11 ou a 
outro qualquer ponto do vapor~ sem .ser acomp•nhado ? 

(H a outros aparte•.) 

O Sn. MENDES Dl5 ALMEIDA :-0 Corto oilo foi provado : 
esta é a verdade. Depois ba ainda •ate r~cto •ingular ~m 
que julgo dever insistir: 1~omo ó que ladrão tão 10~1gne 
e atilado, o autor deate Corto, (•ujo 1:yni•mn cornprazla-•e 
em commooicar as dill'dreotes cir.,um•t~oci•s d" c-~ .. ~ 

disse no fim que tinha lançado o ditob•iro no no T· fTé 
pôde fazei-o alli sem oioguein ver I Como é i•to? I E~!~i 
indiciado desde a coolh~ão do delic:to nilo tiuba qu~ni 
lhe vigiasse os movim•otos? E ••om .. , "~"bor ~re.ld··rrte, 
se aceua semelhante declaracao? QoM Coro• L·m~ o ~ls
sesse, IJU · creio, e finalmente· C• mp •b·n~e-oe porque o• 
tormento~ do calabrote o obrignvaw á i•so e ns depoi
mento• copiados no fulbftto uilo delx•m pe• pl•xo " ~s-' 
pirito do feitor attentn. C1roe Lim« proc:ft~i~ como o• 
antigos torturados que em d~m.oda d .. um lenitiVo eo
commodavam, accusavam o geoero hum«uo ••• 

O Sn. ZACARI.I.S :- Em quanto o páo V•i 11 v~m fol
gam as costas. 

O Sa. MENDES DE ÂLMRID! :-... poi~ o Om era ~se.apar 
a dor, puog~ut~ ou lacer;,ole do cast;gu. M<s nceit·r-s• 
Õu acreditar-se que C1roe Lim•, vigiado como e''""" 
atirara o maço de c"dulas oas aguas fluviae~ de T ff- 'I I 
Póde ser verdadeiro o qu~ se allega. mas nil.o é veru•l 
mil e oem natural. Se roubou, era para atllsar-se du 
roubo ; elle e~tava ali no vapor, ou "m tHrra qu .. nd·• s~ 
inVHStigava debaixo das Vl•ta• d•• autoridad~~. ná11 P"d'" 
atirar o diube1ro á~ aguas do r1o s~m qut~ o vi-.em. • 
nataralmeot" teria "ido revi~tado ant-'rioJrmeote ·~umo r~ •. 
assim como a c~ixa · e objedo!l que tiotla para s~u u~o 

9 f11cto é que esta circam~taocia de ac•ltar-rie L~tl ~-
claraçilo, til.o C<lcilmeate, para c •nda•r-s• qu• b •• ave e""" 
farto, 'praticado por C1rue Lima, mduz á ·•Cit'<lrtal' na 
plena jo•liça da decisllo ultima do cun~tlbo supr•mo 
militar. · 

O Sa. S!LVBIRA DA MorT~ :-E " vista dessa dt~cisao 
'ado o que se diz llllti•e folheto é falso. 

O Sa. NUNES G·•NÇ•LVES :-E "11" foi preMO logo? 
O 811 MBNDBS DE ALMEIDA :-Sim, e•I•Va pre~so, e fui 

desde logo m~nucwsaweute reVIStado, como toda a guar
niçilo do vapor. 

O Sa. R•BBIJIO DA Luz (mini1tro dt~ marinha) :-E·tá 
abi explirado. 

O Sil. Ms~DES ns ALMRIDA :-Eis o que se diz oo fo
lheto, nadá. desejn calar 1M) : 

« Foi então (depois que se mandou applicar-lh• o cas
tigo moderado tls matr 157 calabrotada') qu" e~se ~ute 
ostentou o seu cynisroo na imperlorb;abilod .da com que 
·accusava em face, ora um, ora outro, como seus cumpll
ces, até que por fim iurou ter posto ao rio a somma 
furtada.,. 

Que imp~rturbBbilidade nessa variAciio de accu~11cõe~ 
-par .. ~scapnr 110 turm~otu mui mudara do· qaa fbe esta v m 
applic .ndo olé convencei-o I · 

(Ha um aparte). 

O Sa. RIBKJRO DA Luz (ministro da marinha):-A.bi 
vem is•o explica•lo 

O Sa- MENoss PR ÁLMEID&: -Leio aquf os d~poimeotes 
e nilo vejo tal •ljllit·avao no que •Xpõ~ o illostre b .. rão. 

O S Q JBBJRo DA Lvz (ministro da marinha) : - .Es~á 
•Xphcad!'· 

O Sa. MENDB~ DB ÂL!IIEIDA:- Não VPjo. (U): 

« P· ovado o crime, e ~ilo restando mais duvida alguma 
~" q·•~ o . ladril·• s" d •6zara do m4ço comprom,.Ue•lor, 
arr•jando ·O a' agua, e•t·•Vam per•lidas tod11s 11S espe• 
r~u.:a• •la 11e ach , r o dinboiro, 10tc., etc. " 
· Ora, i•to t«.mb~m diz o del•gado de policia 'de .Tell'é 
quan~o .. n.loo cnm C1roe L1ma em terra e á bordo, e 
. ~· n«• um·• lll•t•munb<~, a decrma que em raza.o do seu 
. IIi iu, r•••lou o• vrcio~ lam•ntnvlliM do ind1c1ado. 

P .. rt•nto, Sr. pr,.si•l•ote, •U n:lo vejo oo fooheto diL de
f•za, IIX .11c~ção sati•factor1a desta importante circum
.t .. nda, talvez mH engane. O re•poos .. v•l polo extravio 
d•••a quaut1a nA o é C1roe L1111a, e mesm" buj~· oilo pó,fe 
.er mai• r•spon&•b•h•a<ln, po1• f11i ~>bdolvido uuauimemente 
p•f;, CIIUS"(IIO HUpr•mo Rlilllar. 

Por cnns·quencia, Sr presidente. de qu•lquer maneira 
·•U" · se eo.,are este n~gucio, ~tioda cum as exphc~çil'es 
graciosa& d<~ eX~OSIÇilU d~sse extra VI01 O COnomanda Otf' era 
, uni<-o rt~•poosav~l porqu,., bavllndo um réo IJ68Ma• cou
•liçll·~, nau pod•a mand 1-o a esse log •• r, por OJ1d8 e 
dlnll~lro p~ri1eu-•e, HOrn ••r 'igiado. · 

Eu e.tuu convencido, Sr.· presideole de qae a verdade 
nh•te lament .. vel acontecimeuto ainda oãu 11stá f611B, é. 
m••t11r qn6 bajam •·Utru• esciHec m"!'tos, porqUA a11 ha 
p• o· que ahun•m o 1l1ostre barão,· hn tarubem colltrat _ 
multo Krand•s e meHm maiore• do que e•feB prór Nilo 
s• pó le julgar o c..so p•lo que ~iz a defesa e menos pelo 
•!Ue aventurou aqui o D·•bre nrinis1ro da mar1ob~. Coo•ém 
qa"' a.. es<~lar~ça 111•1s e•te n•gucio, 11 sobr~tudo con,ém 
•I"" o honra~o m1o1stro não. tome deci•õ-.s tilo imprudentes, 
<ue.mo tilo ioconvenlellt~s, cumo a que tomou a respeito 
-lo Sr. b~rllo de T· fTé. 8' preciso que um facto desta 
ordrm se oilo reproduza, porquaotu um mini.tro Dilo tem 
aotorid~tde para f11zer o que S. Ex. r.z ; a lei o4o lhe 
raca:ta autori~acilo para tanto. 

Cum o seu indeferimento ao brioso pedido dn om tilo 
nolavel offiej.).dn armadn o huoradu ministro afé•o de um 
t:rande m .. t feito. llO Sr. barilo d., T~ll'é. legou á. su;1 ri 
par.içilo um d~plorn .. ( pr•cedeute. Pois, Sr. presidente, 
Ioda~ ess;.s dov1da1 que .. xl~lem agora oo meu e~pirito, em 
refnçilo a essa qoPstilo, se o processo se tivesse dado, é 
d• presumir ter-sa-b1ilo di"~ipado.Cumpareceria a victima, 
" talvez seu pae como açcasador, o ficaria a qaestilo mais 
limpa, mais clara do que está presentemente. 

O Sn 'SILVRJRA DA MotT.l : - O mal todo foi a recusa 
lu C•· n•r.lbll de guerra. 

(H a outror apartes.) 
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O Sa MBIIDBS DB At!IIBIDA.: -Este negocio seria, re
solvido .conforme a força dns provas nos autos, a questito 
se trataria seriamente no. con~elho dt~ guerra, sem com
padre8co ou c&maradagem, assim devo presumir. Muitas 
circamstancias ficariam bem l!dCiarecidas. 

O·SR. SttVIJR.l DA MoTTA dá um aparte. 
O Sa. MI~DBS DB AtiiiBtnA :-Eai verdada essa quan~ 

tia de fia ser re~titnil!a ao &besouro j mni. o dinheiro tirado 
da secretaria do commandante Dito se póde qualificar Curto 
ao ratado. N4o ha á esse resueito prova snffidente. E o 
que alto occorrea ao conselho de guerra de Maná .. s, logo 
apresentou-se ào juizo do tr,ibunal superior. Nilo havia 
prova ... 

O SH. ZAcuus:-A prova que ha é à confissão, mu 
a conftssito debaixo de calabrotada nada vale. 

O Sn. MIINDES DE ALliiBtnA: -E' a confissão por tortura, 
e o&da mais. 

Em vista da lei o Sr. barão de Trffé nl[o "podia applicar 
o cadig~ corporal ao foguista Cirns Lima, porque o fo · 
guista de um vapor de guerra está no caso do artífice 
de que falia o art. 80 dos ·de guerra. Na.o era uma' simples 
praça; era já om logaista, ·fl'radoacão acima de carvoeiro, 
e o fogaista é portanto nm artifice· ou por tal pode consi
derar-se, visto como já nlio é simpl~s praça ou mari
nheiro Ora, Sr. presidente, se um artífice não tem em 
suas pequena• faltas outra penalidade além da golilha, 
parito ou a privação do vinho ••• 

de autoridade que praticou, o'o julgando para o caso 
oecessarioa mais eeclarecimeotos. 

O Sa. NuNBS GoNÇALVEs :-EIIe estimaria. mais o con .. 
selho de guerra. · 

I 
O Sa. MBNDES DE 4LIIIIIDA. :-Sem duvida ; os. seul 

brios de officia) da armada brasileira é O qae ri\Clamavam; 
o nobre m10istro com soa inconveniente e intempestiva 
intervenção fez ama grande injustiça ao illustre harllo, e 
ao mesmo tempo um singular serviço a este paiz, porque 
descarnou a situação pouco lisongeira de nossa. armada, 
patenteou com suas revelaçiles o estado horroroso em que 
viveme~s ••• 

O Sn. ZACA.RUI :-E oa occasilto em que discutimos o 
projecto do recrutameoto. .. · 

O Sa. MBNDBs DB ALMEIDA :- A questão Cirae . Lima 
trouxe como resultado mostrar ao· paiz que o castigo cor
poral é -applic•do nlio conforme as leis, não conforme o 
codigo do Conde de Lippe de óma severidade propria dos 
tempos idos, na frase pittoresca do mostre barão, mas 
conforme ·O arb1trio nú e crú. 

O SR. Nu11BS GoNt:HVBS :- O conselho de guerra 
era a_inda mais necessario depois da decisão do sopremo 
conselho militar. · · 

O Sa .. !'tiermÍI 1 DB At!IIEIDA : -Diz muito bem o hon
rado senaàur ; depois da decisão do sopremo cons~lbo, 
que, absolvendo unanimemente o arcbiperverso Cirne 'Lima, 
annulou e, póde-:e dizer, laaçou o maior dezar sobre as 

O Sa. RrBErao DA Luz (ministro da marinha) 
aparte. 

dá um innstigaçiles do commaudante Jo Marcilio Dia&, a base, 
o corpo de· delicio que tanto servi o ·para a decisão do 

O Sa. MBIIDBs DB AL!IIBIDA. : -Mas admittindo, como 
S. Ex. quer, que loguista não seja nem ar~ifice e nem in
ferior e eative~se Cirne Lima suJeito ao caso da marinha
gem, ainda assim, se o crime foi de pequena insubordina
çito, f&cil de reprimir logo por meio desse castigo corporal, 
prompto, elle não podi& receber mais de tiS chibatadas •. 
Mas se pelo contrario commetteu um crime grave, como 
é sem duvida o de Curto, devi& ser naquelle momento su
jeito a conselho de investigação e depois ao de guerra, 
ainda mesmo qae o dinheiro subtrahido fosse de particular. 
O furto dei dinheiro 4b commandante nilo altera a situação 
do indiciado, lambem era negocio que devia levar o de
linqueote a conselho de guerra, nllo podendo ser a pena 
·a do art. 80, d~stinado &os casos leves. 

tribunal militar de Mauaos. Depois- de tal julgamento 
compromettid:~s estavam os brios do illastre barão, ora 
iodispensavel om ctnselho de guerra. Neste caso, o nobre 
ministro para collocar as cousas uo primiti'o estado fez sem 
duvida, e sem querer, bem o reconheço, ao illustre b&rão a 
maiar injustiça. . , - · 

M&s, como dizia, Sr. presidente, esta questão Coi a causa 
occasional de sabermos o que desejar&mos sempre ignorar; 
o abusa em lar'g& _!lSCala que predomina em. nossa armada 
com geral asBeaso, o hediondo arbítrio a pràtexto da aus· 
téra lei militar. O nollre ministro diz que é preciso revo• 
gar o art. 80 dos de guerra ; mas esse artigo é um ééo 
ab~rto diante desses horrores que eat&mos presenciando, e 
que o nobre ministro veio revelar-aos. O arl. 80 ,é maia, 
humano. . . .. . . · 

O Sá. RtBRtao DA Luz (ministro da~ marinha) :..;.. E' 
preciso que se regulamente. · · · 

· E, senhores, quando Cirne L1ma commetteu um farto 
lóra do navio, o Sr. barão de ·r~ffé mandou prendei-o por 
tres_ dtas no porão j applicoo a pena que nos artigos de 
guerra se impila com relação aos nrt1fices e inferiores. 
S. Ex. nllo recorreu ao c•labrote I Mas o honrado minis
tro 'da martnba íne .diz agora que fogui~ta oito é artífice ; 
eu quizera que S. Ex., em vista deste facto e da disposição 
do art: 80, me demonstrasse como ó que o commandante 
do vapor Marcilio Dia• podia applicar A uma praça. UJt•a 
pena quo só ó permittida quando se Ira ta de delinquentes 
artifi,:es ou inferioree. A lei não autorisava essa variacito 

. o a conru-ilo de penalidade : faz positiva· distineção. • 
Não 'ejo, port~nto, Sr. presidente, nem nos artigos do 

guerra,. nem nas circumstancias do farto, motivo para 
ab~nlv~r como o nobre ministro absolveu, o illu~tre barão 
de T6lfé da· grave f11Ita que commetteu, do abuso fiagrailte 

o Sn. MRNDBS DE ALMEIDA :-Pois entlto v Ex. alo &em 
no nrt. 102 § 12 d11 constituicão aatorisacilo para isto 'I 
pórqae Dilo satisfez, ha tnnto t;mpo esse deTer 'l Se é re...; 
guiamento, o nobre ministro pode desde já faze-lo, P!'rqu• 
o art. 102 § 12 da constituição diz que o governo está 

· autorisado para-• Expedir os decretos, instrucçGes e re
gulamentos adequados. á boa execuclto das leis.» Ora o 
nobre ministro dizendo que o art. 8Ô dos de guerra não 
era bem exe~atndo, e I8D'.Io na sua mlto o meio do § .1t 
do artigo 102 da con~tit liçllo. sê nlto o applica é porqu~ 
nAo qu•r; o corpo legi~lntivo por ora não pode fazer nada 
porquanto o 11rt. 80- Dilo tem sido executado. A prnctica em 
vigor masc&rada com este artigo o outros da legi81aç1to 
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militar é, e tem sido infeli~mente do arbítrio o maia reYol
tante. 

mando~ae á quem o •mprega, _arranca· •~Jbll a ,.,ltade' da 
abuzar, e procurar! por meios brando• e eaasorioa attrabir 
1\ obedieocia oe •ubordinados, ·aqu.,Jlrs qae ora o spll'rt~m; 
E~saA tlllaA vontades corubrnadaa .llttiog-.m á ''este ealaiar 

Esta discussiio, Sr. presidénte, produ.zirá · no paiz um 
grande beneficio, qoe ba de aproveitar,· porquanto estou 
certo que o nobre ministro nao ba de perder occasiao 
pa~a regular esta delicada mataria e evitar a couliuuaçilo 
de abu!os. Estou mesmo persuadido que a opinilo do 
illuslre barão de Ti1l'é, de que é bem dispensava! o castigo 
corporal na marinha, ha de por uhimo prevalecer, pois é 
realmente este ofilcial um dos mais compeLentes para 
enuncial·a. Elia é o frncto de sua esclarecida iotelligen
cia e longa pratica do commando. 

de1ideralufll. . 
O nobre barão realisou a idéa, mostrou a pratil~abi

lidade do .seu BJdema, . po! isso ~ue _em quatorze auo~1 
do commaodo, nuuca S. E:r. ataJm o empr•rara, com 
quanto em ma teria de calabrotadaa a seu maiumum t<xce;;. 
d·s~e o numero le~:al ; mas nunca ultrapa~s•u de tOO. · 
-E' ft&ta, Sr. prftsrdeote, D!DI opiorllo qus ·por (lirça lia 

de vln~ar, a de .que qu,.odo o commaridao&e 6 bom e 
rr~ta bem a guaroiÇ40, '1oroa IÍB dl,pilosav~J O C•atigo 
"orporal, por IJD"r•to e•l's hom .. n• máoJ, e8la~ féras de 
figura bomaoH. como diz o nobre ministro da marinha, 
p··rdern o seu furor o to~oam-ee em geral, seulo muito 

Sómente lastimo, Sr presidente, que o illustre bariiu 
não fosse até o fim. não procuraMse realisar o ~eu ~yotl'ma. 
e isto com grande przar · m•u e dos que des•jam a tol~tl 
exlinccãa ·do castrgo corporal. Pratacameot•, S. Ex. mos
troo o~ que nlo tioba muita cooü.nça no 4u~ sollcuav .. 
com tanta ioetancia ao ministerio oo então procnrou jus
tificar plenamente a soa opinião, patPoteando que não a· 
lei, nem as oecessidadeii de mari~oba, mad •Ó o arbat• iu 
era o que coo11agrava a permaneocia, a continuação do be
dioodo recurso do castigo corporal sem limites. 

boaM, fa1·ilm ·ulft domaVIIII. _ -
A. 4Ufl• til o, Sr. pr!i81deute, toda ratá em quf> haja qaem 

con,maode bsm. porque bavPooio qo11m comm~oode. b"m 
r~to é, com lnt..Jiig•ocia, energia. e bom seoao. baverá 
t•mbem quem obedeça mélbor. o~ abuso~, as enormi
dades- perdem sua razio de ser. E' esta mioha humilde 
opioiiio. E admiro, Sr. presidenta, a for~a de aoiRlo_ de S. Ex., 

quaodo para tor.nar mab abomioavel o mPio foi pól-o em 
execução no Ilibo de um amigo que o havia con6ado ao~ 
SeUS -CUidadO~ 8 desvelos. 0 ilJ .. stre bar110 quiz as,im 
demon~trar qoão perigoso ó lançar a fmqu•za buman• 
no plano inclinado do arbítrio; o homem é arrastallo 'd• 
precipicio em precipicio á praticar as maiores enormi
dades: nada o "ódd conter: 

Se foi este o propoelto a prova, Sr. prPsidente, r .. i 
cabal, coudemoa s~m recurao o castigo .corpural; 

Em' verdade, .. Sr. preijideote, qu•o•lo se m•~ita. em 
semelhante acontecimento, que só deu brado no lmperio. 
po.rqua a vietima teve quem delta se d· êese, rnelaodo a~ 
eoormida~es que se ignora praticadas. nos d•svalid .. ~, 
ainda a@Sim a raziio recosa-se a acreditar que, dH ~~au .. 
prima {acie tiio petjU&oa, O simples furto dt> um diob•iru. 
que SB podia .r~parar commuoicaodo-!e ao pau do d.•lio
quente, rB!Ultasae essa embriaguez de raiva qou ee. aposson 
do illustre barlto, que transada em todo o docu(lleoto da 
defeza e parece ainda olo haver-se extin~toido. Nlo h"uve 
somente o abuso da &~trema severidade da pena, fo1 aiod. 
a applica~lo em quem se oiio podia apphc~>r, d~poi• d. 
promoçilo eapontauea do protesido, de carvoeiro a !ogu1ata. 
Duplo abuso. .. 
· · Dete haver por certo, · Sr.· presidente, um moti•o pon
deroso para esta_raiva encandeac• ote, que ainda Dilo •• 
extinguiu, como se tO aqui deste folheto, e que parece hav•r 
rodobrado com a sentença do sopremo tr1buoal militar 

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO 
Recrutamento 

o Sr~ .Junqueira (min•llro da gu1rro) : - . 
S·. pr•~•d•oltl. " o~>br" 8&uad"r pela proviucJa da B·bia 
•tirou ao prnj.,rtn, q••fl se acbll_em_ didcU•81lo. a pecba de 
hypn.:risia, porque dine S. Ex. qae o projecto lio~eia 
,,flovhr o sy~t•mll dll voluntarios, ao paeeo fiDI! p~lo CoR
texto de suns daRposiçG•s repellia Odte meio. O aobre ee
.. a ·o r n4o tem r .. zlo. 

Qu"m l,.r o pr•je•·tn, qui! ee.acba ~ubmt'tLido 4 delibe
' açao da Ca&ll, ba · d~ r .. conbecer qo" eutre 08 m"l"l da 
prov~r ·811 o t~xercito de braços é•tá rnscr1pto .em primeiro 
11•g11r o _voluntariado ; s6 d•pois de lixados os_ t~ditaes por 
Lres mezes, convrdaodo 08 voluntario• a assentarem praça, 
é que te1 á lo~tllr o outro meio acon'l&lhdo pelo preje•!to. 
ConKPguintPmeote n1nguem poderá n•g~r que o meio ado
•• tado em primriro Jogar pelo 1 prt•jPcto para pronr·de 
braços o exerr.ito é o .voluntariado ; aumente em d~fl~ 
o•if!ocia deste m•io é que o proj .. cto estabelece prnimeu&o 
por m•io de alisiRmento e de 8orteolo. ~ 

O nobre senador b .. aPoa sua cru"ura no fado de 111 ter 
r•p•tido moitas Vt~&ea, ao correr do ·deliate, que nlo ba 
pleoa ·conO..nça no apparecimeoto de voluotarioe em qaaa
. idade t~l qo" drap•nse o sorMr~, e qu", port•n~o. 6~gi• 
moa quer•r aquelle principio quando re~>lm.,ote alo temos 
oelle a mioima confiança •. Ha uma graade e:ug~ra~Ao •• 
m1>do por que o nobre aenador expõe a qa~tst4o. -

Dassemos, Sr. pr•sideolll, e todoe os bom•ns jlraticos 
conhecedores dflate p·· iz h4o de convir comnosco, que niio
~e 1 óde ter inteira coollança de que o contingente ranàual 
Pja fôrma do uniéameote de nlantarios, aiad1.90e :~e 011 

Um motivo extraordioario proponderou por certo n1, 

espirito do nobre _barão, porquanto, como ja oot•i, uilo é 
possivel que por causa do IUrto de um pouco de dioh~iro • 
tratando-se do Ilibo de um amigo tao particul•r, S. E:r. 
:rompesse com o seu passado, sacrificasse sem remorso o stu 
belliasimo programma e que tanto o rocommeoda; iato 6, 
que o castigo corporal na oosaa armada é moi dispeosav~l. 
porquanto o nobre barlo sabe, por •xp• ritocia propria e 
mui longa, o nenhum. proveito de sem•ll ante penalidadt~ 

Como já disse, e repito, Sr. presJder.te, i questAo d• 
extincçlo do castigo corporal depende Ut·icam•ute do con
curso de ~aa'· !ontades, Dohretudo a do eaperior. Desar-

""rque de todas aa vantagens que 011 podered pablicoa lbee 
po~saoi olerecer. . . ·. 

A aosocl aociedade ellá organiaada de modo tal, os 
salario11 silo tio elendo1, que o braiileiro certaaeale ale 

,~.-
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dará prefereacia ao. ae"i~o das armae ; • e portaa to to doe 
àqoellee •1111 auistentam a opiailo, qae ia lambem aua
teoto, de que devemo• · ioserever oa budeiri deste pro
jecto o nluatariado como priocipio que deve· ser · muito 
aoimado, ~odl1'ia · alo podem aconselhar que paremos 
ahi : .banmoa de adoptar as m'ldidas. complementares 
para 01 ca•n• "m que os volunt .. rios alo appareçam oa 
quaotlllad~ suffiri11ote." B' por isso qoe, d11po•s de deter
mioarmoa q~e .o rxt~retto brasileiro Sll. rorme em prim111ro 
Jogar com o eogajameoto e re~ogaj ~mHulo volootario, 
desc,.moa depois •·apre"eot<&clo de med:das para os casos 
de d•Br.II'DCia deatti meio. 

estar completà aos 16 annoa, como permil&em os ee• 
tatu toa das faculdades de direite e de medicina .•• 

O Sa. MBNDIS Dll ALIIIIIDA.. :-Isto é muito raro. 

. li vê por&aoto, o oobr11 senador qae oeste procedi-
meato alo ba a menor bJpocriaia. • • . ·. 

o Sll. 1DNQUBIIIA. (ministro da guerra) ••• como é que 
S.-Ex. fica ·tomado desse receio cjaaoio o projecto chama 
para o serviço das armas o moço maior de 18 aouós? Por
qu" nesta idade é que o alistamento 8e faz, o sorteio tem ·. 
Jog~tr mezes · d~pois e o cbamameoto aiada iiiezes d11pois •. 

ComprebeoJe o senado que entre DÓS um moço de t 9 aa
oos deve ter completado a sua iostrucçle •e·cundaria : 
banrá casos, maa raros. excepcioaaes, e por elles nlo 
se róde eatnbelecer um~~o medida de caracter g11ral. 

Mas o oobre senador. drsse : « I~to é um privilegio em 
lavor do collAI:IIl de Pe~ro II e de algum outrõ eusten-

0 Sa. SILVIIIiA Le1o :-E sob esse complemento alia- tado pelo gonroo. » H.& uma razllo poderosa para esta 
ta-ae o paiz inteiro I di~posiçlio : o c••llegio de Pedro II, como os pouco_a 8119-

. · . . tent~rodo! pelo E.llt.do, silo aquelles que estilo sob a 1ml!le-· 
. O ~·· ltriiQU.II~ ( minidro da guerra} :-••• que b_a .dia ta ftsc•lisaçlo do goveroo e onde nllo póde haver 

81Dcertdade e.conwtcçllo naqo,.Jies qoe querem d?tar o plllz ·abusns. E' r .. cil de comprPbendAJ" qoe 1e_8e esteodesse aós 
com _os. m•t111 oecee•artos p~ra· que ""'e •erv1ço ·~ r•ç• 1:oll•giós P"''"·ulares. a i•eoçllo do serviço militar, muitos. 
aem drffi ·uld"d"·" ~~~m o arb1trro. qoll s" dá na acto.ahd.dP. moço•, que ahas já b11vi"m completado os estados, cooti~ 

811 o puder Jpgrslattvo ~mt"n~er que tem o~ me10s para oaariam a oiÍter um alle•tado, uma matricula simulada, 
cerc.ar o ,, Jant ria~o •:om lodos os auractivos, o rará com 0 IIm de eximirem se daqu•ll11 serviço. 
annaal~ente. O prom1o é um dos graades allractrvos, e !iod~a as~im,-Sr. presidente, íamos acoroçoar am_proce-
nas l~ts . de fiuçll.o de .Corças de terra o me~ mo podAr dimeoto menos leal, menos digno • 

. Jegi8lativo todo8 os aonos irá ao11ment~ndo esse premio . · .. 
•• as~im eolPDdllr Da soa- tiabf'doria, de rórma que pos· o SR. ZACARIAS : - Isto é deiC!er da fiscabsaçllo do 
.eamos contar com uma grande qo~tat•d .. de de· volunt~trios governo. 
e alliviar o Testo do paiz de~t11 ~erviçu, qoe será muito O SR. Ju~(!URIRA (ministro da guerra) : E, portanto, se 
m&is auue do qu11 o leito Bl'lOIIlmH·ore pl'lo r~erutamf!nto ba omn •xt:•pçao. qoe ye pó.le !azP.r sem perigo, é em 
forçado e arbitrario, mas qo11, todavia, é om CI'Tto o nu~. r~ovur dos pou.,os eslabelecimeutos, em qàe o goverao · tem 
como' arj11o aquelle que se deriva do sorteio exigido pelo ingqreocia immediata, mas até para e~tes a qoestllo da. 
alistamfDto. i~a~e resolve morto o embara_ço, p rqoe aos 19 aonos os 

Mas 0 Dobre seaador pela Bnbill nllo limitou a sua im· moços devem ter compl"tado o seu corso. 
pugitaçlo ·a e.te pooto; o aobré Reo~dur apr .. ~~otoo o s8• ZACARIAS: _;. Eotiio acabe·se com a excepção a· 
ainda mais cinco pontos em que discorda do .prlljecto ravor -dos cullegr•·s sustentados pelo governo. · 
S. Ex. disse que e~te projecto 6 contrario á d11l'usãu du 
luzes; qo':' Dilo podia concordar com a qo•stlo da idade ; O SR. JuNOUBIIIA (mit~idro da guerra) :-Esses esta
. que oAo. d~ria. o s•o. voto para a exoneração prconi~riA; belecimeotoa nllo >AO unicamente os qoe o go.,erao ccatral 
qu11 tamll· m • oil.o pod•a con•~ordar com o que S. E1. •n•tenta aqui o" Côrte ; silo lambem os lyceus das pro
chama jiiiBIÇAo ser.oudaria •m que fica o· minist~rio · d" viocias, são todos aqo .. lles em fim que es1iverem sob a 
marinha pára·" acqaisiçlo de r~cruias; .1' finalmente qu.. rmme•llata d~peodencia do governo ger.J ou prowindal. 

·:ulo. po~ia acquies.cer . á admissão de a•trangeno~. Já Por coasequeocia a e~t.tislica trazida pelo nobre .sena-
teobo em vartas occa~iiJ•s lrat .. do d•st•s dil"rent~• pontos. dor de qo,., ·ao pas~o qoe o coiJPgio de Pedro II tem um 
mas. cnmo o o bre e~oador ia~ietia nelles. alo teret 1:erto ao mero de alomnos, e que este numero é n uito 
remediu ·altnlio, em succiota resposta, impug oar as asser- maior o os coll•gius pArtlcol:ues, creio que Sllbindo a 
çll•s dP S Ex. 1,01 t no monic1pio da Côrte, nllo tem o valor qoe S. Ex. 
. · Esti•D plen .. m•ntll coovencido de que. eate projecto ollo tbe llmpr~sta ; p~lo contrario, vem demoostrar q:ue,. se 

é . cootratro i d1lu•lo das luz~s eatre oó~. Quando o .esteodessemos ~sta iseoçllo a todos. os collegioa, ficaria 
projecto eBIHbelece como ist'DÇilo ab•olota a ioscrrpç!io ou toda essa mocidad•, exactameote Rqoella mais bem .edu
m..atricola aos curaos superiores, tem re~ilido a poseivel cada, que póde contribuir para regenerar o aouo exercito, 
homenag•m ao d11~onolwimento das lettras entre nós. inteiramente lóra das coodiçlles de servir á patria. 

Sup~Ge . o o obre seaador que a io•trocçlo S•coodaria, S. Ex., contioo11ndo ·o esta ordem de idé~s, insistiu em 
. alo ficando collucada ao_ lllll~m«! pé de igaatdad11, e apenas .ustentar qoe desta sorte íamos diminuir o fervor pela 
lneado-se a toxcrpçlo. em fuor dos e tabeleciment~ts cultura das l~Uras, qoe o numero das escolas "otre l!.ÓS 
publico~ Ra•l•nlados pelo goveroo, vae eoftrer am graod• teodia A diminuir, e qoo o gr .. ade mal do Brasil coosis-
1\balo. O nobre senador nlo tem razio ; é precrso coo- trodo na (alta da ioatrucçllo, este projecto ia augmentar 
·aiderar · esta d•spo•JÇio com todo ci conjaocto do projecto. eote gravame, ia trazer-aos ainda talvil.!l o regimen do 
Se S. Ex. sab" perfeitamente que aos 16 aooos o moço obscoraotismo. Ea dizia ha pouco, Sr. presidente, que to
póde estar h .. blhtado para matricular-se nos cursos eupe- das estas obaervaçiiea deviam estar subordmadas ao todo · 

. ri~re.s, se 1~ aiJa ,iusu:ucçlo •ec11~daria pó de I!IUita~ 'ezes .. do projecto. _As oscohu primarias pada teem eom eete 
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. projecto; o menino póde 'frequentai-as livremente, elle 
" . Dilo· será· incommodado ; podemos estabelecer as escolas 

que qoizermos ; esta instrucção nada tem que võr com o 
que estamos agora' dis'cotindo. · 

Portanto, todo quanto disse o nobre senador a este res
peito não tem a applicação que S. Ex. lhe qoiz dar. A 
diJfa8llo .da ioHtracçllo publica, as escolas numerosas podem 

· exi•tir entre nó~; nada tefm com o ali~tameflto, com o 
1orti-i1• que vae entender com aquelles jovens que passa
r .m da idade de 18. annos. 

de rotina aqoillo . que tem por si a saocção dos ~ecolos • 
Não posso comprehender como o bonrado s"oador diz que· 
essa idade de 18 annos, acloptada por Portugal doran te' 
tantos se colos, por Portugal que tioba bem organisados. 
certos serviços, principalmente o serviço militar, que lhe 
d~o dias de gloria, que fez estender soa~ conquistas áqoem . 
e aJém mar, nllo posso comprebeoder, repito, como n hoo
rad o senador vem dizer-nos- que é uma rotina I E' uma· 
rotina que tem por si a sancçllo dos se colos ••• 

O Sa. MsNDES DB ÂLMBID.I.: - Abandonada por Por-· 
togai. A qu~stllo dos analpliabetos deve ser entendida do se

guinte modo : V. Ex. sabe que para certos serviÇos o pro
jecto estabelece uma ordem de prioridade, uma prerereo· O Sn. JUNQUBJR.l (minillro da guerra) :-', •• e a 
cia : portanto, o .analphabeto deve ser chamudo em igual- ~xperieocia de s-overnus muito babeis que fundaram so
dade rle circumstaocias, quando possa haver o arbítrio ciedades estaveis como a nossa, que deixaram de si mo
de chamar este ou a queiJe. Não é nem pó de ser circum- onmento~ perdura veis e que não podem ser acoimados de 
stancia absoluta para ser inclnido no sorteio; é uoicamen1e rotmeiros, de não. conhecer essas ·questões. Não posso 
para os casos em que no mesmo projecto se estabelece a comprebender como o honrado senador, que presta a 
preferencia entre indivíduos. - devida homenagem a todo que tem por si a .tradiçilo dos 

Desta· maneira, o que está escripto no projecto aprese o- seco! os, os cabelloa brancos da experiencia, vem nos dizer 
tado pelo honrado ministro do Imporia não vae de encontro que isso é uma rotina. · 
ás disposições desta lei; barmonisa-se perfeitamente, porque o Sn. ZAcur.u :-E' só quanto ao catholicismo· que 
applica-se só ao caso em. que 0 cidadilo é chamado ao elle admitte a tradiçllo. E' cousa diverea. 
serviço das armas pela preferencia das circnmstaocias em 
que se acha collocado. O Sa. MBIIJJBS JJB ALIIIBID! :-E Portugal já abandonou 

Vejamos agora a questão da idade. isto. 
Os nobres senadores continuam a insistir neste ponto, e ilt'- . 

ainda bontem o honrado senador pelo .!Uaraobão fallou O Sn. JUNQUEIRA (ministro da guerra) :-Sr. presidente, 
sobre o assumpto, que lhe tem merecido especial cuidado. eu penso que o homem, salfo pequenas modificações do 

Sr. presid~nte, nós tomamos a idade de 18 aooos, e, clima, da alimentação e outras circumstancias em que 
ace'1tando a emenda do honrado senador pelo Piaohy, a e~tá collocado, é aemprÍl o mesmo que foi ha 4,000 alioos 
idade de 18 anoos completos para o alistameotG. Depois e será daqui a muitos seco los. 
dest~ processo, ba todos os recursos, ba o sorteio e final- O nobre senador, porém, entende qoe a opinião dos 
mente o chamamento eff•cti•o para as fileiras. V. Ex. sabios que estudaram o homem debaixo desse aspecto, só 
comprebeode·que isto não se faz em um dia, não se póde porque oãll tem o caracter da contemporaneidade, deve 
fazer mesmo em poucas semanas, hão de decorrer muitos ser repellida, soas opioiii•s devem ser consideradas como 
mezes. Por con•eqoeocia, um mancebo effr~clivameole não erroneas. Por isso quando ha dias, tratando· desta ma teria, 
entra para as fileiras senão aos 19 anoos ou cerca disto. apresentei aqui a valiosíssima opinião de distioctos me-

Mas dizem os honrados senadores que nessa ida de o dicos, de distioctos physiolo~i~tas, qne estabelecem como 
mancebo ainda não tem atriogido ao sen desenvolvi- principio ioconcusso que nos climas quentes o desenvolvi
mento physico e que, portanto, vamos fazer um grandA meato physico do homem é mais rapido, replicou S. Ex. 
mal snj•itaodo o individuo a labores, a uma vida a que qoe essa opiniito boje não era seguida, era opinião ile 
oito está. acostumado e na qual muitas VPzes perece. sabios de SO aonos atraz. · · 
Disse-se ainda que elle não tem a sua educação compiPta Eu na.o percebo, Sr. presidente, como nesta materia 
e qne, pois, vamos fazer á sociedade, á soa ramilia, a elle p•1ssa haver uma di.fl'-reoça tão grande de anno a anoo, 
proprio um grande d!lmno. O bom~m tanto no phyMico como no moral tem sido per-

Nestaa .. ma terias, Sr. presidente, acho que a expPriencia (t~itamente estudado d11sde a mais remota antiguidade. 
é um grande mesire ; não sou da opinião do honrado se- A.•· doutrinas dos philo8opbos aoti,:os silo aiada coosi
nador pelo Maranhão qne repelle in limine a experiencia, deradas verdad6ira'S ; e se a parte moral 11inda é a mesma 
qoa_odo se trata de uma ma teria desta ordem. boje que era ba muitos seculos, ollo vejo razão para que 

O Sa. MBNDBS D& ÂLiiiEIDA: -E' o contrario ; IJUero a 0 nobre aenador veoba dizer que aM opiniões daqoelles 
experiencia; 0 que nllo quero é a rotina. · s•bios pbysiologistas devem ser cooMideradas como cousas 

ioteiramtote atrazadas, dignas de desprezo. 
O Sn. JuNQUBIRA (ministro da guerra) : - Todos nós Ma~ o senado considere que eu não me referi a opi· 

sabemos que antes da nossa orgaoisaçilo como naçllo io- niiles de sabios de remota antiguidade. Trouxe em meu 
-dependente, no domínio da metropole, a idade para entrar aos1l!o. obrM de _ oontemporaoeoe, onde se.enco11tra a 

no servico das armas era fixada aos 18 annos. Esta idade rep~t1çllo desta tbeoria. .- · 
. passou para as nossas leis militares, passoo para a nossa · O honr11do sanador pela Bahia leu-nos ante -bontern 

lei da guarda nacional. . ' ~lgRmas palavras de BufT .• a ; det~:no, por~m, d" compl~tar 
Ora, eu oito posso comprehender como o nobre senador o pensamento daquelle lllostre sallio, que d1z logo em 

pela província do Maranhão, homem certamente do prio· aeguida : 
~ipio da aotoridade1 repelle assim in limins e appellida, « Nos climae mail qoentee da Aaia, A.frica e America 

• i' 
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a maior parte doe meninos ·chega· á. puberd:~de aos 1 O 
e mesmo aoa 9 anoos,» 

O Sa. Z•cuus :-A' puberdade ; oilo á virilidade. 

O Sa. JUNQUEIRA· (minidro da gusrra) =-Eis o que diz 
o eabio Bufl'ou,,, 

0 811. MBNDI8 DE ÂLIIIIIIOA dá Dm aparte. 

O Sa. Jo!IQUBiu (mini•tro da g"erra) : - • . • que o 
nobre senador trata com tllll l!oberaoo de~prezo. 

- O Sa. Z•c~aus :-Perdôe-me; Bu1l'Qo diz que o vrgor 
come~a aos .20 annos. 

O Sa. JUNQUIIIIA (miniltro da guerra) :-0 autor que 
citei, o Sr •. Z1mmerma11, autor contomporaneo, segue a 
mesma opinião que Bu1l'on. 

Mas o nobre senador pela província da Babia julgou 
ter resolvido a qu~stão, trazendo uma obra em •JUO se diz 
que com efl'eito o d•senvolvim•oro phy•ir.o do bom~m nu 
sentido da estatura e. do cr,scimeoto pó~e r•alisar-se "'" 
ama idade menor, talvez aos 18, aos 20 anno•. Cito o-no• 
a opinião do sabio Qoetelet, que diz que o desenvolvimento. 
porém no sentido transversal e no sentido borisootal, só 
se faz muitos annos depois. _ . 

Turlo" o~ phygiulojlistaR qufl teobo couaultado silo de 
u•oa upioinu, e e~ia é a oo•~a principal qnea.t&o, que nos· 
d1m•~ quentes o deseovulvlmt!oto· ·do bomem em lodo 
•Noti•io é mais rap1do do q11e nua climas frios. ·Ora, se ·Da 
·França, se no" paizes da Europa mais adiantados, · mais 
· IVIIisados, o cbamameuto para o aeniço das armas é aos 
20 ·aoooa, ollo v~jo r11zllo pnra qne em um paiz quente nilo 
·t~~m~moM a idad~ d~ 18 annos. 

O• nobre~ s~n.dur~s que teem trazido para aqui varios 
livros autori;am~m~·a que "u lambem, com algum acal'lba
m•otu, apr•·s~nt• novaN autoridades; Eis aqui a obra do 
Sr. Foíssac-lnf!uencia ·d91 climas 1obrs o homem; diz o 
sPguiote: · 

« Os a11tigos observadores pareciam acreditar que 
estatura tem adquirido todo seu desenvolvimento na idade 
de 18 IIDDOS.J> . . 

Mai~ adianlfl diz: « Mr. Qaetelet pPnsa que o cresci
mMtlO pára mais c•do nos p~izes muito quentes ou muito 
frin• do qne oaquell~s rle uma temperatura moderada.» 

Este "utor d~monNtra ,que o crescimento pbysico do 
bumem aos 17 aouos pórle-se considerar completo .. - Traz 
aqui a~ experiencias feitas em um iodívidoo de nome 
Gueoeau de Mootbéliard, traz o seu crescimP.oto, a sua 
e~ta.tura, desdo que veio ao mondo 81é a idade de 17 ao-
nos, em que ficou com 5 pés e 7 pollfgadas. · 

O Sn. ZiCAftiAS :- E' só crescimento em altura. 

Sr. presidente, nilo duvido, acredito mesmo que esse 
sabio tenba toda a ·razão ; o -crescimento do horn11m on 
se.ntido perpenolicular póde realisar:'-se muito m~>is cedo 
que o crescimento do homem· no sentido trao~ver~al, como 0 SR. JuNQUEIRA (ministro da guerra) :- .Mu 88 
O nobre senador drz M~s se esperarmos por ess~ cr~s- nobres sen"d··r~s towm p~lu contrario asseverado que nilo 
cimento, não. podemos adoptar uma lei como esta, porqn• ha e>sa diff"r"oça, que em tudns as latitudes o desenvol
elle se estrade, s•guodo a opinião de Quetel~t, até aos vimento do homem é .~empr" 0 mesmo .. Quando morto 011 
30 annos. Entllo os nobreA senadores, para serem logicos, nobres senadores, não podendo descooh•cer a verdade 
deviam mandar uma emenda declarando que o serviço de.te principio, f•zem excepção dizendo ap~oas que isto 
militar come~a.ria aos 30 aooos. • • se refere aos meios ria repro•lucç:to da e~p~cie. 

O 8~. ZACARIAS : -Não ; então começa a decabir. Mas agora já o oobre sRnador vae além e diz : • Coo--
O Sa. JUNQVKIRA (ministro da guerra) :-Eu p~lo cordo em qo~, quanto á. altura; uos paizes qu•otPS, o 

contrario julgo que com •ff"it" 0 bom~m nllo pó de toroar·S~ rl·s~nvolvimeoto é mais rapido M•smo oa Eur01pa tPmos 
completamente robusto. não adqoir6 todo seu dhs~nvulvl- •x•rnplos da •xperi•oi'Ía demon•traodo que aos·17 aonos e 
mento nesse sentido a que alludtl 0 nobre ~eoador, senll•• ~lguos m•z"s. o crt~•cim~oto .pby·ico. está completo, como 
com ama idade maior, cumtudo decJ,.ro que para o. s•r- us ~obr~s ••nadores me,.mo _o reconbecem. . 
viço do exercito ollo dev•mos d~s•j•r que 0 bom•m e.tej 11 !;r. pre~ldentH, c~mprehPn~o. que a que~tilo de clrma 
inteiramente deaeovolvi~o, iocap11 z de rP~eb•r ID•trucçáu, , uào é a Ulll~•a, a dectslva, .absn.lutameote oll.o ! ha ootr~s 
de prestar-se aos exercícios pby•icos, á gymuasuca, que •~1rcum•taoc1a~ QUA podem 1utlo1r no desenvolvimento .mau! 
constitue um dos pontos que torna 0 soldudo bom digno "u meoos rap1do· do homem. Ma• estamos collocados llm 
do seu 1,fficio. ' um p• iz rm qoe nllo se podt!m applicar contra a minha 

_ o~in•ão fl•sas circumstaocias, que em alguns pontos d9 
O S11 J~fiUAIIDII :-Apoiado. glubo intluem P·•ra retardar o rleseovolvimento pby~ico. 
O 811. JvNQVBIRA (ministro da guerra): - O bom em O · nubre senador pela província da Babia citou· nos 

desde que trver atlio'gido o seu drsenvul dmento, estâ QuetHiet, que refere-~e á circumetaocia da alimeotaçllo e 
menos apto para adoptar habitas novo~ .. Assim como a nutra•. Tambem, Sr. presidente, procurei nr esta questão~ 
arvore que est•odo a ioda em cert• altura pótle tum ar Sui bem que a aluueotaçào ooccoleota torna o homem muito 

.as inclinações qufl lbe der o agr1cultor, ass1m tamb··m m•is forte e mais d~seovolvido no tronco. E' ~tssim qoa na 
o homem -em ceota idade póde adqurrir babiiOH novos; l..apooia, os bomeo~ teem o tronco mais de~envolvido, ali
mas se a arvore attio~iu toda força, a plenitude d~ ·seu mHntando-~e qnas1 quP •ó com carne e. aze11e, ao·passo qae 
vigor, eila tornoa-•e furt~, pórle 4uebrar mas nãu tom" os bab1tantes do lndo~tllo, cuja alimentllção é qo_asi toda 
non forma; da m•sma maneir .. u homem, attlngindo 11 de herbne.eoR, ~ão morto fracos; para usar da expres'slo do 
plenitude do seu pby.•i<m, não JrÓ•l" mnis a•lapt••r-se, nobr~ sPolldor e nllo l•em aquelle desenvolvimento mos
aprender exercidos novo~. O nob• o •~nndur, pniH, nllo •·uln r que fórmn a força e 11 bell•za do~ homens do 
tem a mínima' razll • E~"" des~n•olv•mentu dn c .ixu tbu- nor~e dn Eurupn. O ingl~z, o all•m~o do Norte t•em um 
raxrca, a que o~ nobres sPn.dores "" r~f•r•m. >Ó t•m .:rnnde d~sPnVolvrm~ntu mu•cnlar, que os torna muito 
Jogar- quando o hom~m está cm po~tçilo tal que nllo pó..rc rtptoo pnra o 1rab11lho, enri~ueceodo eat•s industriosos povos; 
1er um aprendiz. ao passo que a raça latina, .que nilo se ali111enta tanso de 
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20~ Discurso: do Sr.· Junqueira 

carne e leite e qu a•a maia ·de farinaceoa, berbac~o•, etc., 
é ama raça meaoa forte ao physico, · porilm, maia aaliente 

0 811. MBIIDBI DB .Al.IIIIDA :-E' da CI!Dititafç&o~ , 

O 811. JUIIQUIIII.l (minfllro .da 'flHITII) :-Bia-aqai, 
Sr. pre1idente, uma coctradirçlo flagrante; ou a coaaa 6 
conalitocional na oln é; ou ' boa, ou alo 41;"11! nlo 6 boa, 
se nlo é con•titucióual, anilo uunca ae·dneria dizt~r· que a 
marinha alo tinha meioa de obt11r peHSOAI e, oa dr&r.i··ncia 
dllslfl o IIX~reito, intervi,.UR. P11lu contrario, i>to 41 bom !l 
conlt'tur.ion .. l, e é isto mesmo que .se Yê ua lei fraaceza d~
JUih•J de 18'7t, que aqai t~nbo ••• 

quanto ao IJAiemll nenoeo. . · . 
Ora, ee nós 011 BraNil fazemos nao da ama alimeutaçlo 

aur.caleut11, d11 alim11ntaçlo de carn11. digo, apoiando-mil 
me~mo em Quetelet e em muitos pby·iolngistas e bygie
lli&tlll, qae esta razio. da allml'nla~lll- que p11dia f.,E•r 
que 111 retardaue a ilfade em que o h~>mem 111 torna,oae 
ao JJraail apto para o nni~o da& armas, essa deeappa-
rece ne1te pai1. · 

Por cons•qaencia, eacudando-me nos bnmena da aclen
cia, aqui está ainda oatro autor , Clave! , . que, tra
tando das raçaa bamaoas , disr.ate p11rFeitamante 11 

quPatlo . da alimentaçlu, do aso das bebidas e todas 
aqaellaa ~ qae podem tornar o homem . ma1a ou IDI'DO• 
forte, e •m que apreaenta IA qualidades predominantes 

· entre as raçaa nos dilreri!Dtlls paize~; tudo i•to conYerge 
para qoe eu creia qat no Brasil, em que temos ama ali
mentaçlo farta; em qu11 temos para o deaenolvimenla 
mais rapido a acçlo do cl•ma, que é muito poderoea, e recn~ 
11b11eida per to toa esu•s pbysioHtistas, a concla•llo logira 
e iutallivtl é qae, ae na Europa um m•Dc11bo d"· tO anno~ 
está apto para o aeniço dai llrmaa, no Bra•il nenbama 
'Yiolencia ae faz á sciencia e ao bem eatar social, chama11do 
um mancebo de 1 S para 19 ao nos para esse aeryiço. 

Oll'ereço estes aatoru que aqui teoh'o ao nobre senador. 
Sr. pre~idente, se o hom•m quando tem o d•,.•nnl•i

mento transversal nlo póde. mai~ apr•nlf .. r 11ymna•tiea, 
eeae musr.alne alo ello elaeticos, a logica e.ü mn•trando 
qae o individuo qoe 111 des_lioa ao eerviçn da• arm~s dn .. 
começar com m~aoe idade, porque do l'lotrario oAo 8""' 
mais apreudiz de enldado, oa &eu~ mu•culos n4o 1e p• e..
tariam aos exercicioa coutinaoa, o que eó e praticavtil ua 
javeutade. 

O 811. -Zu:.tRIAS :-Entlo era melhor admittil-os aos 
tt anuos. · ' · 

O Sa. J'UK!!UBIU (minillro da fll•trra) :-l•to é ~u
geraçlo. porque aos 1! annos é menino e nós tratamoe 
de jnea~ e de manc11bos. 

Qn11nto, Sr. pre•id~nle, á qaestlo da pna1çln em que 
ficou o ministerio da marinb11, os oobr•s sen~d· •e• 
1110 teem razio. O projfcto coai 11e em .. ndaa qu11 ••ll· 
eobrl' a meAII f'lt•b~l11r.e a pref~renria dn11 babitanteM d ... 
circum~cripcil"8 marillmas para •enirf'm 011 armada. Seria 
um gr11ode• mal e•tab lecl!r ama dualidade dfl eyst"m"~ 
para obJer-ee P"ssoal para 11 et"rcito e p11ra a marinb" : 
haveria com isso muitos conflir.tos de jari~dJr.çAo e pouco 
se lucraria. Se o nosso cootingente para a armada já é 
tão pequeno, e devemos fazor votos para que "" Tá redu
zindo cada TIIZ mais pela lloresceuci~; das r.omo;,nbiloe d
aprllndizes, como é qu11, para dar um pAqo~'DO C•·ntia 
g11nte annual, bavt~moe de estab~lec"r um •r•t•m" espee1al 
de recrutamPnto p~ra a armada, quando nlo bit a mPnnr 
razio para iMto e quando a propr1a t!lp~ri11ncia de ootrua 
paiz~s o coudemna ? . 

· Os nobres senadores dizem qa11 a~ se tiv~~•e ll&lab,htr.idn 
um systema espPcial para a · mariroh11, e declar11do que na 
Calt11 ou deOcienr.ia desta lll•d•da o ,.x .. rc•tn po1eria eap
prir, elles abraçariam com enlba~ia~mo esta idia. 

Q Sa. Z.uJuus :-E' o que esta'•· 

O 8a. IIIBIIDBI DB ALIIIIID.l : -Íifem Ao&IIIIUI. 
O Sa. Ju!IQITIIU (minidro da guma) -. · •• em qae 

111 di•l>ll" o modo de compor-se o coiltiOI(Pnl~ para a arm .. da 
fr&DCIII• : .. Km falia de numero samctente de. bOIIIIDI 
t:ompr .. heulf•doa nas ·daa- catb~goriaa precedentes. »· ' 

O Sa ZAc•aua :-E' •er~ade. 
o ~ •. Ju11~UBJU (minfltro dtJ gusrra) :-E'-justamente 

o caso do cooungente de recrutas maadado por dee1slo do 
colni81ArJO lfa gu .. rra para a armada. 

o Sa Z•CAIIJ.lB: -l•to é o que nós tinhamoi, e alo o 
qo11 vamo~ t•r Hgora. 

O Sa. Jur.QUIIU (mi11illro d11 gu,...a) :~Eis. aqui 01 
corollarios que e a tiro d· sta diacus~Ao. Em pr1me1ro lo,ar, _ 
é licito, 11. muilo licito, estabel11cer-se ua_ mA~mll . le1 de 
rR~rutam•nlu o serviço duplo do ex,.rcito " da •um •da. 
A•1Ui to•la · Em ~"Rund_ll l~>g•r, é que o min••tro da 
I(U~rra •m Fr•uça m.nda p~ar .. a m·trlnha o• r•e•ut.o" que 
julga qa11 " m•'tllb• prfO<~J•a, ama ••~ qu" Aqn~u ... cl~••lll 
nAn 1·b"~:am EMtd t•}a"".,s Dll~se PNIZ .~ó· •··b•mn~. qoa11t 
"'"· •Ao a<fU·II·s qne c··mp••llm · n• arro,.·tilllllletlb mal'ali
"'"• 11u•Oro aqo•lla" de circamscripçao li! •rltima p•·•pri~· 
lll•nte ,. e~ta· class11 t•mn1. no nosso proJecto, quAndo th
z•mo~' que n ali•t··mPnto nas r.irram•r.ripçll~• marilima" ~eja 
<l11•tio•do pua a arm .. da, e qu" .. ·só em_ f11lta dellas, ~e 
m•nde um <'rontingRõte do~ JDdl'fJdaua llf'l•los do aorte1o 
v··r.,J. No fo .. du """m os nobrea seaadurea que nlo ba 
drYRrjl'llfl•:ia alnm, .. ntre aquillu q11e _ .nmoa estab.,Jecer 
e 11 •lU~ ee ac:ba a .. 1•1 franceza. 

Aro r li <i1ri o n"br" s•nad.,r pai o Maranhlo, isto e! 
rnllna. Ob I &l'oborea, po1• tmüo é acoimar de rotina a 
to·IO alé ae leili ma1s molf•rn .. s, para cuja dii"DSelo coa
e •rr;ram oa m•lbor4a bomeu• d" E•ta<lo da Fraoça e 01 
aea' maiores g"nerae1 de terra e de mar·' · 

o !la. II•IIDII oB ALIIIBID.l : - Nlo fallei em rotina 
aiiRte poato. 

O ~ •• JulltllBIU ( mÍ11ialro d11 guen-1) :-M"" V. E:r.· 
t~m (IIJI,.f!o t.nt"~ 'VIIIIi em rollllll de•dl! qa11 O nfgocio 
niO lhe agralf11, qa" ba de p•rmittir que o 1111aor arga
rnento qa11 wejo contra ama aatoridotdll é dizer-~11--é roti
neira, aind .. qu• aatorid~&de IPjll a do h·•JDIIQI m11l1 impnr
tllote. E' nm miiJO r.cil, lommaria8JIDO, de ir acabando 
com todul oa argomflntna. , · 

O oobr11 111nadnr, tr•lllndo, ainda do elflrcito. di114'-DOI, 
,..,pllnd~tnrlo ao lllu~lrrt undor P"la pro'fintia do C..ar4, 
que tambt~m b11 di .. s (~&li••• 11· bre a materi.•. qa• olo podia 
eompreh .. nder r.••mo o exereitu fns•11 ama Pae••l• de mora
liaaçlo, dfl r"K·oer·çlo, a que allndia o n~bre ••n•tlor pela 
proYiacla d<J CMrá, e 11nt1o, para d••Ttrtaar a queetlo~ 
trouxo lc.so am &ermo qae espanta. La _lllo 6 disto q111 
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Di~curso do .Sr.· Junqueira .~201· 

11 \ralai Dh ~ &rata prepriaauuite "• a .. rlmb• e11mo m11io 
de riJinllr&r a •ociedatle ; e 1111 11 dia 6 "'' •• ~xerr.it•• 
11" ,.•III deis-r di lllf Dili& IIC:<Ik de mooraltd&flll1 IIII 
poata•hd•d" e d11 di·t.lplia • ; que o bom~m que ... dai h 
tra& b•btto' muito 'fll'forarflit i .i • i aoctedade •. , · 

O Sa. J.aevalltla: - Apoiado. 
o sa: IUIIQU&II4 (minidro tia gulrrll) : - • • • e qa .. 

portaato alo ba aeeesaidade de fazer eo111 qae a poopula.
. ~o t•aba borror ao 10niço militar e recase o aea ioarliUO 
para o 11111retto. 

O 811. StLYIII.l Lo1o: -Ir aallido que ella tem horror 
ao aeniç'o· DÍtht&r. 

~ Ô S11, . JUIIIIUataa ( .. illiltro. da qutrro) : ~ O nnhre 
aeador P•l .. pruYtDCt~a ~~~ Batua "m '·P••tu • ••la ,.., r~àn 
do qaoo o d11111nvolvuuento da tn~••a··çA" 11111 gAr~&l, ''" 111· 
lfDCÇIO 'IDII t.bamaar~t o•jyjJ " ljlll' I•Ó I~ DOICIInt"DII' oHr UIÍO. 
fot de'flfloo a om me•tre d11 e~eooJ ... , qu11 K·•Diu•o 11• b • t.lto .. ~ 
contra • Prançot, ci&uu-a .... op!nlllo do g 'DHfAI M •hk '· 

O Sa Zac:nut : - Eu at1o dadee iJJo, 
O Sa. Ju!IQUIIU ( mi11illro do g•jiT'I'fl) :-Ma a, Sr. prr• 

sideate, 'JUdL<~tll~ote ao dt-eur~o do a Ilustre eatrlllegacu 
alleDila que ea eacoatro opiotlo dlferea. 

0 81. JA.D41111:..::...Apohtdo. 
O ~ •. JÚNouatu {llliaidro d11 guerra): -Oaça o ••o,dn 

o que d•z " 11111a\re jCMDIItKI all,nolu {ttado): • DiÍiso-ae. q"~ 
fora o m•atre eacola lfU" bavj,. gllobo llH ao&AII8 b.talbre. O 
81\ber, •Ó por ai, o&o ..... ,~ o bomem a ahura do p~o~a 
m~ntn que . ia•plra o sacra6c1o da vil! a, o &IICrtftcio P"r 
ama adea, o ht•ritlcio ao catoprim~ato .do dever e o .. 

· aen;ço da Jl"tna.. · Para iaeo é preciso a educação com· 
·pl~u do bomt~m. . . 

N&a foi ac) o meetre-eacola, foi o edacadnr, foi o 
E•lotdo, que gaf!bna 11 aoealle b"&albàa; fui o E.t.du 
que ba perto de ""'"'CI 4t""' que lltillk edac,.ado a 
aaçlo, coaeervaa4o·lb" " eaergi• pb)'•ica, a actividad~ 
do peaeametíto, iaepiraado o amDr d" · ordem, a pootuali· 
dade, ·a fidelidade, .a obedieacia, . o amor da palria e o 
81DlÍIIIBDIO eiYil. 

DOI· &•1to• qaa li, Sr. pretideale, reeoabec:e,.ee ptrfeita
•nllot" qllfl I Opiallo d~tqadlo frladl OrJIIlÍI&dor ' qat I. 
força d· E~t "'''· " racor .. ltd•ule doe ... a• lllhcíe, a poataali
tlaolo 1 a dtl<:ipllaa, que falfiRl a força alo eó .llo exercitD, 
CUIDO da DIIÇAO aJIMIDi. pr09fll'm1 Oro graod11 p• rlt1. dO 
"lt~tbeltdmiÍoto fi .. ·etllrcho como um" fontot de moraliea~o. 

NAu qaero di1er (o 111aadu ·comprebeado perfeU"meo&e) 
qo" tran•plantt~mua p.ra o6~ todo aqaelle l)'itema, toda 
aqoel•a orgaobaÇio ; longe de mim o peoaa.menlo de .qaa 
ltoPIIIIIII" leie em todo aAmelb"ales áa das poltaetaa mili· 
t .. ree ll11. Europ•, qu" yif,.ra cercadu "" ioimigo1 .e que . 
"' II'Dr~m · t~r t••nded flxerciloa. O fim da .lmerica 6 
<'at•·• muito ,.,f.,re·•l4t ; <11. 1111a~ llotdtioos alo pacil:lcoa o 
mu•to m&h gr .. odiosos. ( Apoicadol.) 

O Sa. Stus••• Loollo :- Eutlo para ''" quer mili
hri;llr o paiz 'l 

O S11 Joi'IQDIIU (minillro da 'grerra ) : - Bem.· Nlo 
11u•so port.ato, eer eootrari11do ao •~guiotfl paot••: o ao. 
br .. 8~n11dnr1 qa"r"11•lo Mmbater "ste.projecto porque· di1 
qa• elle va11 arrastar para o exercito 01 lilboa do f11111ili&1 
<l••tinetaa 'e morali•adae, qae abi ao ·eorromperlo, Dili& 
1'111 morei. a. qaa &Iludia o aobre ·aeaador p•l11 Haraablo, 
S. E1., di«·'· Dili tem rotzlo, porque o esercilo·IÍa de''fer 
o aea aivel el~v.do, loage de 11er aula fo11te de per't'erelo 
o de immoralida4e. pelo coutrario, p64e ser eatre oóe, 
41 IDII é ali All .. manba, um eelim alo para a moralidade, 
para a ponto ·lid•do. p•ra a disciplina de todoa. 

Já ~is•e uma vez que o ll:l!l"\ito, coml qa •lqaer iasti• 
·ait~l\o qae vtV8 ao ~·io da úm~a eociedad•. ba de ser por · 
força feito á image111- <1111la. Se n6' "progredirmos, ao a 
nossa sociedade 88 moralisar mais 8 tiver oatras elemeatoa. · 
de iastruc~lo, o u:ercito lllmbem ba de eer 11111m ; da . 
l'llll&ma maneira qae oa Prus~ia boawe o•ae coojaacto do 
cirr.amstaaeias. bon11 esH&lllb·or ioeeeaaote de GO_allaos, 
11111 qa" '" premeditou a 'fingaaça contra aa dnaatre•, do 
1805 a 181 1), e portlloto todos, coaYergiram ~para ino. 
O mestre de eacola r .. z o seu deve r, • • · 

O Sa. ZAC.&IIAB :-Deu iastracçlo. 
O Sa. Jc!IQUII&l (ministro ela gu1rr11) :. ~ • espalhaudD 

N&o po<Jeit. preeeindit, dD e~ercito, meamo aa •a• 
forç• total, tio iDtorlor do paia; 6 a edacaçlo da uç&o 

a iasCracçlo . • • · 

•ae adY~tlfa uma ae.ceuidade. • . • 
Ei• BIJDI portanto o geaeral Moltke dt1endo qa~ para 

a edac•çlo eomplf'ta da aaçlo 6 miftter que a Pru11ia, 
ta• a· All11m•ah teob11 am grande~ eurcico, orratlla~~do 
debaixo dtt ~oae coodtçG•a. 

O 81. ZaCAIIU :-luhk1 alo coafaQde a ioatra11c1o 

O Sa. ZlC.&IU& :-laetrarçlo alo 6 diacipllaa. 
0 81. JUNQUIIU (111i11utro. do guma) .-. , , 8 COIII 

ella o deaejo de desforra. O R~l&ofo cuidou por ladoa· oi 
m11ioR "em todos oe aervte;os pablicoa, iaela•ifl em am bom 
,.x,.reito. E~Je bom esercito allemio · foi UDla eacola de 
lll<~raliffade e de peotaaliofade. · 

O Sa. J1•IIK :-Apoiado. ~~~~d • 
O Sa JoN UIIU (míttíllro do go1rra) :-Nio njo, 

O 8a JoNQU•tn {mit~utro da gumo) : - Por coa~•· porl4nlo, qo11 baja .razio p~&ra que nós deecre~&moa tio 
queilcia, eu· trouxe ieto &poa~&a P"'11 d~moaeuar. •.. enmplel,.m~<ote do aosAo ruturo ,-doa aoasoa deelinos, e 

O 'si.. SIL'fiiU Lo ao~ -Para mím ia1o o• da váie; ém ""'" qae digao.os : cr Aqoillo que 6 poasinl na Allemanha 
uma poteacta 111illtar sim, seabor, e que o é por eirCDIIl• 11m gráo tio eJ .. ndo, ao Brasil alo p6de sllr aUiagido 
!la~~i.as eepeeiaee. • •nda em proporçllea m~aoreP,,. -

· . O s1 • JVIIQ'I!I:II.l (minialro.,da guerra) : _ p,.rmill~ , O ~~~ ZACUIUB :-Na AllemaDha alo ae eoa•idera o 
beibre ·1eaador por .lllaou qll" ea. · respoorlt'odo 110 nob•• 'lll"'l"l Cll•n•• uma Coole do iollracçao; quem dá a inltrac· 
eeoador pela B~bia. quti troUIII a citaçlo ote~Je dtscUrftl> Çj\o é o lllll8tre-Pseol"· 
a10 tambem lia 'meame di•careo, ttraDdo delle 01 Ca&tll• · O 8a. JuftQtJ&IIIA (mi~tilfro da guerra) :-V. Ex. com.o 
·••• me· approanrem. _ reu &raDde taieatt comprelleade perfei&amtalt o qut estou 
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dizendo; mas por bem da sua argumentaçAo procura torc~r 
as minhas patavras. 

~~mo~, abandon•ndo o actual ~ystema de recrutamento 
nrbrtrario e violento, pr•ocnrar um outro •}ste.na inteiriço, 
~·m que houvesse essa oxoneraçlio pecnniaria, é ,que O! 
nubr-.s seaadores tinh•m to~o o direito de clamar que 
iamns tran•port .• r para n•te paiz uma instituíçilo que não 
trnba r•zll:u para aqui ~xrstir; mas, se nós tum•mos da
qu~IIH• sy•temnH europeu~ apt~nas aquillo que a boa razão, 
a •qui~ade e 11 convenrencia do tierviço ·nos acon•elham, 
d••ixando de parte algumas asperezas propriae dnqnellas 
monarchius, algumas dell11s_ absolutas, como i que os 
nobres senadores veem tambem estabelecer eata argo
rnentaçã" ? Uma contradiz a outra. 

O Sa. ZACARJ!B dá um aparte. 

O SR. JoNQURtRA (ministro da gu8rra) : :.._ Está cl~ro 
que é o rneatre dB e~cola quem rlá ro~lrueçil.o. quem ~nsrna 
o a-b-r; mas todo o mundo e>tá entPodendo u quH eu quaro 
dizer : é que, se es~a ínstruc2ão fo•se ísularla. se urlo a~•en • 
tasse em outras bases, se a atmospbera que rodeia a Alie: 
manba fosse imprego•da · de vícios, a mesma instro"ç.ito 
havia de decahír, ainda que os professores fossem multo 
hab~is; o que quaro dizer é que t.udo o que cercava o 
mestre de escola, todo o ambíeute daquella •ocierl~tle es
tava elevado na ordem moral, e, portanto: o exercito, que 
vivia no meio dessa sociedade, bav'ia pôr 'força d~ partici
par de taes elementos. E' isto o qne·quer dizer Moltke e 

O qn" nó• a~mrttimos neste projecto como exooeraçll.o 
pecuniarh é um meio de adoptar, de transplantar aqnella 
instituição, sern cansar ao nos~o paiz um grande· mal ; e 
es•a ·excepção, Sr. presíd,ntt~, V. Ex. comprehende que 
fur•da-se muitas vezes em razões de elevada ordem é isto o que estou <fízendo. • 

O nobre senador, por.ém, quer. reRtringir a qoMtão " 
diJ~er-ooa: ~e Não. qu~m ~nsina prnpriameuw a ler é o m•~
tre_de esCola.» s~i di>tO, ma; rligo que hQUiJIO qUA rud~ía 
a escola, a atmospbera em lfUil ell~ e~tá "nvolvilfa, d"ve 

· ser el~yi\da. moralisad,., porque toda a instrucção deve 
participar desse elem,.nto. 

O Sn. ZAcuus:-Moltke diz o contrario; não diz que o 
quartel da instrucção, dit que nà disciplina. 

O SR. JUNQUEIRA (ministro da guerra) :-Não é, por
tanto, só o m~otre de esc••la, é o E.t .. do, e •l E>tado ~qui 
representa a byotbese de todas n!j. forças socil.es. Quando 
elle está elevado, está morafi•ado. a luz lambem se 
reparte, ie espalba por toda a soeiedade. 

Mas, deu:ando este ponto; vejamos o que diz o nobr" 
enador sobre ·a que~ti\o da .x .. ner~<çilo pecnniaría. :Estas 
questão, Sr. presidente, já tem sido UJnito debatida 
Admiro como os nobres senadores sostAntam ãs v~Z•·s 
nesta materia princípios que nece~saridmente deviam tra
zer a exclusão de outros. 

Os nobres ~eu adores clamam que nós 'lueremos mil i
tarisar o paiz, que queremos transportar para aqui o sys
tema prussiano ••• 

O Sa. SILV~JRA Lono: - Apoiado. 

o Sa. JUNQURIRA (ministro da guerra): - ••• en
tretanto, depois, de rep~ote, dizem-nos: « Não, nó>-Ailo 
queremos a exoneração pecooiaria, queremos o systemn 
prussiano inteiriço, sem qoe baja essa exoneração "· Nilo 
posso comprebender "essa logica dos nobres sooadores 

O S11. SARAIVA : :.....Eu a explicarei logo. 

O SR. JuNQUBIRA (ministro da guerra) :-Sr. preRir!Pnte 
o principio cardeal, que domina a qo•st;lo, é o >Pf.:Uiote 
.o cidadão de um paiz livre deve, para def~sa da P·•tria. ,, 
concurso pessQllf. Mas, se elle por motivos ospr•cr•ns nA•· 
tem a vocaçilo necessaria para o snrviço rl~s arm11s " ~ó•l• 
ser muito m01Ís util ao seu p•iz applrcando-se á~ iodo• 
trias e contribuindo para os cofr•~ pubhcos rnm ""''' quot 
necessaria para b~tver-se como voltrntario. "qu•ll~ qu., t•rr 
vocação decidid•, ístu ~ó·l" onr ~t<!mrttul•• '""' •lU•brn '' 
harmonia do principio gM1d d~ qu• t•itlo• •l•v•m e~>utrlilu 
nas suas forças par,. 11 _su,;t·•nt~oçrlo du E~t•du. 

Os nobres ;onadoreK. ao pns•O ~Ub ol\o arlmitiAm P>l• 

Opinião, dizem qu~ IIÓ• é ~UH >O'IIUS UH r"utur•s d• 011• 

nova idéa de mtlham~~~tlo de~l6 prliz I ::!6 nó8 qui~6~-

publica. - . · _ 

O SR. SrLVERA LoBo- :-E' a aristocracia, 'o privilegio 
do drnbeiro f · 

O Sn. JoNQUI!IR~ (ministro da guerra) :-Pois havemos 
de obrrgar a certos humHus, qut~ leem alguns meios de 
rortuna, que não teem aboolntamt~nte vocação para as armas, · 
que seriam soldados bisonhos, 11 irem para a vida dos 
·qu•rtei~, n irem para orna campanh, quando elles, como 
banqueiros, negociantes, agrkultores, etc., podem ser 
murto mais ateis á sua patria· e contribuir com uma 
quota importante de dinheiro para que chamrmos doua ou 
lr~s voluAtario~, que le11bam propriamentn vocação e ,que 
vão. ser optimos soldados? Pois os nobres ~PD,adores . 
querem estabelecer isto, não querem u'ma valvala qoe 
"dmitta dilatação, e depois dizem: aVós quereis mili
tarisar· o paiz? " Eu poderia dizer, recooviodo : vó~ é 
que quereis militarisar o paiz, vós é que quereis um sys
t~ma que não está em harmonia com os noeso1 babitos 
nem com ns idéas americanas. 

O SR. SrtVli:IRA LoBo.-0 que queremos é um exercito 
de voluotario~. -

O Sa JuNQUEru (mi~&istro da guerra) :-Eot!o V. Ex. 
quer o que nó• queremos, o que está escrip&o no frontes• 
picio de•t~< lei 

O Sa. ZACARJAs:-Isfo é illusorío. 

O S11. SAnArVA:-E' o que o nobre senador pela Bahia 
cbamon hypocri1ia 

O Sn SILVEIRA Loao:-E' insi~ia; hypoerisia nll:o 
. , xprime tudo. 

O SR JuNQUEIRA (miniltro da guerr•):-Está escriplo 
011 front~SfJICIO deete projeclo que O SJol6tn8 para haver 
O• briiços do t-Xtlrcito seja o engajamento e reengaja
"'~nto de volont .. rios. O. nobres sen11dores dizem que este 
e u seu sy.tAm•, mllH cbum~m de hypocrísia a disposição 
·lu p·· oj~cto Po1s •ntâo formulem a ide~ de outra ma
u~rra, drg m ~u·l A o mudo de tornar ~a.ctivo esse vo
. uutnri<td • SA' os nubres .enadure. n;lo no• apresentam 
rS·H rnodu, l'ut;\u bào de pernuttlr qut~ eu drga, s•m quo 
ui•tu b.-j., offrnsa ~essoal, qno as •Das idéiL8 ó que s4o 
,,.,,~~·• ·lll· ~. tryput:ri•ra. porque os nobres seu adores 
dizem ao pa1:r; que quertlm uma cousa que nóa lambem 
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queuemu, o.ppoam..,ae ai, .meio 1qne ,ap,resentamQI ,e nlo ,O :8'1. JuNQUEI~•. (mi"i,ir.o ,(la· gu~rriJ):_,.. ,Haa,· ,q111ndo · 
olferecem neobunm aubHti&o.tbo. se trata do Brasil, de um paiz novo, que.qoer colooisaçlio, 

·O '811., B~a.un di om a,p.ar.te. que deseja abm horisoolee v as los para todas as vocuçõee, 
ainda as. mais esquisitas, por que motivo 'havemos de dizer 

O .Sa. ~.u:u.us :.-O ,paiz ba de jol,&"ar. que o exerc'ito está com as porlu trancadas para os es~ 
O 811. JuNQUBIIU. (minillro.da guerra).: ...,.... O pJiiZ ba de _lrangeiros, em numero ta:o· limitado, que não ,poderão 

julgar, ccrhmeot~. hto ·oilo .é apll.oagio .de ningubm ; trazer perturbação ás nossas tropas, e quando temos a 
qualquer póde ler uma autoridade .e expeoder a sua ~xp•rieocia desde· a nossa indfpeodeocia até hoje, ·e da 
opinião. · · · qual não nos tem provindo mal algum? 

8 V E A Republica Argentin~t, Sr. presidente, adrnitte e&• 
O ~a.· .&RAIVA: -En queria 11118 " ·' 1 • Sllstentasse 0 traog•iro~, poupa.odo assim seus Olhos. A. grande União 

voluntariado, como sustentou na camara. Americana, já tive occasião de dizer, admitte lambem 
O Sa. JUNQUBJR.A. (minidro do ,guerra) : - E11 deCendo ~oloados estrangeiros ; rez a grande g11erra da secc~ssilo 

aqui o voluntariado, elle está oo ,projecto. . priocip.Jmeote com allemães o irl11odezes, commandados 
O 811• •Stuiuu LoBO: -:lato .é para •inglez ver, para por americanos distioctos e alguns ~fficiaes que ·perten-

.iJiudir .0 .1,.iz. ciam .a_ootras nacionalidades ; d'abi nllo veia mal ai;. 
gum. Em nosRo paiz, oo:vo, com bori&ootes a abrir á co~ 

O Sa. lUI!IQUBIIIA (mit~irtro dll guerra) : ....:. O nobre looisaçilo, d~baixo de todos os aspectos, menos õ crimi-
seoador ;póde d1zer o q11e ·qc1zer a este respeito •. • • noso, porque queremus aqui Indo me11os os mauri1tas e 

.o Sa. ;.SJLVBJJI.\ ,Loao , - Não ; a op,poeiçilo qaer o outros ; p•·rque razão havemos de dizer· aos portogoPzes, 
qlle,paiz está-vendo. por exemplu, vindos para o Brasil em numero. de 1100, 

•(i) •Sa. :JuNQUBIRA. (minütro da gu-erra) : - ••• tem as de8tinando-se 4 ~O on 480 para as ind11•trias e para a 
suas idéaa e eu·leollo as ·minhas ; ·não creio qae V. Ex lavoura, e o~ 20 restantes que procurem o serviço d'o 
seja :mais: patriota -do que eu. ~xercito-Dilo podeis entrar-quando aliás para isso elles 

tenham vocacão ? . . 
·,o Sa •. SILTBIIA LOBO : - o paiz é qllem ha de Além dJetÓ. ·Sr. presidente, dá-se ama circamstaocia, e 

julgar. ,. é que os soldados qoe teem ·coocloido o seu tempo na 
O Sa. JUNQUBJRA (ministro ,da guerro) :-Certamente, Eorupa buscam a Americ;; em demanda de fazer rorluoa •. 

eu .appeUo·.tambem 11ara .o ,paiz. 
1 

Se não é f"hz.nos seus primeiros passos, o recurso que 
<O 'Sa. StLVBIRA LoBo : -·Este projecto escravisa .a/ •em 0 hom~m que já fez o serviço das armas é entrar 

i · . I para o exerc1to, e ab1 vem um soldado rormado, conbe~ 
naç 0

• · · . . I cedor ~a d•sciplina, que póde ser muito util DCIS nossos 
O Sa. 1ui'IQUII:JRA (minidro da guerra) : - Com eeta•, b11talbões. ' 

.palavras ; ~~~m~11nudas .e. rotuoda•-escrav!saç4o, mi!iton-J . Não vejo, por consequencia, ra~ão para esse santo ,hor-
~açao, .mdltar,sm.o, -não é que se f11zem leJs. i ror de que se possa iram os nobres senadores. 

Q. Sa •. Sn .. TBJRA LoBo : -~Snbjugoll•Se o poder,jadi-~! · 
clario e agora .maniet.a.;se .a nação -.em peso I Nunca .pensei O 8ft. :SitTBIIIA. LoBo :- Eu não·o tenho. 
·que bonvesee tanta .aadacia da parte ,do .despoti~mo I i O Sn. JuNQUBIR.I. :-(~inistr.o . da g"erra) :.;_Não me 

O Sn . .JoNQUIIftA (miniltro da ,guerra) : -Tambem o i dirigi a V. Ex , _que neste ,ponto está mais .adiantado que 
nobre senador pela província da Bab111 pronunciou-se coolra; seus coll.~gas; sei qae não tem es~e .horror ,á .admis•ão de 
a admissã11 'dos· estrangeiros. E' mais ·uma prova de qu•i •strangeiros. Mas o oiros l'lObres seoad.ores,. igu~lm~nte 
os nobres senadores estão mais proximos do que nós do: dignos ,de consideração e respeitu; declarar11m que esta 
systema europeu, desses ·sy~temas que SS. E Ex. coo-1 medida.vae desvirtuar o caracter do .. exercito brasileiro. 
demaam nas palavras, dess~s systemas de militarisação e/ E11. não ,penso .assim; a hisl.oria ,apresenta . muitos factos 
ile desco110an2a, em que Tivem aqaellas Da,Ções lilma das) .em !qu.e ~xercitos.,com estrangeiros no seu,seio praticaram 
outras. . 1 actos de valor e heroismo. O nobre .senador ·pela .Babia. 

Comprehendo, ·sr. ,presidente, que a França escrava! ba de record.ar,se dos Cactos citados pelo nobre senador 
IC!go DO começo de SJiaS leis, como fez na lei de 1832 e; p~lo Ceari •. 
. na de 1872, que oingaem que não seja ·francez será ad-: H .. outro ponto qae lambe.m. mereceu a impugnaçilo d_o 
millido nas suas tropas. nobre senador 1P11la,provincia da Babia, e só mereceu essa 

Comprehenilo que seria am grande perigo para aquella impugnação creio. que agora, porque ao principio .admittia 
naçilo admiUir estrangeiros, como f!llendo _pa1to do exer- q~o .a base. para a ,distribuiçlto .dos contingentes fosse o 
cito. Na 'França, que pó de apresentar um milhão de com- alistamento, .Isto é, os apurados .em cada parocbia. 
batentes, não seria de admirar que ella, admiltindo 
estrangeiros no seu exercito, ~e visse de repente com 80, 
1'00 o a t 50,000 homens· que lho poderiam lrnzer grande 
embaraço, se não dósse resultndo peior. 

Por isso escreveu -se positivamente .,nas .súas leis or
ganicas que ninguem; que n11.o tivesse nascido fr:r.ncez, 
poderia .. ser-admiltJdo nas s11as tropas. 

.·.OiSa.,Joollll :.-.As~im,.cqmo,,não póde,.ser1missionario. 

APPINDIQJl 

O S11. ZACARIAS :-Nunca disso isto. 

O Sn. J oNQDEmA (ministro da g"erra) :-Pareceu~me 
pela seguiu te r11zão: V. Ex. dis~e que 'agora, depois da 
discussão, em que entrarnm alguns illaslres senadores 
peln provínciA do· Minas, revelou~se uma idéa pela qual o 
nobre .senador repeli e ·o pr.ojeclo, e ,,me parece que .. antes o 
nobre son11dor a.ioptimi .a idéà,do,projocto. · 
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O Sa. z,cARJU :.....;AdherL á .emenda do Sr. Para 
nagná. 
r 'o Sn~ JuNguÉiu (mini1iro da gu,rra) :-Esta emend•, 
~preseotad" em !• dlacu~silo, ~atava muito longe de pc•dAr 
ser adoptada, porque ollo se rer~ria á populaçlo hvr~ 
nacional, referia-se A popnlaçllo livre, e então podl• 
dar-se o facto de cahir e~te alist.mcnto ~m um log•r 
como fosse a colooia de S. L.eopoldo, em que abundnm O• 

estrangeiros. Mas o nobre s~nador corrÍA'IU a •na Am~udll 
ir.cluiodo oella a palavra nar.iun~l. E' ~sta IIIIWUd• qu•_ 
mer•ce as sympnlblas do bonradu senador pel~ B b1a. 

Eo, Sr. presidente, já d1s•e que no fim de c•· nt;os. desdr 
que a aporaçllo, ·a li~ta, a in•cri~çll.o fOr fcllta _como deve 
ser, que a e•tatistiea no lmp•no vá atlln~IDdo certo 
grão de p11rf~ição, o nPgorlo é um e o m•>m~• ; a P" pu 
]acil.o livre nacional h11 dA por lorea, cum vn·JIJntt'• ID•Ig
niftcanles, estar de 11Cc:Ordo coai o noru•ro 11A apur.d~· 
em cada parocbia, porque p~tra iSS!> jà l'b•~t" a ~clencl• 
estati~tica cultiYada por bomeo~ eminentes. Quero d1zer, 
as circnmetancias da collocacã.o do bom~m em ddier•ntee 
pontos, quao;lo se trata do c;llectiVI~mo, é rJDd~i ~em~r~~ 
a m~~ma. 

Mas não poderia aconselhar que se adoptas~e o ~y;tema 
da base da pnpulação l1vre nacional, porqu" ~~ta h"•~ '!"s 
falt~t ainda. Nó; estamos comecando os trabalhos estau-
ticos ; precisam ~lles de oma cÕotra-prova, e e~ta C•wtra
proTa oiio se p6de obter em poucos annos .. Por_ eonse 
queo'eia, como é que a sabedoria do podAr l•glsllltiTo_ va_~ 
iilaerever em uma. lei desta ordem, ·como base da dlstrl
buicao dos contingentos, a populacil.o 11vre nacional ? Er" 
certamente expOr alguma parochi; a grandes sull'rimfln to• 

'por pequenos enganos ou erros, que a estatística apre 
sentasse. 

A estatística, Sr. presidente, entre nós, tem caminhado ; 
já temos feito alguma cousa, mas e~tamos ainda long~ 
da verdade ; precisamos perseverar oeste trabalho a!é 
que mereca plena e inteira confiança. O que está (cllto Já 
serve de omito para certo11 serviços, jà derrama m01t" 
luz mesmo para as deliberações do legislodor; em m•
teria fiscal priocirJalinente nó~ já temos muita cousa. ll•s 
dabi para marcharmos com s•gurança em um ponto que 
entende tiio de perto com. os insprescriptiveis direitos po
litico&, repito que ha cérta111ente 01~to uma gr-ande au
dacia, para usar da expres8liO do mPu nobre a':'Jl~o, ~e
nador por Minas, adoptando como ba~e aqu1llo que e 
ainda muito falliTel. 

Ora, se ollo adoptarmos isto, o qoe resta ? O que resta 
é a verdade, o resultad<l exacto dás apuraçõos fe1t11s pel11s 
juntas e~t .. belecidas com os recursos. . 

Mas, dizem os nobres seoadores-póde haver abuso.
Eotito se abosará de tudo aeste mundo; mas, se hoOT•r 
um abuso tal que mereça sar conside~ado, ahi está o 
poder legislatiTO para pronr de remediu. Mas_ p~r. ora, 
de aote·mllo introdozirmos oa lei logo este pnoc1p1o de 
de~confiança, diz~r que o trabalho das juntas .do sorteio 
ha de ser sophi~ma~o, porque ·todos converglrllo para 
este fim, creio que é p_recauçito sem fundamento. 

O Sn. 8JLVIURA Loao :- Nunca fiz questilo disto. 

O 811. JuNQDBIR! (ministro da gUBrra) : ....:.. Sei que nAo 
faz queslito ; mas n~s~a tribana oito tenho remedio aanllo, . 

no correr de~t11s obs~rvacGes, dirigir-me a este ou aquelle 
~eoador a quem o êuo s~ refere. · · 

Em Fraoç~, Sr. pr .. ~idente, em que. o serviço 6 ge.ral, 
ohrigatorio, ut .. belecem-ae ·!hft'•r~ntes r•laHaA!I par~ ~ste 
••n1co. A pr1meira é tir~&ola d•qu•lles que ~ao conMide
r~doa' apto• para o serviço millt~tr, segundo o a~t 81; 
ena" são chamados p•la ordom do num~ro da MUa llral{"~· 
Or•. é eYi•l .. nte quA la a nnrc• b&llt• QU6 ba ~"'" a dl•trl
bnicãu do~ rootin.:eotes é a inser•pçllo uesta h Ata o t, 11m 
tHR;p, ele paz. l'or coo•HqraAoOI!I, eu vPj~ pelo coot~xto da 
l•i qa• m·~m• oaqu•ll" paiz, em ~ue a A~tatl•tiCa está 
muito desenvoolvida, 0110 .e SPgUA llbs~olulo~IIJ.I'Dte o •Y·t•ma 
•la pnpol•câ& h vre nacional em cada de1tart11mento ••D em 
cada commooa • vão procurar no oainero do• inscriptils 
na lista n. t, i~tu é, d .. qoelles que roram julg•d'us. intei
raccollote aptus p11ra o •erTIÇo, R• nAo tArlm neohuma das 
uutras· eo<Hicilos os de ns. 2. 3, j e S. 

M"~ em · F;nnça. já disse, o ~y-1ema é do se~viço_ cera I, 
obngaioriu. Em outros paiz~s, em que ha o .ortNo. q~e 
•·hamarei limitado, systema· que nós adoptamos, se ~~~ 
que o ~ontingente s11rá fixado sobre o nomAr_o dos afls..: 
t.dos. A~u1 tenbo uma lei mnd•roa, de um _pa1z eu.ropeo, 
•m ljn• se diz o seguwte: « F1:t•r o nun••ro dos recrutas 
11 , ce.sarios 11/lra cnrropl>tar•-e o ·fi'~, t1vo dn corpo, rel'ar
udo pnr •h•tric:tos prnporcion11lm•ute á cofra dos moços 
de 20 a'nnns

1 
1nscriptos no registro d·• "•t~td~ cml. » Por 

cono~queucia, é o oum•ro dos io~dtiptus qu., &llrVe de' base; 
é 0 que nós queremos, é o nurn•ro dos "P~rados: 

O nobre senador disso nos que. ·não ho&YJa motiVo. p~ra 
que elimmas~emos a ~lasse do•. caoletes, como se faz por 
esta lei ; que lbu parecu• até otll que houve~se n':"a certa 
dl18se de mucos qu~> entrassem para o exercito com 
alguns preparatorios, d~stinàdos a ~atricular-se Da escola 
m11itar a serem depo1s bons offic1ae~. O pen~amtnt•• do 
nobre ~eoador não é de de•prezar·in limin1; mas não tem 
•pplicação ao nosso caso. N6s tratamos de abolir _os ca~~te1; 
e não os moços que se destinam á matricula da escola nuluar, 
porque a matricula dessa escola • aberta at6 aos que não 
.ão cadetes · uma vez entrando para ella cadete e olo 
cadete todo~ su nivellam, silo alu•uooa da escola militar, 
0 trata'meoto • o mesmo ; são considerados alt~mool, iato 
6. mo cus em uma certa posiçllu, tratados· como ta e•, como 
AStuda'ntes de uma academia, de um internato, em que 
razem estudos preparatorios e donde sabem para o cariO 
•uper1or em que se formam, iodo ou para o estado-maior 
de 1• clas•e 011 para os corpos de artilharia e eogenheiro1, 
e mesmo para os de infantaria • cavallaria. _. 

Rep .. re, porém, o nobre e~oador que os cadetes que 
pret~ndemos acabar pele proJecto slo praças que BD• 
trar" m para os corpos com um caracter de nobreza, por 
um principio heredit~<rio, e que não estilo sujeitu ás con
•liciles das uútras nem sopportam o castiro corporal. 

·Ora se nós queremos eatabelecer um- systema mais 
elevad~ de alistamento e sorteio que abranja todas a1 
c{llsses sociaes, e se acabamos com o. caatiao co~poral, 
oão ba -raziio plnsivel para que coot1ooe a ex1st1r uma 
classe privilegiada entre seus companheiros. 

0 811. J.t.aUAIIIDII: :-Apoiado. 

0 811. Z!C!.RW :-Jí!u Dilo d~tendi. a claU~ eXistente, 

O Sa. JuNQU&IU. (tninftlro d~ guma) :-Por ia1o • 
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que eu diue que as obaervaçGea de V. Ex. mereciam ser · moalo, o se ha um outro Cacto de càsameato nesta idade, 
tomadas em cousideraçllo debaixo de um outro aspecto. sigo a oplniilo do honrado senador pela Bahia, que diz 

Nós, .Sr. pre~iden&e; alá certo punto já temos a insti- que cada um pague pela sua imprevideuda e ailo veoha 
&uiç'il.o qne ·o nobre liDador desejaria, e que aos citou ~omo •Ilegal-a para o governo ter em consideraçllo. Em igual· 
perteaceolft á Proseia. O Ilibo do general, ou de certas dade de circumslanciaa bem, mas aquelle qua deu oeste 
peeanaa, podem recebftr uma educaçil.o 'ctJida•losa e serem m.,ndo um passo. arriscado ••• 
de.p.ol~ leva doa para uma academia, ~e .onde sabem optimo~ 0 Sa. SiLVIIIRA Loao :- E nas outras idades ? 
mth& .. re•. r~moa DI escola da Prata v .. rmelba um corsn 
de prepara&orioa para oode entram os ·cadetes e outra8 
praçis, onde recebem iostrucçilo e matriculam-se depoi• 
o_o curso auperior. A escol~ militar do Rio de Jiiaeiro tem 
, apreeeotado excelleotea ofllciaea. 

O ia. J,tVARJBI :- Apoiado. 

a Sa. JOIIQUIIII.l . (mil&úlro da guerra) : ..:.... IJPSIIIO 
antes da guerra do ParagoAy deu muito bons oflldae~ 
para corpos do 11xercito e alguns en~euh-.iros, isto é, o~ 

·habilitou a-concluir os 11Siodo8 na escola central. Durante 
a ga11rra do Paraguay sallir•m de lá moços, que for•m 
exc~Jieotes ofllciaes de iut1lharia, estado-maior e eag•· 
obeiroa. · 

Por cooe~guiote, até certo ponto nó8 já temos esse au 
xilio: A questão doa cad11tes oito altera essa iostJtoiçllo, 
porque aquHIIes que entram para a escola mihtar silo todo~ 
equiparados, silo todos a!umoos, nil.o ba distinr.çã:o, teém 
igual tratamento. O nobre senador pelo Maranhão· in;islio 
na &na que~tilo de iocoostitucion~hda~e, e começou di
zto·lo· nos que via principalmente essa otr~osa á coasti
tuição ao Jacto da coe_xi~t-eocia, ou ru~ão, como S Ex 
lhe chamou. doa dons servicoe do recrutam~oto para o 
exercito e. para a armada .o~ mesmo prcoj•c o. Quando 
comoctoi bojfl a C~tllar, referi-me a esse ponto, e p11rtanto 
0 n -bre .SI'IOIIdor mH d~SCÓipará •IIDllO entro DOVamHOl8 eno 
maior de~eol'•llviment•• da coostitociooalidade do qu11 es•á 
no prc•jecto. D·r·• ap~na· que o Jac·tn da con•tilu•çllo r• fe
rir-se a ordeoaoça• no t•loral, não 10dka que h·•jA nec~,.s•• 
dadA de fazer dU4~ lei• di~t1octas ; ord"nnoç~s qu•r diz·r 
rfgol~>m~otns. lf'ghd~ção, em6m, dispos1çG~g que r .. jam o 
casfl ; •staa di.pusições podem estar e~p&lbada•, ou pod~m 
estar d•baixo do m11smo tilulo,-e nunca •edi~ae qUA Pr• 
incon•t•tuciunal entre nós a lei -que dj.jtG~ para o •XMCitu 
e para a arm•da,. bem CJDII a con•lltuiçao d•~:a qu• bu.rá 
ord~nanç~s e~p~'CI&I'! qu11nto · aos •oldos, as promuçõ•• • 
di~ctplio•. · Ttim-sH l•gislaolu multlls v~z•• eotr" •·ÓII, subr" 
promoções nllÕ direi tanto, mas sobre disctplioa e sol~o• 
de uma mADeira commum ; por con•eguiote, esse argu
m .. o&u de IDC10o•Litocion.Jidddll nil.o prev .. Jece. 

Agora, QUIIIIlo á• r•ZCJ~s d~ cooveoteocia já demonstr"• 
hoj" qu" era de tndll Ullliolade a_té qu" eMsas di~pos1~õ•• 
oilo s11 loroa•s•m dislloctlls, que a l~i, como em Fra11çft, 
trate ao me•mo tempo de prcrvPr de pe~soal o IIX8rcito ~ 
a arnilld~t,·mesmo para nil.o apparecerem cootlictos gran• 
de jarisdicção. . · 

O pobre sPoador mo!trou-se muito apprPbeosivo pelo 
facto d~ oilo ~~~ estab.Jecer como i~ençilo complata, abso 
luta, o casamento ; . mas rl'p~&re S. Ex. que sua obsHrVIl 
çlo prenleceria se IIÓd ch~mN•oemos para o ill!lrfiço d11s 
arm•& oos tempos oormaes d•ll'•r6ot"• clasaos de rellrms• 
de sorte qu11 Ioda a idade oubil propr.iame.otll do boemw 
Coaoe absorvida , DePtll pertodo ; mu 88 ·r.bamamo• DM 

mancebos de 18 ou U ao ao•, ó claro que esta ida dt 
allo é a mal• propria para ellea terem con&rahido matri-

O Sa. JuNQUIIIU (ministro da. guerra) :- • •• contra
biodo casamento ·na · idade em que não devia casar-se, 
~'Ste oão p6de vir depois dizer ao governo quo tem di
reito'a e~le e áquelle fovor, porque deu um passe pre_cipi
tado ; cada •. m suft'ra as cooseqaeoeias de sua imprudencia. 

O Sli. SILVBIRA LoBO :-Nã:o apoiado. 

O SR. JiiiiQUII:IBA (minútro diJ guerra) :-Já vé, portan
to, o oobr" senador p~lu M ·•raobllo que esta questllo quasJ 
que está deslocada da que se trata. 

Se prevalecesse a idéa de que devia regular a idade de 
!O ano os ou mais, então diria eu : ó preciso prestar a 
.. neoçao aos casados, porqué rendo a eu e sacramento 
Ioda homenagem ; mas vejo que é uma questl[o no ar 
tratarmos como re~ra do c~<sa·mento de mocos de 18 a 19 
aooos, só podem'os admittir isto como excépçilo, e excep
ção raríssima, que portanto não póde dar Jogar a eetabele
cer-se uma rejlra geral. Mas 'disse o nobre senador por 
Minas: a E nas outras idades? • ComprPhendo esta ohjecçilo 
m•! nó~ vamos e:~tnbelecer as di1f.,reotes seriea de .18 a 30 
ao nos, e vej" o nobre sen~tdor que faz-se este alistamento, 
mas o individuo maior· de 18 _ao nos não é iocommodado, · 
póde cootrahir casamento quando quizer. 

O 811. SILVEIRA LoBO : - Ob ! 

O Sa. Ju~QUKIRA ( miniltro da guerra) : -Perdão, 
ouça-m" A ••ria .:h amada para o serviÇo é a que ·com"' 
uleta 18 1111Dos; ne•ta serie faz·se o orteio do triplo do 
contiogunte o1e••g•oa~o para a parochia, e este contingente 
•tá .. u:~~·ncba• b••tantes mesmo para o caso de exi•llr•m 
r.Cr~t.ctario•; oe.te caso, pois, o que fica sendo o alistàioen
to anterior? .Simplesmeut~ um alist1.1meoto ou inscrtpçllo 
nominal ••. 

O SR StLVBJR~ LoBo : - Então dispense-se, 

O SR. JuNQUEI"' ( mini&tro dà guerra) : - ••• o ei
•l•diio •ó "pudrrá :~er lncummod~tdo em cireumstaocias 
multo extraordinarias, e portanto póde coittrabir êaRameoto 
~ dtidicsr-se á indo~tria que quizer, não lbe 'em dahi io
c!urnmoo:to o~nbum. Agora, no caso em que a patria estPjJL. · 
rm perigo a CireÓm-taocia e:diversa; neste CaRO, DO ÓIISO 
dr gu"rra, os nobres senadores serão os primoiros a coo- · 
o•ordar comm•go que o Cacto do casameDto não deve ser uma . 
tseoçiio ab•oluta. · 

O 811. lihLVIJIIA Lo11o: -Estou de aceôrdo, e por isso 
não quero a cooscrtpção. 

O 811 JoJ'IQDBIRA ( mintllro da guei·rtJ) : - Cooat~gain
temeola é es•a a doutrina do ooa~u projecto : o c:a~ado 
só 11m r.erta hypotbese, e depois de e~gotadas as preferen
ci•s, ~ód" eer cbam~do ao serviço. Em cii'cumstanci~&a or
dlnllrtiiS oil.o. o contingente ó airado da claue dos 18 a t 9 
IIII Dos completos, e liSta classe por via de regra é' de moços 
•olaeiros. A que. tão_ do cas•m11oto, portanto, ó uma queauto 
deslocada, nllo 11 para este projecto. 

.. 
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O Sit.TBJRA Loso :-'Quem a desloca é V. Ex. 

O Sn. JuNQuiuR! (ministro da guerra) :-Sinto pro
fandamenle, Sr. presidente, não poder asta1· de accôrdo 
com o meu nobre amigo senador pela província de Minas 
Geraes •••• 

O SR. SJt.vEiR& Loso :- Pensei que estava. 

O Sn. JuNQUE;M (ministro da guerra): -. • • sinto 
que ·em materia desta ordfm, quando não se trata de 
politica, quando sa trat:• de uma lei o,rgaoica e per
manente, para acabar com o syBtema vexatorio da actua
lidade, o nobre senador não esteja concorde commigo, 
Eu queria ter por mim a palavra autorisada do illostre 
membro, como já tenho .a respeito de alguns pontos, mas 
quizera que no coojuncto dés,e· S. Ex. a este projecto a 

· força das suas palavru, porque realmente não podemos 
estar em circumstancias peiores. O actual estado do re
crutamento é medonho. 

O Sa. SJLVEJU Lo no :-·E' melhor do que este. 

O Sa. JUNQUII!JR! (ministro da guerra) :-Não temos 
su.bstitutivo m•lhor do que este: -admiftarnol-o. Mas o• 
nebr•s senadore~, em Jogar de se limitarem a cr.rregir '' 
proj~cto no que nos temos mostrado muito doceis, acPi
taodo algumas emendas, atacam de frente a idéa qoP 
não devia ser atacada, levam ao seio da população sn• 
palnvra .autorisada d•svirtuando de ai!(Uma fórma oma 
ma teria que, longe de ser recebida p~la população com 
desconfiança, devia, eu esper., ser. recebida com a melhor 
voo ta de e com os braços abertos. 

SESSAO EM 17 DE AGOSTO 

Recrutamento 

O Sr • .Juuqu.eira (ministro da guerra) : -
Sr. presidente, a disru•são· Jum1ousa que tNtJ bavido nnsta 
casa, acerca .do projecto que estabelece novo modo de re:. 
crutameóto, deve ter produzido SPUS beneficos eff~itos. 

Desde . .o principio de~ta di~cussão insisti sempre em 
dizer que da uoesa parte oilo havia oenbu1oa idéa de re
siotir áquillo que parecesse bom, ainda que· apresentado 
por adversurios políticos, porque fSta lei não teve e nem 
de longe terá o caracter de lei que entenda com os par
tidos politicos, 

maodar á mesa uma emenda, elevando a idade a 19 
ano os. 

O Sn. MENDEs DB AtMIIIDA:-E' pouco. 

O Sn. JUNQUI~iRA (ministro da guerra) :___;Com este fim, 
Sr. presidente, os nobres senadores coinpreheodem que'de· 
facto o meco não é chamado senão aos 20· aoD()S, porque 
ba om lapso de tempo, dentro do qual tem-se de fazer 
todo o processo de que falia o·projeclo: o alistamento, o 
~orteio e o chamamento. Como consequeocia desta eleva
ção, parece-me que não ha inconveniente a!g~m em 
tirar-se lambem do projecto a excepção estahelec1da em 
favor de certos eetabolecimentos SU!teotadoa pelo· governo, 
nos quaes s~ dá o ensino secuodario. 

O Sa. PA!IAN.ItUÁ:- Já ha emenda. 

O Sa. JuNQUEI R! ( míni&tro da guerra) : - Ha uma 
·emenda sobre .isto do nobre senador pela provineia· do 
Piaoby, e eu accedo a QJIII, uma vez que me parece que 
esta idéa é urna consequencia logica da elevação da idade. 

O Sa. PABANUiU.Á.: - Apoiado. 

O SR; JuNQUEJPA (miflistro da guerra) :--'Portanto, 
Sr. pre.ident.,, temos uód dadu todas as arrb .. s possiveis ••• 

O Sa. StLTEIII! Lo11o : -Todas, nito. 

O Sa. JuNQUII!IRA (ministro da gu1rra J : - , • de que 
desejamos qutl este projecto saia desta· casa, tendó por si 
a cumplicidade de quasi todos os senadores. 

O SR." StLVBIBA Loao:-Apoiado, aceito a locução. 

O Sn. JuriQUEIBA (ministro da guerra J : - E' uma lei 
que entende com a boa orgaoisaçllo deste serviço, · com 
uma questão social de primeira ordem, 

O SR. MENDII:S os ALIIEIDA:-Seja geo.eroso. 

O Sa. JuNQUII!JR& (mi~&islro da gudrra):-Espero que 
o~ nobr~s sena dores lambem o sejam. 

A mioba emenda está em termos que creio será 
uoaoim•mente adoptada. . 

O nobre senador pela província do Maranbilo é que 
aambPm não deve ser emperrado, niio deve querer somente 
équillo que uma vez quiz e oilo fazer a wenor concessão : 
c pr"ciso que haja no debate coocessilee mutuas, porque do 
tontrario nada se faz. Deixemos-nos lambem désses gran
des ·llmperramentos. 

O Sa. SAMIVA :-V. Ex. nilo reproduz a sua emenda 
da camara dos deputàdos a respeito dos volootarios ? 

O Sa. JuNQUEIRA (miniStro da guerra). :-Mo é para 

Os nobres senadores teem insistido tanto na quPsUio da 
idnde. querendo a maior parte delles elevai-a a 20 anuo~, 
qukndo o prc•jer.to coMigoa. a idade de 18 annos, que pa
receu nos conveniente lambem por nossa vez aprllsentar
mos a S Ex. uma especie de campo neutro em que possa
mos nos encontrar. 

as leis aoouas, é questilo para depois. · 

O Sn. JA&UAniDB :-Muito bem. 

Por isto pedi a palavra, Sr, presidente, nilo para fan 
agom um discurso,nem para responder ao que disseram us 
ultimiJS oradores, porque penso qu" já se tem dito bas
tante, mas unicamente' para declarar ao 11cnado que vor 

O Sa. S.liiAIV4 :-E nilo diz nada sobre a base da po-
pulação? . · · 

O Sa. JUNQUEJU (miniltro tla guerra) :-Ja tenho dito 
muitas ve~es que o recQnseamento nindn não e~tá per
feito e completo, que ainda ollo ae póde fazer obra por cllt. 

Vou mandar, pois, at minhas emenda•. , · 

....~. 
'V'' 
íi 
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SESSÃO' EM 23 DE JULHO 

Recrutamento 
O Mr. Nabuco :- Sr. presidente, ainda esta 

vez, eu deploro a _i.ullift'•rença politicá que lavra em nos
ao paiz, mesmo quando •il trata dos interesses os mais 
graves e vitaes da sociedade on do lmperio. 

Seohore~. as l11is em. geral são o .espelho das sitoa~ões 
em que- ellas nascem. Acontec~o que vie~se es_ta l~i em um 
tempo em que a oos~a politic11 externa é om objecto de. 
grande inquililação, e todos os o .. pirito~ e•lilo tomados dae 
upprebeooO'•~ 6 temoreN de gn•rra. Já vê o. senado que 
est• proJ~cto nilo pó~~ d"1xar de re•Potir-se de ioUueocia. 
b~llicusa. E qne Importam as declnracõ•s pacificas do mi
oisterio? •O impHrio, di,;se Na.uoleão III, é a paz», e o 'iro-

O Sn. SJLVBIIIA. Loao :-.Mesmo quando se 
eacra vi&al-a. 

trata de perio C11biu. pela gHerra tameraria que elle provocoo,;decla-
rada e com~çada em oito dias. Que importam as palavras 
pacificas, quando abi existem os elementos que podem 
uccasion •• r uma guerr" com a Republica Argentina ?·Que
reis saber quaPS os el~rr.entos a que me refiro 'l E' que .o 
e•tado de ·guerm cootlnúa insoluv•l nq Puragnay, P•'rque 
ainda não bii o tratado definitivo de paz cr•m a Republica 
. Argeo1ina, tratado que só poderia resolver o estado-de 
guerra. 

O SR. Nuuco :-Não ba, senhores, maior prova dos:<a 
in~ill'ereoça do que estas galerias vasias, qoando'Fe discu
te no ultimo torno da deliberaçllo ama lei de conscripç:'ío, 
que entende com o que ha de mais vivo em nossas affer
fões, Q!'e ameaça os entes que no~ são mais caros, qat 
compromelte e perturba todàs as car.reiras e vocacões 
sociaes. · • 

O SR. SILVBJR! Louo:-Apeiado; está tudo arregimen
tlldo. 

O SR.' Nuuco : -Senhores, essa indifferen~a politica, 
que des~oro~oa todkS as ambiçõq~ patrlotrcas, oeutralrsa 
a. opinião nacional, d~st1 óe a fé do futuro, oblitera tod" 
a sancção moral. toda a po~s1bilrdad" ae e~pirito de re
sistencia; essa iod1rornnça polit1ca, por isso me,.mo que 
tira.. o éco e força á• veze~ da opposrçáo, dá coragem aos 

, ministerills para os mliis oa~ados commetumeotos coutru 
as liberdad&s publicas .•• 

O SR. S1LVBJIIA Louo : - Apoiado ; para arrolar e 
marcar o povo. 

O 811. NABUCO: -. _, e ·ás m'aoirias para a r~jeição 
não justificatla ae todas· as iJéas, que provém c1e nó~ e só 
porque provém de nós. _ 

E, eenbores, eosa iodiJl'nrtloça politica é t11l que já 
vae contaminando as cobortes que defendem o minisLH 
rio, por modo que não será para e~traobar·que o minis
Ceriu do 7 de Març·o pn•sa cahir, como cabiu no •on•• 
passado, o mioiet~rio italiaoi• vresid1dc> por um "'ta•Usta 
muito ootavel, o Sr. Lansa.' R·f··rintlo-s .. 11 .. sta crise Dll· 

Dibteri:d, diz o Memorial Oiplomntico (lendo) : 
«Acaba de sacun•blr·o mmist•rt• ltdr-nn por u•ri mod· 

que e novo no systema ·parliirn•nt•r. nãn por cau"" dA una• 
opposiçilo tenaz e resoluta m•s por umn "nnsvrraçiiu da 
inditfereo~a. Acootec~u, dÍz-o WA•m" jorlll•i. quH esta in
differ~nça neutralisoo os trab•lhos parlarn,.ntllre• dur11nt~ 
alga ruas semanas, por (alta de nunreru d11 ~~f•UI• du" u~
cessar.io' pa~ a d.,Jiberação, cb·~·n~o o minlst.,,jo ufln~l 
a llc~r sem maioria; e morr•u ell• de •n•mia, »' 

}•tO póde dar-se, senhores, morrer O Dlllll~terio pela 
indlfl'•rença, de que tem vrvido. . 

Senhores, n~m por outra r.•u~a, s•nãn p•la corag•m, 
Oa8Cidll da fraqunzn dOS parti~OS A d.; in111ff~IPOÇ• pu)lti"'• 
se pó de ~>xpllr.•r certlis di•posiçõ•s d•st• p• • j•cto, U$SI~
ualadus na 2• diocu~sllo, e de qu• uind• vou tr~atar, t•u
dentt•s a tornar o Cidadão soldado, sempre que •pprou
ver ao mini•terio. 

O SR. SILVEIRA. Loao :_ - Apoiado, 
O Sn. N•uucu. :__ Coillcirl~ ai"da, st~nltort~R p11ra ani 

mar dtsposr~Oes lilo estrauhnVIIIS, 10 unno 'l11 grru:a de 
t87i e na Amarica, uma Catalidado1 qoo voo referir.·. 

A goerrã foi fAita pela alliaoça. Para com o Brasil está · 
a ~:oerrli re~r•lv1da pAio tratado dPfinitivo de paz, que em 
separado celebrou, ii•sim como para a Republica Oriental, 
qu~ tan•blllll conseguiu ·o s•u tratado definttivo de paz. Moss 
a R•pubhc" Arj:Aotio~ ainda não cel6brpn Lr.atado ddioitivo 
de paz; o "~tallo de ,::o .. rr. , por conseqoeocia, contioúa 
em rela~ão á. Re~ubli•!a Argeotllla. · 

Cumu pu.demo~ n•~til~ dr<·um•tancias ter segoriliade 
:da p<Z? S~oppund• quH 11 a .. publie,a Argeotina,nu- I'X~<rcicio 

•IH SU•I ~uh•r .. nra, •mpr•ga a represalra ou lro•trlid~ades 
·para cons•guir d" PMa~uay a solução do estado dt< guerra; 
se o Brasil qurz•r toru ... r sobre si o protectorado da Rt~pu:. 
blica do Paragu .. y e hf•Uver de intervir, não está abi a. 
occaslãu da guerra ? Tambem não é um tlle!IJ6Dto de guerra, 
o f,.g .. ao p~ <la pulvora, a presen~il das nossas forças no 
Para~u .. y, vis a vis d"s (or~as argentinas, collocadas na . 
vill, Oc.,rrl•nt'l ? 

E;ta l6i, por cons~queucia, seabor~s, devia . ter ficado 
para uma época uormal, para quando houvesso uma po
lrti"• •mnoci~ada do ~rincipio do equilíbrio e intervco~ão 
lU~ tit • fun•slO tem sido 1111 Europa comG entre nó~ em 
r~) ·cãu ••· RI•·• ~a Pnata; para quando tiver .ce•sado esta 
JIHZ ~rmadlt p~iur dO !fl.!e lt guerra, porqUe, COmO a guerra 
... ill!111a rnat101 que a ~u"r~a. d,.vora us óo"sns ·rf\r.Utsos, 
m . .- nãu tem a cuntiuge""ila de gloria e a, solução da• ba- · 
t-dha• ; "~'" paz urma•la não produz s~não a anciediide 
1nfio:it<~, ~ inerc~ia 6·.o rle>go•to das tropa~. . . 

Sr. pr•s1d•nt.<, esta, purtanto dito que é inutil o fall~r. 
~-u não f11r•t bojt> Ht~m\o aquillo quelt'nbo fettó a respeito 

'"" outros rc•furmiiS ex1g•da~ p•la opio ião publlc& ·e .illo
dtdns p•lo mrnisterio d~ 7 dcJ lllarço. 

O Sn. SILVEIRA Loaa :-Isto agora ·é alguma cousa 
mtds. 

O Sn, N•uco :-Von raz•r meu protesto, consistindo em 
;,rtt~:o~ preci-us A fond .• m•·ntadns. . 

Senhor•~. justific•dus a posteriori aos olbos d~ paiz, 
como es11amos, quauto á. reforma judiciaria ••. 

.O SR. J>AIIA!UGUA' :-Apoiado. ' 

O Sn. N•auco :-••• seremos tambAm justificados pe
•ant" " P·•IZ qu •• nto a esl11 r6forma mllitl•r, que nilo é se
m1o ,, boceta dH P~udora no meio desta sociedade pacifica 
e avessa ao espirito guerreiro• 

.. 

i 

I 
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V. Ex. ha de permillir, Sr. presidente, e o senado qu,. · para invert11rem a vontade. nacional, invertendo · o voto 
eu diga iocidentemente a razllo por que nlio Callei no valo que as urnas podem pronunciar. · 

de gra~a•. ·. · . .o Sa. SJLVBJ~.l Lo•o : ~ Àgora querem arma muito 
Nilo C aliei no voto de graças, nilo .só por es~a razllo d11 

que tratei, isto é, a inutilidade da minha voz chimando uo mais tflrrivel. 
deserto, como porque a respeito da qoestilo religiosa a o· Sa. NAIUCO: _ Convém, diue eu, por um esforço· 
minha opinill.o, que aliás nada vale, e~tava manifestada nos commom dos partidos qofb,rar e substituir ·~te iostroroento. 
diecnrsos proferidos na sessilo anterior e 011s parecere• Ma•, accresc~ntava eu, quando digo aobalilnir este 
dados 'no conselho de EKt .do. Quanto á politica externa •nstrom11uto, uilo quero dizerr substituir por qualquer 
era Jogar mais cabido a discossilo du orcamento re~pet•livu. con•a. por uma cousa ainda peior, nll.o é deixar um 

Havia ama ra1il.o pr~pooderaote que me fazia vir a hby•mo para cahir em outro. · · · 
esta tribuna, mas esta já tinha sido ponderada pelo mPU « Esté projecto é liberal, diz o nobre presidente do coo
nobre amigo,: senador pela Bahia, que s• senta ao meu selho ; este projecto destróe todas as desigualdades, todas 
lado esquerdo· (o Sr. Saraiva): discute-se na camara dos as. violenciaa do syslema . actual. Isto nll.o é senllo o 
deputados a reforma eleitoral e entendo que devemos es- ludibrio em resposta As reclamaçiies do povo bra~ilelro• 
perar essa reforma para ahi concentrar, nesse terreno, 
sobre essa qoestllo qo8 domina as demais que hajam, O Sa. SJLVIJB.l ·LoBo :-Apoiado. 
todos os esforços da no~8a palavra e ar.çllo. Se eu faiiR~se 
seria para dizer ás oppooiçiies liberal e conservadora: O Sa. N•JIICO :·-Eu voo fazer a &raducçllo destas. 
«Nilo estragueis vo~sas forcas inutilmente, conceotrae-a• palavras doa nobres ministros. Eis ahi. Vós vos quei
todas na reform" elfliloraJ.,; sAria para dizer á dJsdideoCIR, ues. povo, das violencias ; pois bem, calae-vos, além 
como disslt"em t 861 aos diversos partidos: •Legitimu vu~ ''"" violencJas tereis a fraude ; sim, a Craud~ do eor&~io ; 
pelas idéas.» · n~o é mais a pulida qu~ ha dK d~~igoar qual de vós d~ve 

Um partido, Sr. pre~ideole, deve ter idéas 8 pH.ixiiP~ : •ervir oo •xercJt<>., é o sort~io ; m•s o ~orteio encarre
as idéas marcam o st~u de•tino, silo como a bussula, qu" ~~:ado ás mesas p~trocbiaes, isto é, á policia. 
dirige o navio; as. paixii•s roo vem, a~tilam, ~4o c• mu o 0 SR SJLVBJR~ Loun :- Como· demooslrlín boatem a 
vapor que conduz o navio; mas as p11i1il~s ~ó por si, a luda• 1<P Juz~s 0 Sr. S!lvf'ira da Mntta. 
amb•çllo de sub1r ao poder ~ó por aubir, vó~ o e•b,.i~. pr•- 0 Sa. N.AIIDCn : _ D:r-~" h R : . • Ahi 

8
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cipilam um partido na anarchia e dis•oluçao, como o vapor . 
aó por si sem direcçilo destruiria 0 navio. para garaollll do surt•JO cnotra u sub·ll'l"g"do· qu" o viola. 

M•A, •rnhures. quem nilo ~ah .. qa" " jn•z d" paz 6 da par• 
O Sa. SJLVBJI.l LoBo: -Apoiado. t:J•Ii•IRde do sub•llll•g•do e creotura d111le '! . 

O Sa. Nuuco :-E nilo havia, Sr. pr,.sidenttA, uma O Sa. SJLVBJR.l Lnuo :-Qo11 é qu~m faz as ele.içiies• 
bandeira cummu01 mais magnifica do que a da ei~>JÇil" di· 0 Sa. s.a.un :-E' (t~ilu p~l• .Polil~ia. 
·recta. L•vantae-a, diria eu ás oppo.içiies, porque ah1 t'Siá · · 
a vida do systema representativo.... O i' a N•BDCo: -·O juiz de p•z dá tanta garantia como o 

anh·lele&""du ou del11_gado. 
O Sa. ZACUI48:- Apoiado. D•r-s•-ha •h• está o parocho. Mas o parocbo,. ell11 só 

contra os duus 'I E o parocbo, s~nhores, St~rVIudo-me de 
O Sa. NABDCO : - ••• coroo com a eh•içllc; indirecta •xpre~~ilo muito usRda P"lo véoerando Sr. viaconrie de 

continuará a morte do ~y~tama rr.pr•sPntalivo, conlinu .. rll Aba,.lé, 0 pnro•·hn vé m~ts nl1o ~abe vê r H • muna gllnle 
esta farç~. que pile em duvida até " t .. gilimidade dos pod~- que ~ó.te a~si•llr a •slt~s my·t~rio~ •I•JiuraHa, . een• pt~ne-
res coostlluJdua I · trai-os: o parocbo verá tudo P&m . vér nada, •~ri em-

z ' baChdO . 
O Sa. ACABI.uJ 1 ouraos SBIIBOJIBs i -Apoiado. Í>~r-se-ha : •O cidndlto é quem ne com a propria mllo 
O Sa. NABUCo : - Senhores, esta reforma militàr é tirar 11 li~ta.• T1rar -a lista dood,. '! Da urna ; 6 ahi :que 

nma re!urma illudida e o que IJ!Bis dóe ~Ao a~ pal~tvra~ •slá torta a possJbili•lade dos abusos por mllio do aruficio: 
do ouhr11 ministru dos DPgocios da guerra, que smto nãn lo demai~. como nos ou troa p•iZHA1 as abst•oçii~s Silo pra
vér presente, e do nobre preaidt~ote do conaelbo, na coo- ticadas, nlo é de estranh~>r que ao nosso, ainda em .maJor 
clu.Ao da i• discnssao. · e~cal•, tambem o s~jam Eu mterrogo as ve~asaa con~ci-

Dizia o nobre ministro. da gu11rra : eoCJ•Si dize1-01e se cunfial!s ne8&aa junt"a parot•hJaes ceie-
• E' idé11, penso eu. do pro,:rnmma lib,.ral acnb"r com bres, como silo, nu rraude~ ·e 'Violen·ciaa elt~i&orAes. Os 

a. recrutamento coroo e~tá eatab8lecJdo, app .. llar par11 •nrteius ~erilo tão poro~ e sinceros como as nossad elaiçiies. 
a igualdade; os nobres senador~s oilo podem rJscar esta Que ro~!em as opHra~ii~s do sotlt~io na cabeça da comar-
idéa do progr11mma do SI!U partido. • , ca propuz eu ,. nAo quiz~Miee. 

Dizia o oubre pr .. sidente do cun•elho : On11a &ra~ncçAo Vós vo.s qnooizau, po90, das ~iolen:. 
"' Eete prujeclo 6 liberal ; d~slróe ·todas aa desigual- ciu, ma~ até buje tendes ao wenoa o direito de qDI!IXar-

dadea, todas as violt~ocias dn BfMII!ma actual. • vos das fiOieocilos, porqu .. ellaa· ~llo contra alei ; e tendes 
Senhores, eu linha 'Jir,.~rnido esta Enmbaria dos nobre~ o dir•ilu de invocar contra 11l1àa o habea1-corpU1. Ca

mi nistros, quando fallei a prim~ira V•Z ne~ta capa : o lae-~oe; •s~as viuleociiiB v lo sor IPgilimadas poi' e& ta lei; 
recrutamento, dizia eu. é um in~trum•ntn politico di' nAo mlii~ tereis direito de qÍI,.•xar·vus, porque nilo podeis 
que se eenem greBos o troyaoos, em subJDdo ao poder, queixar-,os contra a lei ; nao . tereis direito ao Aahal;. 
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. corpur, pnrqa11 nlo .poi!PI• empregai-o. cuotra acto•, qa,. 
~lo •er l'gahs•dnl de huj11 .-m dilO III, 
• E. r.u .. ., •. Dili d•lljiD~I·Iadll• que "''" projPCto de,&•ó• 'l 

P .. rece i•to um ep•rramm11 I H•, 11nbore,, igaal<lade u .. 
ohrig .. çlu do dllrYiç•• milit~r, qonotle se decr.,ta ll exone· 
raçllo por ~i abeiro 'l Esta ~xooer~çll.o por diubriro oll.o 
quer' dizer que "•le proj•clu é .6 .p11r• os pobr~~. pHrll "" 
prolet .. rioe , ·que alo Od paru!.~ 'l Qu rn . l~m 1 000,1 
o~o edá ~uHto a este proj :elo ; ·e dizei• qu11 ldtu e 
igu ld .. de 'l O ri,:o rime·All -com o st~a MD(l"rlluo, ma~ ,, 
pohr11 olu pÓ•hl rt~mir-se ou b" de .remir se àscra~l•llodu••~' 
á drvtd~t; ;. diZ• la que i•lo -é Íl(o•l•lade 'l 

• O prnjtt.~to ~>Cnbll com-Ioda• 1u d•~igu~ld•des. » M•~ 
ha coo•criplos oe.te projAclo. qau ficam Bllj111lu aos caa
tig•·• corporaes, e oulros, 110e olio silo suj .. itos aoe. cnsliglll' 

· corporaes: os sorte .. doB qu" ll•~~m no I'X~rcrtu não ~utrr•lll. 

cil~llgoe corporBe•. m~tB o• qu• stln rl'meUrdu~ •~ora a 
armn.fla pod~tm liOit'rer o caliibrole. Ei• aqui a ·igoaldad• 
qu .. e•te · pr••jMCIO coulém 

O Sa Z4cAn•u_:--:E quem dPsigoa 6 o governo. 
O !:!la. Nnuco:-Quaes alo .os qu~ vão para· a marinb• 'l 

Qu~e• o~ l'id-úlrlos •ort~ad~s qu~> ficaú suj~iios ao cal~&brul· 'l 
E1~ ab1 o arh1trio. , 

O 811 •. Z4CU1Ae :-Od idoueos, os mais capazes d11 
lnareiJl c•I~brute. · 

O lia. NAJuco:-A IDPIIAs que o governo qoizAr : nPm 
-ao IDMQus ~e aduplar11m doa• ·provid'"n"ras salut~r'"s da o o v
lei rran•·eza : a 1i, IJUI! fl•stma os pnmMrros noweros sor
teados ã mariub., a t•, que ~oulori•a a tr,;c. du• num"'"' 
entro '08 sorleadoe para o •xarcilo e marinb~~o. H ,v.,rJa a~·iru 
alguma garaolia coolra o .!rbnrio. 

o Sa VI•CÓ.NDB Dn a ... BuNCn (pretidenlll do COIIIIllho) 
~or qa11 ulo propozerlim a ~buuÇAo do ca&Ligo corporal 
taoto oo exercito como oa armad .. 'l 

. O 8ft. SrLVBIIlA LoBo -Eu propuz ama emenda. 

O Sa. Vt•Cu.Nbl Do Rro Bu.NCo (presidt~nlll do comelho): 

pt~l~<e cir•·amacripçAo maritim11s • pelas c:om.paahiu d• me• . 
11urea IUDd" mar" dra.ovolvrdaa. · 

O Sa SrL~IJU Lu•·• :·:..._Mal o mlnia&erlo da ·mirJalla 
..ctoalmeo&e 91111 a reboque. · 

O Sa. N.&auco : - A• ai m, s11nhores, tomando eaté coa• 
••lho nl11 muatraria esta .lei cootradicçlo tio fl~grante ; 
'''" terj,..,.JI,, ess .. s doaM d~~igoaldadll8 odi<·s~s; is&o é, a 
.. xoneraçAo por diob~iro e us ca.ttgoe_ r.orporaes, a que 
•Ao aujo,rto" uns •orle~tdoil e nAo outros, a arbítrio do go
verno, qu .. e qo•m d•signa os qus llcam DO exerCito e 01 
qu" váo para a 11rmat1a. . . 

Eu olo dlrPi nada de novo, dizendo que é muito po11i.el 
que o eapirilo de partido possa IDftoir atoaae,arhitrio·t_er
rivel com que ficam o8 mioia&erfoa,. podeudo ·DÍarida(a .. 
li:"nte _ da oppo.içlo para a mariobt& Jnar calahrotefl: . 
·l~•x•odo oo ~xercuo os eorleados, que forem do pa.rtido , 
IIIIDI818ria(. 

O Sa. Z.+.cuus :-Abi é que esta_ a i~oneidade_. 
0 811. VISCONDB DO RIO 814!'100 (prllidllllfl do COtlraJflo}: 

· A•sim combate· lodu o projecto. .. · · 

O Sa. N.uuco ·:-Se concedeis o arbítrio. como eatra. 
•b~tee a con•equencia delle 'l Se daes o poder,· como 
uegaes a possib.rlidade. dos ahll•oa delle 'I 

o sa: VISCUNDII no Rro BnNCO (prlllidlnte do coni•lllo}: 
-E·pero qo• V. Ex conclua Cormulaodo o seu ayatema. 

o Sa NABUCO :-Já formulei. . 

O S11. vrsco.Nol ou R1o Bu.Nco (pruide11ta do coftrelllo}: . 
-Já aao é o de suas emendas.· 

O 811. Nnuoo : -E' o mesmo das emendas, sempre 
c. berenle. 

O ~R. vr-coNDI no Rro Ba.&"co ~r~nidllttll do coliulho} : 
- Nao, seubor. . 

· -Para a armada lambem 'I · 

O Sa. SiLTBIIA Lo1o : - Sim, senh.or ; elo homens 
)ines como V. Ex. e eu. · · · 

• O Sa. ~rsco.Noir no Rro Bu!'lco (prt~~idllnfll do eonllllho}: 
. -E a quero ~Or quaudo forem ministros. . 

O Sa NABDCo :-0 que resta é a demoastraçilo, leia 
V. Ex o muu segundo discurso, ·e rerá como ficOu ex
pllc .. ,Ja a soppoeta uicoberencia, que V. K:x me. attrihue 

O corto é que o milli•t•• io, conveocido ,doí abuso .. : pra
licados pelas aoloridades locaes, procarQD no projecto da 
relorma eJ.,itoral, para garantia da· qoalillcaçlo, a iat<..r
vençlo da magistratura. E procede incobereolemeote, con
fiando as operaçCJes do aorleJo, que 6 a base daeta Jei, á 
estas autoridades Jocaes, que reconheceu IU8peitas para o 
processo eleiloral. . · . . 

. O Sa. Z.lcuru_ :- Eotao, separe-se o ser~iço da ma-
rtoba do· do· exercJto. · 

·o Sa. Nnuco : - O remedio 6 este, como diz o mPo 
nobre amigo : eutendeia que de•e couliouar o cast1go 
corporal na màriaba, enllo weparae deste projecto a 
marfnba. ·. . 

O Sa. Z.u:uus : -Silo doas serviços diversos. 
O Sa. Nuuc:o : - Senhores, um meio pratico, eo~i

nado pelo visconde d_e Cbareoton e por ou aros didinctos 
geoeraea de Fraaç•, facilit11ria . essa aeparaç4o, que pro
pomoa. A marinha tem fuzilaria o aval, assim c11mo t~m ar
tilharia anal; sopprimi uma e•onlra,Ps~e ~erviço sera feno 
por r:ooting .. nles do "xercilo em terra. Nao hnv~rá n1slir 
incuDYeni .. _ote · algom e o,.ara a marinb11 com a .u .. llSpe · 
~ialidade de recrutameuto·aó para marinheiros e: favoreoido 

Nu&ae •tua os dous projectos, o de eleiçCJea e o de recru
tamlluto, devem ser homogeneos, porque, quálquer que aeja 
a r~forma eleitoral, ficará ella nallillcada desde que o go
verno .Por meio do re_crot•meoto puder exercer inllueocia 
irreai8livel sobre os votantes, desde que os ~otautes forem 
otlo Cldad4os, mas aul••matoa. -
. Voa prodadr os ruodamentos do mea protesto. O primeiro 

, fundamento do m~u protesto 6 contra o aystema do pro--
J~cto. · 

·Desde que· se trata, Sr. preaideute, de ama lei de 
recruhmeoto, de ama instílaiçlo como esta, que ebVolve 
~ssuucralmente todas as relaçil•e civis, pertorba·e iaverte 
as aepiraçCJes da sociedade, e alf.,cta a força da producçllo 
do ,paiz, collocando s 'b as bandeiras br~<cos, que. faltam As 
in•loBtrlas, 6 pr11ciso um systema, um cÓmpleito de provi
deocias tendeales a conciliar o iaterea,e do ·~ni~o militar 



','', :: 

·cam as mais ioteresses da•eoci~dade. -Ora, ·o .systema qu,. 
mais sati~faz a esse desideratum é ·o dos engajnmento• 
,voluolarws, é o ~ystem~< propo'sto peJo:partrdo lib•ral. 

.. Mas os nobres ministros dizem : esse systema é uma 
utopia. O que. tendes, purém, f•i_lo, que ex~erieucia para 
provar que isto é um" utopia? Abi está. o 'facto da guer
ra ~o Paraguay, protestnodn contra o que dizei•; ahi esta 
lambem o ei~mplo das oaçi!•H, que. sab•m Jlratwar n li
berdllde; e nil.o e• tão coot11minad•s pela f, bre gu•f'reir11. 
que domma o continente da Eur••pa. 

E' uma utopia, mas· eritrAtanto é uma utn~ia d· In~:l- · 
.terra; que ee ili•tiugue peloo pos1ti•i·mo : • lnl'raterra tem 

· c_onfórme:'o orçainentu d•· 1872 ·18~ 3, liedocçãu feita dn> 

-'foi'ci.ifcao· servrco d11 ludra, <i67 0011 bume~os, tudas obu-
·.• '" . ' ' 'c'da_s· p~lo · .. systema de volu'utariu>. E urna utov1a, 11!"8 •. 

· ·Hnllanda . t~m um •x•rcito de 611 000 vraç11s, Mora u 
exerdto lia• lndi•S On•mae•, ~ ab1 ullo b• semlu " r"r.ru 
tlim• o to v .. lun~ario. E' uma 11tuvi-•, ma;; o• E-tadus Uni· 
dos tem um ll:tercito ~e :15 000 prnça~, .tnmbem cut1~• 
guido pelo . systewa volonL•rio. Porque é qoA, nitro ten•iu 
ou não <leveodo ter senão urn p•qoeuo exercito, não porte 
mos preheochel-o com voluntarios? 

·Mas o nobre ministro da gaerra, sem tomar em con~i 
deraç;to o que ponderei no meu ~fgundo di~curso, coou 
Doou ainda a calomniar o syst .. ma do recruta meu tu ingl•z. 
-Não ,posso prescwdir de ler o que a e••e rll•pello diooe o 
nobre ministro : cc Que a IngiiJterra não tem um ext~rcitu 
tão grande_ conio deVIa ter em relação a 'u" ·p.,pulaçao, 
soa riqueza e suas longinquas colt•nias. • Qner o nobr• 
ministro que a luglaturra. que aliás tem u orgulho de. 
nil.o ser potP-ncia militar, t•nba exercito, numeroso como o, 
do contioe11te da Europa; qu11r o nobr~ mini•tro. sab r 
mais que à lngllltllrra quaes as forças qu~ I h• convém en. 
rel•çãu á sua pupulação, riqo11Za e lou~iuqu.- culonias l 
« Que o ~ystema de recrutamento em Inglaterra crn · 
imrnoral, menos d1goo, e que não prodazia·oenao sold•do.s; 
milito medioeres. • I 

Es1e con•·eito do nlibr" mini~tro tem ronlra si a auto : 
ridade de Tbier" na >'oa Hs10ria do Con.mlado e do lm-1 
perio, e· Thiers oã1i é "U"I'"iw, """ •l•z que tu tropus in-' 
gleza.•, essa., tropas conseuuid•s por meio do recrutamento 
11oluntario, teem tanta firmeza e valor como as mais .avan 
tajadas da Europa. 

echdir1g, que. ee dá ·adi~~,ntado •. Feita· .a· e:tpe.riencia .:e 
•justarlo o sargento com .. o recruta, !Volta ests pMa sua cata 
e 110 -outrc. aia comt•artice á bora designad11 no :qua~tel • 
S. JurgM ,e dabi VI.Ul p11ra aJCÓrte de Policia do. W estmioster 
1>ar11 pr,stur o juro menta, ~endo .que até .. eosa .oceas.il[o 
pó•lft r1.1tractar-8e ou d1zer que rtão quer ser soldado; e· 
mr•>mo depois qae jura bandeira, .póde exrmir-se, dando 
f, 20. 

Por cons qu•ncia, sRnbore~, hll toda liberdade no reçro
LHmftuto iu~l•z, o d<tndao é quem se offerece ; ·é elle qúe, 
voltando pnr11 sua casa depoi• que está com o sargento, 
o\um~ar .. ce no outro di<l para prestar joraAJento,- e ~lle 
,,óde rfttract r-s• até o neto do jarameoto, e ·depois de 
Jll.r~r aio•la vó<~e exirnir"se m"diaote f. 20. Não devia, 
·iJuis, o n•·b•e mio1stro com tanta facilidade, sem dados 
,ffi,:raes 'ou autnr1dades cootiouur a dizer que era immo
, .~ e devrdo á •mbringuez o sy~tema de recrutamento na 
1-•l(laterra. 

8<HJhuros, o ~ystema·voluntario é caro, eu o reconheço, 
"'a" é r"vro 1actrvo, porque mautem e dei1a salva a Corça 
da pro-ducçãQ do paiz; nll.o tirando para o llxercito 01 
braços quu lhe estão apphcados ou se desdoa-m a ella~ 

O Sa. SrtvEIRA LoBo : -Apoiado; cootca isso não ha 
argom~nto. 

os~. NADUCO :-E' nisso que se funda priocipalme!Jte 
o pusrlivi,mo 1uglez. D1z Cobdeo :- « Com,o;é possível que 
um joven que póJe ter pela sua industria tre~ schilings 
p••s•a ser sol<lado, gunbando um scbil•ng? a Isto quer 'dizer 
quo se devem proporcionar e combinar as v .. ntagens da 
-roll..sãu milnar com a• das -outras.· carreiras por. modo 

•qui •'dente ou por comven•aç~o . 
81•ubor"s. o partido ltb~ml quer ._principalmente e antea 

•e torto o .ystemll de eugnjam-ntos voluotarios (apOiados); 
mas o. partido llber;ol tem morto patriotismo_para ad.optar 
outro syst"ma sub.rdiario, uma vez provado que, _preen
ebidoe os prazos, ·oro pregado- meio·s ·o1Ilciaes,· não é pos
•lv•l conseguir voluularios (Apoiados). 

E s"m dtmda seria cal umnrar o part1do .liberal o 
"nt•nder que elle quer abandonar a deCesa nacional. 
( 4poiados). · · 

O Sa. SILVEI R! LoBo : -Qaer até. tornar for to a naçlo . . . « Fiz vê r 11 esta casa, disso S. Ex., que Da<JUolle pniz 
fazia-se o. recrutamento por meio de sargentos -rer.rutn 
dores, que levam os rapazes á's bQdegas e "bi 08 f•z•rn 
embebedar, dizondo depois que elles já tinharr• Lebi~o o 
dinboiro da _Rainha e ,que por consequencia deviam ser
vir. " N • meu se~:undo di•••orso ~o tr~ouxe um artigo du 
Jornal 0/ficial da Republica Franceza, tran•cripto da Palt 
Mal! Budjet, -artig" fu1i<bdo ~m C!:.do• • fficH•es, nn~e s~ 
desmonLe essa prvpo•rçiTo do nobr" mini•tro. Eu li o 
arltgo, não o· quero Wr •gurn por ser muito exl"nso; far•1 
c re>umo d•lle. 

O Sa. NABUco :-Mas, tendo -elle de .escolher o ·systema 
sobsrdiario para o caso de não serem passiveis os eogajll
mentos volontarros. pergunto; qual dos ;dous systemas _pó de 
vreferir o partido liberal ? · 

O recrutamento é ·fe1to com a maior libArdado : o sar:' 
gento nilo pro•:ura o indivtduo, o individuo é qo• o pro 
cura no Jogar designado; desde que o indrvtduo d1z qJe 
que·r BBr•soldndo, enti\o ·ó que o sargento pum av•riguar a 
sinceridade deli e leva-o n umn casa do bebidas e "b1 
bebem. Nilo -será ~slo mr•io bom, ma~ emflrn é um. m~<i'• 
tradicional, pdo qual o recrutador trata dH verrH<I,•r Sll u 
individuo tem vocação sincera, ou so bÓ quor üptLolltLr o 

Qu~>n•to digo dous systemas, refiro-me aos dons 1sys
t•m•s mai• g~raes,de que tenho fallado nos· meus discursos 
110teriores; 1° o systema, que estende a obrigação do ser
VIÇo militar a todos os alistados annualmente ; 2° o 1ys.: 
tema, que impõ~ a obrigação do s~rviço militar a um 
••omero limtt11do dentre 08 alist~dos. O parUdo ·liberal~uilo 
vóde preferir entre o system~ da conscr1pçilo e o sy.tema 
·lo sorteio senãn o .du sorteio. Sy-Lema da conscrirção 
··h amo .. u o pri_meiro •y-tema de que c.Jiei, isto é, o s:fstema 
IJUe est"nde" obrrg.çãu do s~rviço a.todus os ali•tndos,nn
nualm•nte: chau10 -.eu syst811111 de .eorteio o ·&~gu.odo, •de 
que fallei, isto .é, .que impõe 11 obr.igaçlto .de setvi.ço.a·•om 
numern.limitado dentre os ullstados, des_ignados, r~s~e ou
mero por 1ia da . ao r te. 

... 
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O 8a. TJecollf&B DO R ao Bu ... co· (prlliCÜAh do conulllo): 
-sy~lema de conacripçllo e -eyetem11 de aorteiu I 

O Sa. Nuuco :-0 nobre mioidro diz, riodo·i!e, sy~
(ema de condcoipçlo e sy.tema de sorteio I Pois sllu dons 
ayetemas drfl'•reotes. 

O Sa. vrscoMDB DO llao Bu!'lco (prflidetllll do conulllo)': 
-Moetre a diii'Hreo~a. 

(!)· Sa. N.tauco : - O nobre presidente do consP)bo 
mostra assim que olo l•u o meu s11gaudo di~corso. H, d" 
S. Ex. permittir que r.epita a demonstração que Oz nesse 
·segundo discurso~ · 
· O Sa. viscoMDB DO Rio BuMco (pr'111id~nla do con•alllo): 
- O aPgondo discurso b" de estar de acc6rdo com o pri
meiro, e eu ouvi o primeiro. 

O Sa. PAu!tUlD..Í. : - Nio leu o s1guado. 

O Sa. Sn.vsJu DA MonA : - Leu i discurso de cioo-
eelheiro de E.tado S. Ex. lc!. · 
· O Sa. S . .n.uu : - Tem tanto trabalho que oito póde 

ler essae coo~••· 

- O Sa. MBIIDBS DB ALMIUDA : - Discurso de senador 
raro 6 o que elle olo 14. 

O 811. NABUCO :-:Ião sou eu que o digo, silo os auto
res, e entre elles o general Trochu, que afóra os systemas 
especiaes da Inglaterra, Estados Uoi~os e Suisea, os sys
temas de recrutamento se reduzem a dons, i~to é. os dous 
que descrevi e repito : 1• systema que estende a obriga
ção do seniço militar a todos os alistados annualmente; 
'l!• Pystema que impiJe a obrigação do servico. militar a um 
numero dentre os n listados aonualmeote. 

Como o I 0 systema estende a obrigaçilo do st~rviço a 
todos os alistados aonualmeote, oeste systema, em rel;•ção 
a essa obrigação do servrço, o sorteio seria cootradieçllu. 

O sorteio,. para dizer ou dosigoar quaes servem e qoaes 
silo · exclurdoe de servir, nilo tem objecto, porque todos 
servem, sPgundo este sy~tPma. 

panha e outras oaçiJes, que oilo Caem acompanhado 01 
grandes armamentos da Europa. · 

O eydlema que o projecto seguà 6 e systema da coo-
. scripÇil01. isto é, O syetema qUe ÍmpiJe a tudos a ObrigAÇii:O 
de aervir i a verdade é ·que, cooCorme o art. S•, eort"ados 
os indivíduos que compoem o contingente, os dem~tis Ocam 
d•stioados p11ra •opprir as (altas do medmo cootiog~ote e 
findo o aiioo financeiro os alistados que restam pa&dam a 
constituir a grande reiervn do art. li~ e sujeitos aséim . 
a rncorporaçlio no exercito. (Apoiados } 

E' oq nilo o systema da Pru~~•a ? Sem duvida. · . 
. Na França, pelo contrario, uma vez sorteadoa . os io-. 
dividuos que deviam comp~r o coolingeote, oa. ,ditmala ió 
tinham a cootiogeocia de servir na guarda naciooal,,A;.Qil,al 
Ocavam p11rteoceodo. :. ·. -~:.:<·,,;,,,~, 

Portanto, Sr. presidente, ha muita diflereuça entre. o 
qoe se cbama cooscripção, isto é, serviço de todos o~ 
alistados, e o que se chama sorteio, isto é, serviço de 
~t.lguo~ dos alistados. 

O Sn. VJSCo!'IDB Do Rio BuMco (prelidénlufo conrelho): 
- E' di•ti11cção que só V. Ex. Caz. 

O Sa. Nuuco : - Oh I senhores, isto 6 negar a evi-
dencia. · 

Esta distiocçllo de dons systemas uilo é minha, mas do 
general Trocbo, que citei, e resulta das iostitui~ões da 
Prossia e da Franca ; com etreito, a Proseia e•tende a 
obrigaçilo do servrÇo militar a todos os alistados; a Frnn~a, 
pela lei de 1 83!, só impunha a obriga~Ao do servi~o a 
certo numero dos alistados, ficaodo os demais exonerados. 

Se um systema chama a todos para eervir, não precisa ... , 
de sorteio ; se o outro systema oó cbamn um numero ···: 
limitado para servir, precisa essencialmente do sorteio para 
d•oignar et!86 numero. · 

O Sa. VISCONDE o~ Rro BuNco (pre&idents do conselho} r 
- Qu .. l o nome du vosso sorteio '! . 

O Sn. N••uco : -O que distingue o meu sorteio do 
vosso é o objecto e não o nome. 

O Sn. vrsc~>NDB Do Rro BuMoo (presidenta do cofluz;.o} 
dá um 11parte. · · 

O sortt!Io nesse syetema é cousa secund.aria, porqu• 
1em por Om, Dilo a obrigação do serv.ço, mas a ordem ou 
prioridode ·do servrço de todos. 

Como· o i• sy•tema impile a obrigação do serviço n um 
numero limitlido dos alhtados, o sorteio neste •Y•tema é 
sub"taocial e car11ct•ri8tiro, porque é elle que d~s•gna· e•8e 
numero · Jrmit,.do, é elle que drz quaes oti alista·d·os qu .. 
.dev•m servir e qaaes os que ficam ··xclrlidos de servir. 

Efl',.rto do · 1• •Y•tema é que, preeocb1do o contin~eote 
aao11al, os nlista•los que restnm constituem o que sa 
cbama - or.rate re1erve - ou reserva de recruta-

O Sn. NABvco : -Distingui o objecto. de u'ill e de outro 
sorteio e verei~' que, no vos~o sy"tt!ma, o sortero é cousa 
secundaria, no mru systema é cousa ei1SPDcial e d11l'•rento: 
o vosso sort~io · tem por obj"cto a ordem ·do .s~rviço do 

. todos, o m~u tem p.or o11j~cto a obrrgaçilo du serviço de 
alguns, ou moitos. 

O Src. vrscoNPB Do Rro BRANCo (pre&ídente do con1elho)': 
- Não poeso reepooddr em apartes. · 

mento destinado a Bubstituir as faJta·s do contirigente, e, O Sa. NABvco : -Não pó de responder sem destruir as 
decorrido certo tempo, os qao ficam vlio para a landwer, autorid~des que citei no 'ilJHO s~gundo discarso. · 
qu• é a gr~<n·l• ri'"Hrva ou SU>Itlftlaculo doHxercito. 0 Sn. vrscuNoR Do Rro BRANCO (presidente do COflrBlho]: 

Ell'-rto do 2• •y•t•ma é quo, sorteado o contmgeote, _Se 0 segundo e~tá de accOrdo com o primeiro ••• 
os alistad .. s que restam ticam exonMados da contingencia 
do SHTVI~o mrllt•r. ou eocor·por11~ilo no exerdto e per- O Sn. SrLVIIIRA Loecl:-l;so é evasiva para ulio Illr, 
teocendo á guarda cívica, que 11liás póde eer mobilisnda quando é obrigado a IM. ' 
elll t•mpo de guflrra p1ora nux;linr o oxoreito. O SR. N•nuco:-Se o objecto do 1orteio no meu eys

.' .O 1• .y:~t•ma é o da Prussi11 e bojcl t'mbom da Russia, t~ma é a obrrgaçilo do dHrviço, mas se o objecto do 
Austria, ltalia, Belgr,a, França; e o 2• sy•t~ma, crMdo 1 sorteio no vosso •yst•ma ~ a ordem do aerviço i se no 
pela F11111Çil e.u 1818, nperfHi~ondo em 1832, et1RROU m~u sy.,terna ~ervem n•gun~ dos 11listados, Ocaodo os d··
ahi &m _1.872, rn"s ato da é o syijtema do Portugal, .ll~s- maid hberadOd1 mas se· .110 vos~o SJdtema 1ervem todoa oa 
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alistados,nito sendo o sorteio aenilo para numerRçito dtlle~, genPrnes de França, se v6-que leva em. masaa-nAo dia~ 
afim de servirem conforme a. ordem dos numeros ; se· t10gue cla•ses annuaes, mlis envolve toda a popul~çAo ; 
gue-se. que alo cousas diversas o meu sorteio do vosso, o . que a con~cripçAo PÓ compr~bende toda ~ classe do anno 
systema que quereis e que eu quero. . ! ~ qu.e se refere; que o surte1o tem por ohJecto um numero 

O SR. VISCiiNPB DO R10 Baucu (pre1idente do contelho): hmuado da clns.se annua.l ; que o ~ort11io no sy•tema da 
-E' 0 sy~tema de V . .Ex. C<>D•CrlpcAn nlln •~rvA sPnilo P·•r• dHIA murar a ord"'~.- em 

, . qu" 01 all&ladllt devem 1er chamad,lfi!Jra a• b,.n.tearar. 
O S11 N~:aucn:-E o sy~t~ma .doa marecbaAS 8•101 O >J8t•m·• do I''"Í'"t:&" é, .co .. o JB ct~••u•u•t··er r·o•rr 111 

.Cyr e. Suult; V. Ex. quAr 'rl<llcalariS4r-me, mas· ba de arls su l1 !)•, o •J·l•ma da ~•U·s•a, P"~to qu" C• m iaro
antes ridicalarisar e•ses geueraes. b•r~nci~&s, qu• h .. i de n .. tar, e qut~ u de•mllu• aliM•m; é o 

O Sa. v1scoNDi Do R1o Buoco (prelident• do coflulho): sy~&~ma . da p, UMsia, . é o ~y-;.t.,ma d,. ~orrocrrpç4•!· · por 
-Nlto me raça essa ioju•ti~a ; ninguem o aprecia mnis. . • que sa~r1fica toda a h•la annual, á ~outrrog~oc:ra do •~r-:-

O s · N E · t 1 'd d y Ex vrçu mrlrt .. r. As·rm qut~, r~''" o snrle111. o• ah•tados nlo 
" ABUCO :- 0 apresen ° au 0

:
1 ~ 88

• 
8 ue. diz. desc:aneam, coori'rrú-t a anCICI·''de da• famrlias e da~ in-

nlo é capaz de apresental~as para 80" en •r 0 q . • dostrin~ porqu" os aliota~o~ qu11 re•t•m, prPIInChidl! o 
·O vosso ~ystema P acon8c:rrpç4~,ll meu ey~tema. é 0 Sllrterll, cuntrg~n'te, fi,,am ~uj~ilo•, conforme o ~~rt. 8•, ii contin-
é com11 se cbama ~m França. genci~& d" srn•m dJ.madua p~ra preenc:ber ai! faltas que 

OSa. VISCoNDB DO R1o BuNCO (preridente do conselho): b•jam nu cuotiug•ote dur~&nte o auoo o financerro, e, coo
- V. Ex. no primeiro di>~curso cbamou serteio limitado. forme o art. 5° eollto -sajehos (I serem encorpor~trlos· · ao 

O Sa. Nuuco : - E' a mesma cousa. ex~rdt•• emt11mpo d11 gu .. rra. int•rna ou externa. E' eua 
· c"nting•ncia.do art. IS• qn11 mais odiosa d•ve ser á po· 

o· Sa. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conaelho): pulnçilo. C••ID elf•ito, o art 11• •ojAit .. as 1t claA~·s de 18 
-'Não ba me.tre, nao ba autor algurn. que faça essa a 30 annos, isto é toda a p;•pulaçlt•' viril ii encorpuração 
distiocçlto ; o sorteio s6 por si nao consti!ae sy.tema, e a no ex~rcito por acto do governo, e por. designaç4o . mili~ 
conscripç4o não é 11ntra cousa aeolto i880• tar ou policial. Col!ocadas estas classes ua fOarda na-

O Sn. Nuuco :-A' vista da iosisteocia do nobre mi- ciunal, ellas seriam mobilisa~as ee.a innovação, ~em a 
nistro, nitu tenho outro nmedio seullu, ac:ertaodo o dAsallo, odiosidade dP militarisaçllo, eem perderem seu caracter · 
ler as autoridades que citei no m•o sel(urido drscorso, dA forças cívicas. Não se quer, porém, a m11bilisaçilo ,por 
e que consistem em d•cumentos •·fficrnes de Fr·•DÇit: por m•io dos corpos destacados d1t. guarda. nacional, quer-se 
elles se ~6 que conscripç4o é orna cou~a e ~ortero é .. u. a immediata eocorpor~tçilo no •urcito: ollo se quer 
tra, sendo que o alistamento é cousa cummum a todos os a desigoaçllo por mei11 dos cuos•lbos. da rev1~1lo da 
systemas. O• docum•ntoa a que me refiro ~ll.o os r~laturio• guarda oncinnal ou pelos cbefts llellas, qaer-se· a de~ 
das duas r.ommlS'-ii•s dd8 cama r as lr.nceuM, um reh ti v o ~rgnaçilo m•litar ou otes policial, porque ulo ba àuto
á lei de 1868 ·~~outro sobre a lei de 1872, que actual- ridades militares \errituriaAs qatJ a poA•am fazer. E como 

. meote rt>ge a Fr~ol)a.. s• diz que vilu cii~Mar 118 dAsigoaçiii!S 11rb1hariaa do tempo 
Eis abi o relaturio. da commisslo franceza relativo á da guerra do P"ragu;.y, qu;QIIo 11 d"•ign•çllo por eote 

lei de 1868: proj•r•to é p•ior, purqu" é policial?. Ou•ra ruiu por que 
cr A cOn1cripçtlo creada no anilO 6 pela lsi ds rtor a- o .:ov•rno nilu quer a j!Uard~& u.ciunal para o t~nrpo da 
fiUUfOO m1lalar, IÍ qual O general Jourdan l1g"u IBU nome gu~rra é por qUil a guarria nacic•n•l nilo marcba para 
era 18111 cuvrda um grancte progre11o em comparaçilo das fora do lcnperio, 11 eu ... qu•r fie~~& r b•brlitado para ~tnerras 
leVai em maua . ll{:f(res.ivas' indeprnolerrtemeo e do COrpo )pgriiJIIIIVO. 8•-

AbUIQU-18 m .. ito da conrcripfilO e fui obolid11. obures, eu elo me opponbo a que eaPas r:Ju.~s ant~ric•rP8 
IJe 1815 a 1 H 18 re·correu•3e ao1 eng j"mentor vo- 8Pjam mobihs1~as e en•mrpnradas no ,.x,.rci&u, mas >Ó e 

lnotarios para. supl!rir o fXerciti!. E• te IDIIh• lu i ir<rprullcuo. só por acto lrgr.Jativo. Para gu~rr' s def11n•ivns. para in-
EotAo o marechal Saint Cyr propoz preeor:b~r 1os '"Pios ,,.,jjo rle t11rritorios abi está a guarda nacional. , 

do exercito por um novo modo 4e r•r.rotrtmeoto, o 9or1eio, Senho•·es, o projecto adopta o systema da PrusPia, da 
e fui v11tada a memoravel (Pi de 1818, reproduzida na l11i Ru••'"• dn Au!ltria e da França ar&u .. lmllrrte. maa jl\ 
de 1832, pelo marecbal Snolt. • tenbn ~·mon•lrado que essas DliÇild8 tiveram raziies eape-

V•ja beiu o nobre miniotro-por um novo meio de ci·e~, que ollo·temos. . . 
recrutamento-o sorle•o A·sim quA o syslema da Pra•aia t~ve por·origPm o 

Agora a exposição de motiVoft .da ]Pi de 187! (lends): desaMtr•• de Yeuoa ; o •Y•tfma da França, PY•t•ma imita• 
«0 recrutamento da lei de 1818 " 1832 Dilo é a coo· do 'da Pro•sra, tem por· justiOcaçilo dePgraças da goerra 

scripção, porque· a conscripçilo •ubm•tte todos os maoee- dP 1870 Todas as oolras naçii•s do continente da Europa 
bos da classe annual a obngaçilo do serviço, nll.o 1cdmit vlo copiando o 'Ystema prussiano, porque todas ellas 
tiodo· o sortsio sPnilo para det•rminar n ordHm Pm que estão cu•locadas no continente earopf'n ; e Vmem p11la 
devem s•r l'bamad~>s para lrP h'n~eirns O r•crulanr•oto, vi•inb~nç" os g• andes 11rmamentos ria Pruosia e da Fruoça 
porém, da lei de I H 18 e 1832 1111 contr~rin, ollo •e E' "''e o re.ah!ldo da paz hrmacl" que b1•je devora 
appllca seorl.o para preHuCbllr o contrng•nle. fie~ndo dH- os r .. cnrso• e as popul~çtl•s do roo ti• errt~ ria Europa. 
finlti•~m~nle liberado• todos os que a •Orla nAu cle•rg"ou. O •yst .. ma da Pru.•i• 1 •enbores como s~ ,4, é um ~ys• 
Isto explica o porqae estas leis entraram fuc1lwuote em IPm' dt'stin• du a produ1.1r gr~n e ~xcurito, mail DA.o qa•
os oodsos costumes... . rtnolu se nllo um pt!qUtoo •x~rc1tu, Diu temo~ n·c~ssidade 

'J,'or estos relatorios aasignados pelos !Dais distinctosl desse systema fatal 6. prodnçilo, alio tanto pelos .braçot 

'· 
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que lhe &,a, c••mo pela cootingencia qu11 a am•aç" e des· 
curc;G, •. t;,.,, tiJ·t•ma de gr~&oid~• ~&rmarneotoM Incorre -o• 
ceo•ura do• 1111o1goM da p~tz e. da chili•aç4o. O ·~o.do prr 
miUirá que eu I• ia •m ab•Jno do qu~ digo algumas· palavras 
de om artigo do T&me• transcrip&o ha poucos dias pelo 
Jorttal do Commerci• ( lendo): 

• A .mllni4 de traotirorm~r . cidadllos em soldados pro
paga-•e por toda 8 Eurnp11, sem que se lb11 pos~a 

. pred11te• mtoar um lioni&l!. Até ao pre,.entA o aol>(m•ntco · 
maia cooRiddrafel'é o que se tem dodu oo •x•ri'Íto d• 
Allenoaoba, o qoal, com quanto e•tl'jll ma1s di' m~t•d~ 
maior do que 11ra ba quinze annos, ainda · nlio se tornoo 
llalitao&l! mum11roso par11 satisrdZ~r os esllldistas ~~~~
_mi .. ~' A França, Austria lt11l1a, Russh e~Uo todas ~~~
guindo o rxtr11obo•o PJPmplo qu" ba eido ali8im dadu pel11 
,AIJ,mAPba. Até 11 B··lg1o~a e a Sueci .. estio, de um modco 
b~t•taot,. rllllcol .. , ·pr .. c..dendo d~t m11sma maneira e d~pan · 
peram·il~ com ue •eus m~squiobos P&forços para maca que:. r 
a toucar" d••S Meus Vi!!iroblls. O r,;eultaolu f?:t~ral de tu~ .. 
ialo 6 t~U~ a Europa par~<c~ est.r ioltandu â< &r~tdicçil•• 
d~qu•llas époc~ts·r~motas, ~m qu" to.fo o bomP-m livre era 
oÍII ~l•lda·lo 11 o exercrcro d~t• drv .. r•~t• iudu•trias se .ocbav• 
de to~o ··abordinadu b',.zigencias do ser•1ço mrlirar. » 

•xar11r no IJ'I'OjArto e~sa io~eripcAo iuexá~&a; alio se 
.rrtV· u a diz~r. • O •JMCilu brosileiro ~e comporá de 
bra~1leiros; » &ergiv~r.oo, n~tda· di;se, porque o exercito 
na verdade se compile de brasileiros e estrangeiros; Não 
pod,.mos. por coosPguiote ter o orgulbo de dizer. como 
se diz uas leis d·• org~ohaçllo dos exerci&os de Europa: 
" O exercito se CO!Jipcl• dA nacioo11es. » 

s .. nhorfs1 oa Rr~pobli~ll Romaua os estràírgeiros sempre · 
roram coo~ider11dos tropas merceuarias, rnz1am parie do 
lU" se cbauoavam Co>b••r&~s aliarias, mas nunca das C•.hor&PB 
r~g1uoar1aH, que Mam nadonaes. • F •i sómen&e depois da 
ol-ca•l~ocill .d.. lmprrio ROID/100 que 08 e8trangeiros pene
Iraram nas l•étliles e foram chamadus para comp6r o 
el•rcito romauo. ·: .. c; ... 

N"_ Fr11nça oA estrangeiros constituem corpos teperadoa,,; .. 
ullo eno:orpnrados no ex•rcíto fraocez, sen1o que os ·poatos· 
que ezric~Di lies8es corpo8 uAo teem relaçllo. com os pos_&oe: 
lo exercito frao.cez I N• guarda· nacional eram admillidos 

os estr11ug•iroa domictliarios, que tiubam propriedilde ou 
""lab.,lecim .. utos, porque a guarda nacic•oal 6 em regrá 
ger•l a defesa do cidade. · 

Entre c6s, quando se trata de distribuir 01 OIIUS da 
r~milia brasileira, quando se trata da organisaçilo do 

XMCÍIII, Vem auLorisação para ~erPm tbamado~ eetrao
o:r~lro•. Como, senbores. temos mudaoto I o venerando 
Sr. visconde d" Abal'lé, que es&á 8 meu lado; 110s póde 
•lrz•r . o teooor ·e a P' u~eucia qoe dominaram nossos 
ruaior11s, quando· IA tratua de aotorisar en~t•jamenlo• 'de 
~•tra11g~iro, engajam11u1os ju•t:llr;adoa aliás por motivos 
ex&•aordin~Hius ; m•s esses motivos que podem jqslillcar,. 
~ nll•• e-tou loni(A dr~to, o engaj4mento de estrangeiros, 
ullu p6l11m ,con•lltuir a oeces.idade de iourir em uma .lei 
org~uic~t· a idh de qoe o fX~reito brasileiro· 8e deve 
com pó r dA estraog .. rro~. ( Apoiadnt.) 

Em 1838, corno em 1839, fo~i o governo autorísado 

O qu" e, po•r6•n: seubores, para-deplorar e que o Brasil 
collocado 1111. A~~oerica, ~em v•sinbos poderosos quPíra W'•· 

caquear a iostltUIÇil·· prus•i·n~. Ao 1116DOH, •enh·•r•S s .. o 
projecto adoptasse o sys&ema proHsiaoo cobareotem6utr 
com 11 coasequeocías .desse systema, elle &e ria n r.um 
merito; mae 11411, senhores, a~o~ta-~e a ••brigaç~o 
de serviço para todos, inas ao m"~mo tempo di•posiçil•" 
que· o desmeotPm e desmoralisam. Assrm adop&ae• 11 exo
ne.raçAo por dinheiro, a exoneraçllo por dinheiro que pro
duz a desigualdade no exercito (dpoiado&J,teóde a constituir 
um exercito som.;ute de pobres e prolec&arios, deix,.odG 
d8 ·ricoP no desca11so, livres dos perigos e ázares da {(Uerr11. 
O gr~ade merito do sy~tema 'ptossiano é que conru,de sob 
as baod•iru oH·ftlbos dos· ricos e dos P••bre•, dos grandes r 

pequeno~, barmonisando ·~~~~im as condiçli•s soci~tes, hCaban · 
d.o a· riv~&lldado della8 p•l~ igual~ade e ju•tiça O ~~rviçu 
na Pru~•ia é pessoal; DIDgoPm póde dllr dul'beiro ou bom•no 
por si. Quereis o ~y•&"ma pros•r11no que se caracl~<ri~a 
pela ·m•Juna-o rxercito ti a e•cola' d11 nação, qu~ aprend" 
a razer a' guerra-e ·a.o m•amo t•mpo 11dmit&ís oro lo•·g· 
tempo de ~~rviço, de modo 'otU"' é imp~s-iv .. r qu• e,ib~ 11 

todos a vn de aprender. Ã·lmitti• os rrenl(aj•noentos, o• 
reengaj~m"nt·•~ qo". imphe11m com o •Y~lf'mll prU•Miano 
pBr•rDe lnamob•h•am o• quadro•, d~stro~<m tod" a i ·é• d,. 
emulaçÃo: e lloant•em o iod1v1duo na prull~·llo d" suld11du 
par11 o4o morrHr dd r o me, porquto, ~~brodo v~lbo du ~'X.· r· 
ei&o; nAo p6de mar~ prncarotr orna iodu•tri11, oo collor.hC4o. 

p. rlt engajar ll>&r~tngeiros; · nllo b11 ques&llo'sobre isto, eu 
não me oppooho " quH p•la• le~s annuas em casos extraor- • 
t1o•rios srjam cuuvocados e•traol>(eiroa pua· o s~rviçn; 

m•s o qde não quero é que ~>Sta medida seja disposiçAo de 
uon pr .. j..cto orgnoico. (Apoiadot.) O · aobre mini,tro da 

. guerra, fazendo alarde d.s grandes van&ageus deste pro
jecto, nos diue : c A~ menos Dilo · serllo alforriad(ls es
cravos para 8ervir Do · ex11rci&o. » Mas, · ~enbores, dizei
me o que é mais repulsivo: se o cb~mamen&o de ee.:. 
trangeiros ou de hbertos, porque dPsde a alrorri" ~· bo• 
rneai é cid~dllo, e nllo •pedeis r•pelt.l-o.' Nio boave DO 
nosso e:rr:P.rcito, com•• bavia OB exercito romano. escravos;· 
,, que bouve no nerci&o brasrleiro foram libertos e os 
llbdr&os elo cidadios brasileiros ptla cooolinilçllo. 

. B. ullm o~u .. r•i~ o •Y·t~ma prus•iaroo ul~ndendo a tndus • 
ob"•K•çAo ou contio!C"nrill do servi9o, mll8 o contradlz•o·lo 
&lm•tti~ a exun•r.çllo p11r dinheiro; " substlloiçllo; o• 
reen~tajnmeatoa; o J .... go tempo d~ 8"rvi;o . 

O t• 11rligo, Sr .. pr.sideote, do mt~o protesto coo~is&e na 
.deiUaCiooali•açllo do t~xercito·. O projer.to da Cllmara du• 
Srt;' deputados dizia: orO~ cidadAos brasileiros maiores 
de 18 aonnru 11 m"nor de 30 aono~, ~Ao •·brig•d•lll "'' 
aer'il~o · militd du rxl'rcilo e armada; » mas I'Jt .. in"r.rr11· 
ç•o envohia um11 men1ir11. pnrqu,. o prooj•cin cnnu .. b. 
autori•·,Çilo p11ra "ngaj..r UDI·I61ÇO dll eolr11ng•iro• (ap,.ia 
do&). À commisello foi mais sincera, n&o se atreveu a 

• 

O S... SÀIIUV& :-l~to o&o ae deve dizer aqui depol1 
da lri do t'lem~Pto senil. 

- ' ,, 

O Sa. N•Boco:-.\ outra idéa senhores, com que trimbem 
·e rrsp""d"u 110 ll•en l•lus&rad•• am1go senlido1r pela. pro
vmcia d~ P111buy, ·é qoa o 11ngajameDto. dos estrarigeiroa 
allivia os oaciuoaesdos unos ·do serviço. · 

O Sa. ZACARIAS :-E' orna lei de prompto allivio ••• 

O Sa. Nuuco: -Se se cb 'mas•e o8 estrangeiros ·pRr& 
-limar ons•o comm11rcio e in~o·tri~s, b~m ;. mas os cai
xeiros vllo ficar sujarlos ao recralameolo, assim como os 

.. -.. 

., ~ . 
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mestr~e de olllr.ioe e oe doo os de estabelecimentos e fabri-
ca& de manufacturas. . 

o 3° artigo do meu protesto, senhores, versa sobre a ida
'de de 18 aooo•, em que é chamado p•ra Sflrvir no exercito o 
brasileiro.!. idade de t 8 ao nos, senhores, foi e~colbidll para 
o brasileiro ·servir no exercito, quando ainda menor, 
quando ainda sem capacidade para tomur sobre si os onus 
que a constituição di•tr~bue aos cidndilos bra><~l•iros. · 

o· nobre senador pela província do 1\laranbãu, ar~:omeo· 
tando com moita proficiencia, di•se: « Nãn pod~is chamar o 
menor para o serviço do exercito, porque o menor oli.o é 
cida~ãn brasileiro » Como re~poodeu o nobre ministro d11 
'guerra? ccTanto faz chamar á idade dA 18 aono•, comu 
chamar á id•de de 20 anno•, porque nem aus iO aooo" 
n•m ao• t 8 aonoM o brasileiro é cidadão: assim qoo as Dll

c!ie~ da Europa, ondA a maiori~ade é aos 21 annos, chamam 
ios oaciooaes ua idade d" 20 annos. P 1\I~~. senho'r••, 
S. Ex. não altendeu a que o iodivrdoo na Europ~ é ius 
cripto, na verdade, aos ~O annos, mas ~ó aos 21 é que 
comeca a servir. · . . 

O Sa. MENDES DE At!IIEIDA.-A.poiado. 

O Sn NABUCG : ~- Ess~ foi a razlto qu~ d~u o s-~ueral 
Niel. di~cutin~o a lei de tSGS a respeito ile filhns de es 
trangeiro~. O filho de estraog6iro é <:hamado aos í!O anou~. 
mas >Ó aos í! t .é que come~a a servrr e então, se elle re· 
CU·a a nacioo•lid~de fraoceza pode isenter s~. 

E qu•l fo! a outra resposta que deu o nobre ministro da 
guerra ?,Disse « Os direitos politicos competem ao cidadão 
brasileiro ~ómente aos 25; " anuos, logo só poderia servir 
aos 21'S anoos, e nio aos 18 e nem aos_20. 

Se.,bores, o .nobre ministro tomou a parte pelo todo, 
isto é, uma especie de direitos políticos por todos os di
reitos políticos. 

A. constituição, marcando por excepçlo a idade de 21'S 
annos para o direito politico eleitoral, suppoz para os de• 

.mais direitos politicos idade menor do que essa. 
. . Diz o art. 9 t : « que leem votos oestas eleiç!iea os cida 

dãos brasileiros qoe estio oo go~o de seus d'lrsito& poli
tico• ., e no art. 02 cc qqe aão exeluidos os meuores d~ 211 

tuiçllo quer a illade de 2li annos: para QS outros direitos 
pnlit1cos mlo se exige a met~m• idade: a verd~de, por6m, 
6 que conforma o direito publico ·das oaçGes os direitos 
politicos dependem da maioridade. 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA : -- Apoiado. 

o Sa. N ABU CO : .:_E' chamada para o snrviço militar a 
1dade,de 18 unnos, senhores, quando a orgaoisllÇilo pbysica 
ainda não t;.m cb.ega~o ao desenvolvimento necessario 
para supportar as . fadigas da guerra: e o rigor da vida 
militar, e dabi veem as molestias e a morte ingloria, que 
as Mtati•ticas militares r•gi.tr~m. . 

O nnbre seoa~or pelo Maranhão, a quem deixo ainda o 
trabalho de'profondar mais esta materia, arf(umentou de 
om modo irresisliv~l e, fundado ~m aotori4 -du. para 
oemoustrar qu~ o clima nilo tem a ir•llu•ncia rxr.lu•ha que 
lhe attrrbue o nobre mini•tro da gu•rra, para produzir essa 
pr~coe~darle de d,.sAnv .. lvimento pbysico, que elle suppoz no 
homem oa~r.ido no Brat~il, e só porque nasc•n no Brasil. 
Nascpu n·• Brasil logr:. qaalquAr que srj11. sua raça, alimeu
tac~o, habita cito nas alturas ou plaoicies, nas cidadd ou no 
ca~po, o h~mem tAID desenvolvimento physico precoce e 
mais rapido qoe na Europa. E.ta proposição absoluta, que 
se deduz dos disco• sos do nobre ministro da guerra, é 
wn~emn•d" pela sr.iAncia, sendo que, conforme a autori
~ade dfl Quetelet, Guudroo e outros, as cau11as modifica• 
ti v as, sob o imperio das qnaes d1nrsificam as qualidades 
physicas do hom~m em diversos povos, são comple11111 e o 
clima náo é causa exclusiva. Essas causas diversas, diz 
Goudron, produzem o contraste de povos, collocados sob .o 
mesmo clima, um ao pé do outro. Zimmermano diz que o 
clima e o regímen alimentar teem mu!ta inDoencia no 
de•envolvimento physico, mas sempre de modo acressorio. 
« Tudo, ·florém, cede 4 influencia da raça ou origem.• Mas 
sé todo cede á raca, a qual das nossas raças se refere 
a precocidade que 'o nobre mloistro supp!ie? Disse-se que 
na Europa moitas naç!ies admittem a idade d~ 18 annos ; 
direi que só à Inglaterra; . mas ahi, como aue~t& Par ker, 
profe•sor de hygiene militar, na &Uil obra' MalluQl pratico 
de h.ygie11e, posto que os recrutas sejam admittidos de• 18 

ano os. » ano os, ·nessa id&•1e não são applicados ao ~erviço propda-
Esta excepção de 25 aonos para o direito politico mente militar, porque são incapazes d•lle á viola da expe• 

eleitoral seria desnecessarria, se ~li annos fosse a regra rirncia e da physiologia, e tal é tllmbem, d1z elle, a opi
dos direitos politicos. nião dos chefes de saude dos exercitos inglez, · francez 

Repugna,. porém, ao direito publico que ·exerça direitos e americano, cujos nomes citou. 
polit1cos aqu"lle que é menor, ou que pelo menos oito tem Em todo o caso não póde o oohre ministro oppor 
supplem•nto de idade. a tantas autoridadn• o principio absoluto •ue av11uturou;. 

O serviço militar é uma ruocçã:o publica e portanto um é mais &Pguro e bumano adoptar a idade . de 20 . anoea 
direito puhtico, porque as funr.ç!ies publicaa aiod11_ as de qu" as outras naçil•s lld"pt .. m,- a qual pelo menos é mais 
mais baixa es~ala correspondem aos direitos politicoe du pro1im11. da virilidade 1 mais con~entanea com aa fadigas 
cidadão-. N• ·França oilo se admitte o engajamento vo- da guerra, com os rigores da vida militar. Se o desen•ul• 
lantario do menor senllo com approvaçil.o da família, ·e nem vimento do humem qoe nasce no Bra~il, qualquer que &Pj& 
na Prussia eem licença da aulorinade civil competente. r~ça, é tão pfompto, tão precoce como ~nppoz o oobrt 

Direitos políticos, como sabeis, ·são os que competem ao mini~lro, porqne 6 que, imitRndo aa naçlka da. Europa, 
cidadllo e consistem o a participação, mediata ou imme- marcámos a mRioridade ao~ t t anooe ? Porque deiumos 
diatamente, da formação e exerci cio do poder ou runeçAo- sob a tut"ll" da lei a ui 11011 t 1 ano o~ aqualle que 11 capaz 
publica. N" aCCI~pçllo generlca refere-se á participação aos 18 'P Mas se imitamos ae naçi!es da, Europa qnaoto· á 
das foneciiAS publicas. maioridade, porque nil.o as devemos imitar quanto â idade 

E.ip'Pciàtmeotft para o exercício do direito politico rela• do recrutamento, que é para avsim dizer a meama maio
_tivo -á rormaçil.o e exercicie do poder lPgislalivo exigem-~e ridade, por qu•mto pasto qu11 na Europa a inspecçio- seja 
condiç!ios que aliás 11io silo exigidas para •os outros direi- aos iO o serviço á aos U '! 
toe poJiticos. !asiDL qno para o direitc~ elelloral a cooati~ . Chama-se, finalmente, a idade de ta. unos, MDb~ 

• 
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para o serYiço miht~r quando a Pdueaçllu li&t,.rMia e a 
apreodizagom prufls ional atndll nlo · e~tlo c~mvl•l""• · 
.t:a~im qo<~, sorpr<~nlie-se e interrompo-se 11 c du•·açao ·" a 
apreod•zag•m e ioultlis .. -se o iodtviduu no futuru para si • 
108 r~n.tha. 

0 !la. MENDES DJ: ÂLIIIEID.l. :-Ou pbosphoros. (Hila•. 
f'idatle.) , 

O Sa N•uuco :-E', pois, um.bomem -ioalilisado ·para 
sr111 r.m1li" t! P"ra si me;mo. 

o SR. NuNBS GuN~HVBS :-Não havendo nenhuma 
razáo para isso. O Sa. Nurc11s G"N~~LVES :-Apoiado. 

O Sa· NAJiuco:-Que a educ·çllo litteraria e srienti 
llca não utá compl111•, é " p··nj11ctn qn~ o d•z 11 prova : 

« Entra os isentos (11rt. 1• § 2•) ·~táo os e•lu·tantll' rl• 
eatabelecimllotos publico! de tn•trucção eecur~o•a.rta ~us
tent11doe peln E•lado. » 

O Sn NAoucn ·:-A" contrario, quando elle vae para o 
~x•rc!lln '""" tt•lucaçáu, tu 11pr~<n•hz~gnm, volt•ndo, reas
-u..,• (;,c~ilmf'nt~ a ~ua profi~~ão " aO'ba collocnção. No 
m•U •• flUD•IO dii<O'UrSn •o lol•UJ.fl ~ Hnlorid~de fe bc•m~oS · 
"UUIP•I•uta•. H ~o- g•nerafl~ rrnncez•S, pllra provar o qua 
l•nb · duo lnvuquei o "x"n•plo da~ oaçile~ da Europa, as · 
quaes, awzar do f>rviço obrig t .. rio e da necessidade 
de l:r•nd"'· f'l•rO'ÍIOM tod~via, além de. eseolberem a 
l•lMI• d" 20 ·anuo~, conc11dem o adiamento do serviço·: 
'á•lU 11"" 'lll" alnd• niiu teem a aprPridíZ~>g'em completa., 
a--1m a Prn••ia, Franç•, Ao~ Iria, Jt11ha ·e: oulras. Não 

Ora, esta i•ençlo qu•r dizer que a educação oil.o l'sta 
completa aos 18 ao nos ••• 

O Sa. NUNK~ GuN~4LVBs ::- Apoiado. 

.O. 811. N•BUCo :- •. porque •e a •dnc"c~o P~tiv· """ 
completa ao• 18 annos, r>ra de•neclls•nr•a ~-la JS•ncãn. 
E ~qui, aeobure8, cabe lulmioar o privil•~iu odlnso' qu~ 
neste artil(o e p•ragr•pbo se estab11le•~e Pm lavor do; 11s. 
ludllntl!s quA (rrqnentam os estabelecimestos su~teot!ldus 

laz•t' c .. so rl1~to. :. 

O SR. ~h:Noss os ALMsro.t. :-Não querem ess,e pr~:.. 
gred80, pelo .E•tado {Apoiador.) · 

O S11. ·NvNES GoN~uvss :- Isto é insustAotavel. 

O S11. NABDCo : - E' isto realmente, senhores, a vio
lação do graodiÍ priodpi11 moderno da lihordade do ensino. 
Como é po-sivel eosirio livre desde que somente são' isentos 
do serviço militar os . que frequentam os estabelecim•ntos 
do gov .. roo, e sã'o envolvidos no reo~rutameoto os meuioos 
dos outros coll~gioa I '! l•to é borrivel. 

O SR. NABuco :-Qa~ndo Callaveis da reforma do re
crutauo•olu, p11n•ei tjUe queri•is ao .serió rPgenerar ·O· 
e~ercito, elevar o nivel das aspirações e sentimlioto delle, 
conc1liar o exerctto· com a Dbcão, a vida civil com a vida 
mil1lar. Eogaoei-me ; as cÕasas vlo ser como eram 
ante~ ••• 

O Sa Z•CARrA<:-Apoiado; para peior _um pouco. 

O SR. ZAcA:r.u : - De modo que . nil.o ha senil.o o col. 
ltgio de Pedro 11. -

O S11. NuNES GoNÇALVES :-E !em que o governo lenha 
estabelecimentos _para educu a mocidade. 

O SR. Nuruco :- Ainda mesmo qoe o fCOVerno tivPsse 
e~t•h.elecimentos sumcieotes, não podia just16êar este pro-
vJiegro. . · 

O Sa. M&!'IDES DE ÂLIIIEIDA :- E' am monopolio do 
E~~- . . . 

O Sa. z,cur.u :-Sem necessidade'•; e o .Sr. ministro 
do Jmperio pede a hberdade do ensino ! 

·.O Sa. NUiuco' :-Ora, interrompida a edocac.ã~ litle. 
rariot, ioterrompid~ a aprendizag•m profissional • dizei-m .. , 
qo•n·do e qne ·o bomem vern reas•omil-a ou re>~t•l·a '! 
D~pois qo11 volta do •erviço m1Jilar traaeo•lo o~ b ·bitos do 
quartel e qaa .. do já Dilo é l•mpo. de aprender; mas de 
tomar ama collocoçil.o para vivrr ?· · 

O . Sa. Z.t.CARI.I.S :-Pelo menos fica sempre um alabar• 
de iro. 

. O Sa. Ms!IIIEB IIB ALDID.I. :-E' nm instrumento para 
aa revoluçllos e para as eletçlles. 

(!) Sa. · NAJDco•:-A e:rp11rieoda d11 todos os paize~ 
prova que oPstas circumst•nciils nil.o é mais pn~sivel 
aproo liza.:Pm · alguma, e o homem vem· a ser um con~u 
mittor, um vadio das cidades. 

O Sa. ZACAJIU. ~-Vae, quando muito, vender bilhetes 
de loteeia. (Rue.)! 

.. 

O SR N•B••co: - •••• o bra~ileiro recrutado ba ·dr~. ser 
soldado e •ó •oldadn; náo ba de ser. m11is nada senão sol
dado, bo~ de reeng.jar-:;e até eovelbecer,-até. inuldisar-se, . 
ou ba de voltar p•ra. a miseria por não-acbar occupa~ão, 
porque uil.o tem· officto. 

O SR. SrLVBIRA DA MoTTA.:-Quaatoe nil.o estão no Pá
raguay com I O e t 2 annos de prnç11 I 

O SR. Nuuco: - E o nobre winistro da guerra àos 
nio lallar do entho•l••mo doe Jlleflioo& -que acompa
obilvam Napnl~fio I (Riso.) Senhores, contra isto pro&11sta a. 
autoridad~ •lo Sr. Tbiers, qu& ó pes,.oa compft .. ole .na 
mat~ria. Quando na di.cus•ão da lei de 1872 ~R·dizia que 
N•poleão •~ tinha acompaoh•do de m~nmos, .Tbier! res
pondia : cr Nãn b" tal, purque em 18 U. Napo:lt~ão e:i. 
crevia a c .... b,cére•: « Vó• e•IHP8 mandando mPDinoà 
para" o I'J.Rrrito ·e não pus•n com m~otnos d•·fender a 
Fronca.» Sab~i~. didn ainda Tbter~, quaes os ml'nino~ a 
qu" N~pol~ão a Iludia'! E•am mancebos de. 20, !U ·e 22 
aonos (r;lo) : elle os· cbamava meninos oa accepç40: mi· 
litar, ••to é, soldadoR novos que não podiam prestar con
v~mtlnt•m ntH o sllrvu;o. «Os mi.nores d6 22: a•onos, dizia 
N-opni~Ao, ,;ó ~erv,.m para encber as ambolaocras e 011 
C•mil~rios. '·» E' in.udita crueldade, diz o citado medico 
inJ.lh•z (Park•r) mandar para a guerra, ou expor ao eervico 
mtl•tar m.i .. p~a .. do os mancebos de 18 a 20 annos.• ' 

lnsi•lo ainda em que a .idade de 20 aooos tem uma 
grande vantagem n11 relação internacional, porque· prevtne 
couftodos, motiv11dos p~lo recruhmeoto de ftlbos dd es
tr•ogeiros D•Scidns no Brasil, antes dos 2t ano os ou anteos 
do t11mpn em que elles podem opt11r a oacionalidad~. 

A Fran911 •enhores, que é- poderosa, a: Fra~~Ça n:a: iei 

i 
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de f 871 eatabeiec~a no art .. 9o fiAtll di~t·o•ici!.n : « O 6Jh .. 
de ••trang•iro Dltaddo· na Fr~oç" nllo po•l;ra, ~p~11t.r t1~ 
ser inscripto, eer cbam•do par a o Rort11io seoao no ao ou 
aegomte á sua maiortdad.;, » E é a França. 

U111 Sa. SIIIUDOI : - Nó~ nilo fazemos caso disto. 

O Sa. Nuuco.: - Sim, nós nilo fazAmoa caso diRio; 
maa aabPia porque? E' porque nilo se f,.z caso da lei, o 
mioister10 displln•a DAIJ,.· quaudn qu•r :' 11a•i•n que, 11pPzar 
desta le! que cbltm11 110 s•r91ço mrhtu os filb~a de edrao· 
1eirus, qu11 a•scem. oo .Br~stl, •IlHa coatioaarlo a ser 
ieentos ·por ordens secretas do goveroo. 

M·hor é ter uma _politica franca, proceder como a 
Fr.aça. procede. 

Se a lei tivess11 imperio, o nobre ministro aceitaria a 
minha idéa, porljae ollo quereria coolllctoa com todaa a• 
naçlles do muodo, mu nilo precisa • 

. O 4• arttgn do meu prolH8lo, Sr. preaidAnte, con~i•t• 
nas isençlles. T .. du as uaçll~a. ainda aquellu qu• '""DI 
obrigaçAG de serviço militar extAoso 11 rigornao, admitiAm 
hençlleti 011. ao menna adiam•nto e di~peoaas do "'rv•çn, 
que equivalem a iaeoçll~s, porquA, conce•tut .. a pGr 11ono, ~· 
v4o prcirog~t.ndG de anuo á aunG e por fim concluem p~t .. 
Jiberaçilo d·lluiliva. 

O· proj11ctG estabelece iJeoçiles para o tempo de paz • 
de guerra, eat~belllCII iseuçlllls pua o tempo do paz só
mente e tambem para G tempo de paz com condiçilds. 
Voa tratar das ideoçiles, que o projecto concede ; depois 
tratarei das isençlles, que o projecto omilte. 

A. primeira i~enção que impugno, Sr. presjdeote. é da 
exonera~Ao. Esta isençilG é impGpalr~r B odiosa, porque. 
cGmG já disse no pr.incipio do m•ll discurso, destróe tuda 
a igualdade dG aPrviço militar ; ~om•niA v~m servir 
quem nilo t~m 1:0001 Fallo em 1:000' porque é 
a quantia fixada na ll'i de forças, qufl vae pas•ar 
8Ste BDQO, 0 o'obre mini•trO da guerra 008 di~aH que P 
preciso mllior quantia para a exoueraçilo ser mais r~•tri~ta 
e Pilo ficar ao 11lcance d11 muitos, i~to é, para •er mal~ 
dilBeil e impossiYill ao pobre e só privilegio ao rico. 

0•8". NUNBS GuN~•LVES :-l•lD é, recGobeceudo ~ 
iDCOD't'eoillD!'Íil rio prinmptO, 

O 811. Nnuco :-Quer11ia attenrler á~ ontras cur11ir•s 
á1 oatrd ••tualll•• •h lioci~d·d,? B.stl& a Aub•tilui. ãn 
pess,al, porlju- ;,o m•nos a sub·llluiçao é rl~ bnnu•m po• 
llomPm, nlo CltUMa tl•ficrt n·•S cuotio•g•uteM. Ain•t. m••· ; a 

. anbstltuiçilo nãG f~&z r•C•bir o aeniço dGa prtmeirod oum"-
ros sobre GS segaiot"s numeroa. · 

O Sn. NuNEIÍ GnN~•LVIIS :-E' o grande iocGoveoiente 
da exoneraçl.o pecuotaria. 

O Sa. Numco: -Um PJ:ercito como o ria Prussia' nilo 
poderia admittir a sub•tituiçAo, porque 111li "11 r.ons•gra o 
principio da persGoahd11de do serviço ; mas nó~ qne niln 
temos aecaa•idade de gr"nde f!Xf'rt.ito, purqne nilo adiT.it
timoa 1\ subdituiçlo, excluindo absolutamente, a exone
raçllo? 

SPobores, h& uma outra ru4o. A nossa q11estllo nilo 6 
de dinbeiro, mas de gente por causa da repugn~ncia do 
se"iço militar, pois b•m, de1x ·e qu~ o intArP&•A p .. rucolar, 
que tem m•i11 ••Rilancia, 11rrujfl os Rob·tiluto~, elle oa 
achará sem thficit doa alistamea&oa. Oa tacon•enientea da 

•ub·titulçl\u pP~~o~l ··orl•m Hr P'"'"nido~, ~endo l'lh re
IIUI·<I~t., "'""" rm' .. DI França, pela l•i dA Julbu dH 18i0, a 
qu"l entre outra• medirias, a•Jmillindu ·como eob.litutoa 

. o8 ~uldaólnM qu" •e IICha"sem no ultimo aono do &l!niço 
actit'o, facilitou o• r,.,.,.g•j11mentos. . · 

Que o mato~ dt{icit . do ~tli~tamenlo é a e~oollrllçilo é 
I'OU•• prov .. dll p•l~t. e~lati·tiea dP todos o~ pa.izll8 N" Bel
f(ÍC" o conung•nte d,. 101.1100 ronsc:ript• s. Iludo par~ 
mubilisaçilo de 1870, t11ve· um tl•fic>t ·IA Sf 887 •m .vir"' 
tu~11 de ·' utr•a tltrtliiM nou,.r.cll·a por dtíobdro. N11 
França PlD 18119. ainda sob o r~gtmeo da J,.j dH 1 8311; 
o contingente de I tO 11011 bomPn• foi depauperado por 
exonAr~tçil•a, qu" Pl:•"'d"r~m a &!,0110 bomPn~. · -

D z~i-me, eenbnreM, qoMIS silo as n•çll,.~ qaM, mGdt~rna
mflote orjlani•andn ... ua •xercit<~e, teftm ~tdmlllilill a f!XO
DI'raçllo ? "6 a B•lgic~ ; m"a os inc•m•Pnt•rites apl'ar"ce
r~m loj[o I"" do n principal es8e d.t~cU, que · ee dHU na 
mc•blh:açAo de t870. 

Entilo se nom11ou uma comml~~cJo mixta da camara doa 
t!Ppo&ados e do '"nado par" e~tudar a m11teria ; e ro-sa 
commi•ollo conr·lu•a P"la suppressilo da l!xoneraçlu. N4o 
•Ai "" jA t"n eolocilo esse p•recer da conimis~ilo mixt·a. 
· Senbore• , b• • amll byputbese em qu• admitto a 

~zoollracilG. Se me di!~erem lfUA este projecto. P.•88. inrlll-
Jivelm•nÍe, ~oto por ellii n«~alA SAn lido. IOGDI qai ''"'; 
é o meio de ~~tlvar dG di!u~io al~uma gente. . 

M~&s, senbores, se . proelamaes a txoneraÇIG por 
dinb .. iro, esta a maior cau~a do tleficil doa alistamentos, 
vói sois cvntra~ictGrios e iniaaos. r•pelliodó rertaa isea~ 
ciles, que estilo nos oo8sGs costumes, e que os roma.nos 
ébamavam-julla tJacalio. .· 

.EntrA essas iseoçllos, Sr. presidente, nllG poaaG deixar• 
. de insistir na doa cas11doa ; até hoje os caaados teem 
sido iMentós do !llr1'i\)O militar Mas, cousa not&YIII, os 
maoel'bGs ao~ 18 ou 19 annos pelo privilegiG de nasce'
rAm nó Bra~il qualquer que eeja aaa raçl!o ou origem,. 
1e11m o desenvolvimiinto pby•icG nec~ssario para tGda~ 
as r.digas d" vid" mllihr, sua educaçilo litt~raria. e sua 
apr•ntlizagPm proli•8ion"l DAS8a idade silo ·completos, sllo~ 
purém, n•Msa idade ineapaz.-s de casar ; sen casam11nto 
n·~·" tdad • prematuro, immo~al, nilo oa pód• ieentar 
do rl'rrulamllnto. · . · . 

Srnhnrll8, eu nlln qnt~ro que ~Pj~m 'iaPotns os ca~ados, 
r.omo hnj~ p•la• inatrom:il•" d• 18!1 •Ó P"rqa•·8i" ca
sados Nilo qu11ro qo11 ••j•m is~oto. "" c·a•ados •I'Dt filho~, 
os r.•s~t.do• qu• niln viv•m ·com "" mulb•re., qa" .n4n 111i~ 
IDI'Dt• 1D a f~mllia. Qu•ro, porém. ll isllnÇID do• l'a~lldos, 
ijUB te~m filhOS, qu11 .~lO O 8U&tenlaculo da fam1Ji11; ~ 
tstoção oilo é por sPrem c•s11do•. m.a pela tdéa de ~erem 
snat•ntaculos da f~tmtli~t. (Apoiados). 

Dt~p•nsa~s os ca~ado8 MÓ Mm t•mpo d" RaÁrra 8 niG Pm 
tl!mpo d• paz ? P11ra qu" •sta dt~tincçilo'? E· h di•tin•·ÇAo 
11odi" t•r prove~ito DI\ Prus•la por rau•a do ~•u sy•t11ma 
r~g•onal, porqu11 nll ""rdad,. o ~ol·1~dn PlD t•mpo dfl pn 
p6·1" estar no quartel fi em sa11 caiÍil; ~Ao face11 na mAama 
cu cumsrripçi.G a communicaçlo e relNÇII•s com a família, 
mas entre . nós tNotG faz tPmpo de . paz como tempo de 
.:u•rra;,se o indiv•duo quR.é r"crutado no P11fá em tempo 
de paz vae par11 o Rto Grand11 do Sul, que ddl'•rença 
ba do ll'mpo dA eu~rra' Eon 10~0 o CR~O Pffi tf'mpo de p&J 
ou de j~uerra fi•,llm 11b110doruodo~ a mulher· e filho1. 

Porque é isento o ViQVo, que tem fllboa, que alimenta 
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ou educa, e .nllo 6 i~ento o ca•ado com filho" '1 NAo é !.lo parecer da commí18ilo da camara dOI deputado•, :relativo 
ama iniquidAde? NAo eAo ambos su.tenl~euloa dR (amiha '1 ao projecto qae ee diacute. . . . · 

Eotret~tnlo1 s~nhoru, vede a lei prussiaaa, dispensa os Lendo esta parle do parecer e r•feríndo-me ao que 
IUal~'nlacnlos d11 r.m•liu. · muito ·profir.ienlflmente allegou o nobre senador pela pro-

E•ta di•posiÇAo é iníqua 11ind~ mais, de,de 'JUe se com• v1ocía do Pi .. uby, eu tenbe cumprido nesta_ parte o mea 
p~ora o a•;JIPiro, que te111 t. 0001 · P"ra Ítirn&~tr-ee, e o de•• jo (l111d0) : 
p11bre C»••do. CJOIO tem Jl•buti 8 pau jiÓdH remir-se, porque •/a. ''OII•mí~aAo &dmiltjg COmO base da distribUÍÇIO dOI 
n&o t~m 1:11011,11100. conung•nte• p•ra as prov1acias a popiii11ÇAo livre e pro:-

. A.• •n•tru•·çcl·• .•I• 18U di•pPn~aram lambPm o• cai· nvel da c~da u111a ·ref"rid~> o lota• do lmperio, e. para 01 
Xt!lr••S B·'" pruj .. •:to "" ubng~> au s .. r••~o n ilh~tr. Q "' e ,.,uuiclploB á de•t~te rrf"r1da a daa prov1ocias reapeclivai, 
i• tu, sa•obur•s '1 """'m '''"'4r8 o_ C"DJmllrciu braMII•irt~. &o r· rtlJJriiS•n,ada uma e outra pelo uumero. dos aeaa actuaea 
aaudu,mni• (ort~ " r.un•:urrPn•·ia e•trnng•írll1 que já bo•j" , ~IPilorea .: . 
irre"istinl A. profl•·il" cumm•ro:lal "" i11iCiil prla vul• dr Nllu aceitou a idéa da illa.tre commiulo mililar, 
cail&lllfo, -ma• o Prt•Jeclo &·•t••A e"""· vi~" impo••i•"'• por qu" lOIIIOU par11 base dessa di.&nbuiclo os alistameato•, 
que náo ba bra••l••ro• qu" a··b· collo•·açllu, ~uj•ltu á """' por lb" p•r~c~r. DI& pr.Ut~ll, cercada· de .eer~os iucoove-

. &•u~e~n··i~& du tecrUIIIm•n& ... E·ae· u~guc1u é 11rav~. é IH!riu, DI•D'f'l ,. enJbllr&ciiS •umo:•is de remuv11r. . 
atto!nd•i ao qn11 .,, u poa•l11r. r. ·, ·O •l••&·ni•uto,' t•odo d" !Arvir de b.se á di•tribaÍ~o 

Senbures, 11 Fr..uç11, que é a Fra u;a, onde oAo é 14o 1o• cuntwg""'"s· podia r.c•lmente sêr viciadu aeguodo ·o 
forte, como entre oó•, a pre"•4o da coocorreuda ,..tr•o- arbilrio 11U •••tHre's" doa ali•&adures co•m •• Om· de ·ell'tlc,. 
g~ira, triltou ba pouco d11 provi1eociar sobre a d•sigu~l- &ua•-·B a ~i·toibu1c&o conforme as suas CODV8Jiieaciaí ôa· 
dada em que Ocavam os fraoc•z•s ero relaçilu aos es- ati d.s lucahdildes.' . , . _'_.·: . . · 
traogeirol, por viraude dá nova lei o.Jiitar. EB!e alistamento, devendo variar todos .os .abuol, Dlo' 

A. commis~lo ·da alsembléa naciond, encarregad11 de pooita e~rvir na dl~tribuiçAo dos contioge~tei,,qill(iievá.' 
dar parocsi' •obre um proi&cto do Sr. R• toar, pnra obri- ter por base um ~lemenlo mais ou menos liso.~·./ ....... -. 

- • E' ainda r6ra de duvida que grande iocOÕ_ veóil~tl. ·r.-. gar ao serviço militar os Olbo~ de eslraugeiros na~cídos na 
Fraaça, que nlo provassem qall tinbam S6rvido no seu paiz, saltaria du arbitrarias nriaçCJes e deaigualdadaa. doi 
assim ae exprimiu: « A. qnlillidade de estrangeiro vem a ler a.listhmen&o• pRrciaes em rel~çilo ao alistamento geral. 
hoje um grande valor em razão de sua prerPrencia em FJUalmeote, á eommiasão pareceu muito prejudiciàl ao 
qu••lquar coaeurrencia com os ilacienaes; certas caRas d~ processo do recrutamento a demora inefitavel, que ·•éria 
com•11j!rcio e de iudu•tria preferem aos jovens · sug•itna á conseqaencià da re111e1sa ao governo de todos os aliata
conlingeocia do serVIço militar os eslrange•r· s; as f•millas mantos para por ea~ea'fazer-se a dislribuiçlo dos contia
muitas veze• antes querem jovens eatrang~iro~ do que os grules. 
fraacAzes, qu" ficoim expostos aos rigores do serviço m1htar A base da popalaçilo livre provara), com n-corrictifOI · 
e auras da guerra.» que a éommiss&o propiJe. e maia &ttrde com aquell~a que .a 

"~tatia&ica e os meios t•ffici11es indicarem, é a que por. orà 
Ora illo é aa França,· qua~o&o mais entre nós. Se boje mtonos probabilidad•S de erro oll'erece. .• .. 

nin&a.:m IJUer am c~tix•iro brasiJ,irn, porque AS lá sujeít·- O quadro appeD•o roi organi11ado com 01 dadÓa. êa~-: · 
ao serVIÇO da guuda niiCÍO~aJ, C0fll" I Ó·l~ quer11J•o, e&- tÍMtÍCO! que. 011 escríptores de mais criteriO t&Ofl! apre~ 
&ando IIUjeito 110 llltviÇO da gD•rra 'f D~ dli&S. U O&, VD ltonlado aubre .O p1111 ., · ,,, .. ,· '. , 
huemo• de suj •itar ao serviço militAr o rstrangeíro ou A commia•lo teve a n~ces•idad~ de rormalar am:rête~
i~entar o br~sueiro: o priloeiro arb1triu. al6m d~ lncompH• •e~&mento, bas~ado no nam .. ro de.eleitore'l. & .. jé, por•m;-. -
tini com 'o pundonor nac1voal, nos e1poria a repre•"li11 • 'XrMta um recenseam~nto, e por elle. se pód& fa1er. a;.~ · 
run~"tae. priflcip .. l•nrntA ~m rel~tç4o aos E•tallos 'flsiubos trihuiç4o em propor~ilo da população Imo dai prnia~ 
onde ba.mullo• brilMIIeiros; u rem~diu é, pu1s, i&eo&nr o eiaa. :· . · 
bra•ileJro 0Jrei4; nAu bo.v~r• g~nte p•ra oe coatl• e•ute~; E•oflm, seubore~, vou concluir o m•u protesto, re•am.iado,: 
dirtua-b11i: fDpprimi a •sonera~áo p r di11beiru. 1!. nAo f os ponloa delle. Nl•• pua•o Yolar pur rlln proj .. c&o, t.•:por~ 
gr11nde o IIOtDIIru doM isentos. porque s6 ba &r.aode aumero que ••ndo a ~ua -baee essencial o sorteio, este nao in1pira 
De caix~iro• nae c1dad•·• comm•rcj.,.~ eo.,fi•uça ~ .. nao auspeit4 encarrrg~do ás juntas paro• 

'outra i••Dç&o lias ia.&rucçi18a d" !8U. que foi abohd8, rbia~~. e inlluencia lia policia ; ! 0 porque ~ujeJta A con
e.tá 110 lflf•ID•I caao da do1 c~tileJro• K' a du.e ru ... trr• t•ngenc•a do ••rnço .mili111r e euco•poraç4o no eser
de ;.m.·io com loJ" 11b10rt~: te riu de '""bilr 11 eu" luj • •·U •·ilu, por acto do guvo~rno, e por desigoaçlo militar 
ramJr ee com 1.00111, llcaodo de peior cond•ç4o que o oa •fa p•·hcia, as 11 claeats de 18 a ·so aouos, desmem
ea&raagt~iro. . · braif111 da força cíVIca á que devt~m parlflacer1 3° por-

E' pr11ciso meditar, alo saeriO~ar 110 in&erPs•" do "'"- qu" mHta o commerc1o brasileiro, snj~itando· ao rec•u&a •. 
viço mllit~tr todos oa intllrllsses d" sur.oed•d• 11 do l~np•"" ntMIIIe os call•lr<•S- e. me•lres de omcio, &ornando a•aim 

S"obureK, ain•l& tenbu OUiros prui•Sios IDII~ ~~I· 11 111111• (ou&" 8 irre•i~&j.,_j 8 COIICUrrllollia ealraDjtl'lrlj (o por
Cansado e a bnra qua"1 Huda. f,,JJ,;rel tom ••~umo da di~- qu~ ~odnllltH a elunt~r•çl\ .. por diub~iro, (..a~ndu pe•ar o 
tribuiçAo du~ con11nge11t~•. S· gundn o pruj-do. a di·• r•- •M••ço n.il•t"r •Ó " exdustva•urnle bObr" os pobru ; 
Jluiçao du8 COiltiugHot•8 -~~~ frtz Dil propllrÇâiO dUB •JIUr"~''' 5• pnr•jUM lldo•pl~ potM 0 srrVIÇU m11Jtar cma id~tdll ÍDI111p8Z 
Para d•mou~lrltr o• mconv•lll•o•le~ dr•'" dl•pu••çao "'"!:"- •lnd11 d"8 f~trligrt~ d .• 8'u•rra, e na qa11l aíadoi u4u eal4o 
lar, D4u ~tdm•tud~o~ n•m Plt l'ru·s•a. nem o" ft,h•, "'"" '" ''"'"Pii<b• a ,.,Juc .. ç_l\o liueraria e a aprendiz•gem prolls
~uetria, Dlm. em Porlagal, vou· aoccur~er-m" ao Jum1nuso, sional e difficilmen&e ao completar ao, . ll~d9 o eervi~o 
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militar'; 6• porque, sendo a c'onscrip~.it" por este prujflcto 
commom ao exercito e armada, e ~ub11·tin~o os c~tattgoH 
corporaes da armada, posto que obolldos no fXerdto, tem 
o governo o arbítrio de mandar para armada, SUJAllo~ aus 
ditos ca~tigos corporae~, os sortea11os que ~lle quiz•r· 
mandar; 7• porque é ioiquo para as famiJIR"••ui•itos comn 
silo ao recrotamtnto os casados, que Bllo su~teut~tculus d1t 
familia. 

A~sim, fU declaro que a lei, que actaalm•nte r•gala 
o recrutam,nto, nilo é esKa l•i má, como geralmente se 
iAm dilo ; a mim p .. roce que ello, I&O contrario, é jus
tissima. 

O que é que di~põe essa lei.? Que os homens em taes 
e taes circ·umst•nCiaS sPjllm sujeitus ao re1:rotaml'nto, isto 
é, que o• homens aultfliros de ·tS 11 3[) 11nnoa a·j•m HU
j•Ho• " "'te ooa,, estnbel•c•o~n c•rt11·H is11nções, todas 
muito jn•ta,, com•• roram rrguladas pel~s iostrucçiles· de 
I O d• Julbo de 18i2. 

&obores, este projecto h a de passar, mas t•nbo a f'SJIA· 
rança de que, mais cedo ou mais tardA, ba de vir a ele1çã" 
direct11 e com ella a corrente de v1d;. nacional, e· eotao 

:estll IPi violenta oito ~erá seoãu tr"n•ilcoria. 
Entr~tar.to, o qut~ ~ucc•de ?. Esta IPgislaçilo, quo é jus

ti~"im•, qu" guard• o principio de igolil>lade, porque o que 
se dispunha oella em r•lação aos Clo1~tl1ãos sujeitos ao re
crutamento, era tanto plir11 o• filhos dos ricos. como para 
o~ filhos ~os pobres, na prat1c" tem tido uma execucão 
di~<m~tralmente op.•o•ta ao seu espirito e lettra, isto é, ia· 
trnduziu-se nos nossos habitos o •Y•I&ma de qu11 só devia 
ir rorçad mente para o exercito quem nilo tivesse ama 
certa posição, isto é o m"smo que-dizer que introduziu-se 

Se, porém, a eleição directa nl\o vi•r e essa reforma 
illud1~a não trouxer re•cdlo, l'nlllo consi,1erae mort" 
moralmente, morto politica"mfote t~ste povo; então nã" 
tratae senão dos intere~S•M mnteri~tes; ed1flcae, doura•, 
lljlirdin~te, marmoris~te. porque li este povv competirá como 
epit~phio· 11 inscripçilo do antigo e~cravo gr•go, murmu· 
raodo df-baixo da t~rra: aS•ohur, VÓ~ me dé·t•s uma SPpUI· 
tura de marmore; eu vvs agra•leço. » (Muito bem, muito 
bem) 

na f:tecuçãu desta lei o ~ystema do empenho. . 
D11hi resultou etrectivamente que as· clusses um pouco 

•levadas fi•1aram inteiramente ·róra do exercito ;. dabi a 
razão por que se diz que o qae regula em materia de re-. -

. S~S_BÃO EM 6 DE AGOSTO crut~m•nto é o arbitrio. · · 
Etrolltiv•m•Ate, a autoridade não tem .lhrites, desde que 

Recrutamento 

o sr. Ja~n·•rlbe: - Sr. prA·id~nte, t•·nho a 
convicção de que a maten,; da pre8eute dbcUs8ão se acba 
esgotada. 

di>pen•a á seu tala10te o homem que se acha nas circum
St• nda• de s r coagido á ser soldado, vi~lo não ter por· si 
li "enção "~tab"lecida pela l•i; mas abi o defeito oão está . 
propriament" n" l•i. e 8im da parte ile seu t'Xecutor. Nilo 
86 cnn•l•moe, pu i~, a l•gi~lação; condemue· se o proceder 
dos qu" •xe•·utarnm o •Xt1cUt11m a lt~J; uão se diga que 
temos. vivi~o oO ann••S •ob o dominio de uma lei ah•urda, 
cnmo aqui se tem querido fazer crer. D1ga-se antes que os 
habitos herdados do systema absnluto, donde eahimos, 
achavam-se olo tal sorte arrlliglidos en• no~aa população, 
que em relacão ao r•crutam•nto a pratica do novo systema 
puhl1co aind~t •não pôde ser reahsada. 

O SR. PARANAGUÁ :-Então proponh« o encerramento. 

O Sn. JAGUARIIIB : - Depois de tão babeis segadores 
haverem trazido ao senado todos o~ rructos que esta seara 
pôde oll'~recer, parecMá até t•·m~ridudA que eu, ohReorn 
me'mbro .destli casa (não apoiados), ·pret•n•1a respig~r e 
achar. 0 que aindll poSSa· OffM~CM li O mi'KRJO hAHil•lO. 

.'Mas. Sr. presidente, n;< s,.gunda cli·CU·•ilo co10pr•·m tti 
me:a· dar ao nobre SPD~dor pelu Pu.uhy ""'" rl'8~o-t ., • 

. nito;.;é 'de cavalheiro r altar ao c:om,.ru.ml••o N1o ·é, poi~. a 
·vajdade de o1f~recer con'sill~raçõ"8 nova~ que P"""""' 
· tril"iet_-a ·convicção aos membros do eenadu que mo tr. z 
á tribuna; 

Tendo de dar uma resposta ao nnbr11 s•n•dur, me ••·á· 
lícito; entretanto, occop~tr-me da mal,.ria "lllf:•r•l, e. d·po•l• 
de. dar resposta aos rti~curso• d• S. E1. ·prof•ddoo• D·• "" 
gunda discus.ão, or.cupar me tamb· m coorn algumno coo 
sideraç!l•s por elle f•Ha• na s·~·lto Oe bunt•m. 

Ant~•, porém, de entrar no d-~~n•olvirn· ntu da mat•ria 
do projecto, seja-m~ h cito fa•t~r u rnll avreo•I•ÇAu, qu• JUI6!•· 
neceMsaria ·á pres•nt• •il••·u·•llo, na qukl p~ço P"r'"'" D. 
ao senado p11ra nf.,gt~r-me du jtliZ" f.:l'raln>en•e manoff"·
tado ne•ta CHMII ~01 rllt.•çilo à lei ~Utl a.:tu.dm,.nt" v1g or 
par" recrnt;,m•·ntu. 

Tem-se d1to que a lr·gioldçilo r•sp~ctiva Dilo pre•ta para 
nada ; tem-se gAralm~nte con•id~rado o recrut-m,nw 
corno uma caçada humana. Em minba op1niilo, IMto nl\1· 
pó te d~;~ixar de •oar m;•l aos ouviduK de um amigo de 
llvK,as i•·StiloiçG•••, A"h•·etut:l·• d•quHIIeK qu" tM•m ~:ov•r
n~do 11 govllrn•m o paiz, •toe não podem d·•x•r •1~ tl'l 
uma t .. J ""·qual r•·K~nn,aboli 11td11 por e~•~• cx~eo•os qu• 
constantemente silo aqui trazidos. · 

E•ta lr•gislaçilo, Sr. prt'Sidente, assim hbsurda·, coino 
t•m siolo de"Crll>tli, produziu o f:tercito que tem mantido a . 
ordt~ln e a mt• gridade do Imperio dur11ote o t•mpo· da 
oofoS~II PXi•tenda politiCa, I'J:ercllO que em OCC•siao em 
lU" n s•u P·lriollsmo foi invocado. tem lra&itfo ao Brasil 
b.••tantH ~:lun~. 1'01110 rstá no espifi(U d" tudos, desde 
qu~ no• recor•tamuH d1t C• mo1t11ha contra Ru~as, e desta 
u111m~ glnn .. sn ~u~rr11 do Pnr .. goay; sendo qufl em uma 
" outro~ o pav1tbão brasileiro fot alç11do o mais dlgQa'-
... •nle U• SSIVd. 

Feito~ eota ~ ... n~ideração sobre o sy•t_emR da lei do qual 
•!Uer•mo• sab1r p<~ra o sy•t~m" do projecto, ea passo' a 
r.z~r g•r·••8 apr~r1ia\Gos •obre e.te 11oVo ~y·tema, no· in
CIIIt•• d~ fazer ""hr•sabir sull exeellencia s~bre o antigo 
'"1!'111•11 que trat .. muM de rrvu~e•r. · 

O qu" "" 1h•~·il" ne:<t" pr•·i•cto, 11m rflgra quanto ao 
. MplriLO dH l~g•·laçAo, pouco 11lt11ra du qut~ h .. via aot•rior• 
mente li r~s~elto cld i•ençGes ; · alt11ra, porém, proruoda
'""nte. qunnto 110 modo pratico do faz11r acqul•iç4o· do 
ves•olll do ex•rcito, fazt>odo d11~11pparer.er a Bspereza e a 
viuleDCIR, que anteriormente eram empregadas para essa 
ar.QÍJIMIÇâu, 

E-t .. ~tlteraçtla é to•ta em vantBg,.m da iga,.ld~de do. 
c•d.dAo, 111:cr••cAndo qu" turn" clnros e b•m d•flaidos 01 
dlruttus 1!11 popula~IAo, arredando a espada. de~ D11moeles •de 
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cl.ma dai cabepi,de,graade·oame~o.de ,cldadllos,qlle pela.l taiQ41o,.priDÇipahDIII&e ,depois qae,a .uperiea,cia moetrar 
leci•laçlo,aiada em Nigoue.;acbar~.llljeitoa ao .recr11ta-: :quaea 1110 o• ,pootoe ,pratico• .q.ae mai1,reelamam ,aaa. 
mealo, .,aovpallo, •. qae ·ptlo .• pr.ojeoto~.tm .~i•caealo:,Ocam :emeoda·oa.,reforma. .. . · . , 
CQBipJe&.t.meote .Jiuea .deste ·.receio. . .ÃI•im, .cootelllemo-ao• .c:o.m. o bom,. alo,qaeiramH,imUar: 

.Aisim, por,eumplo, .aolerjormeote ., .. achavam sujei- :o oplimil&a,imagioario, .. que diz:,oa;tado,.oa.oada.; :ac&uaJ,., 
&oe,au·ecta&amoalo lodos oa . .cidadlloa ,@ 18 .aJIG aouos; :mealu•• .parece.,que ,alo podemos marchar ,de .outro. 
11111 ,, ,qae.laz .a ,Jegialaçlo- que ,se diacute·:? :Ea&abelece. ,modo . . . 
&lliDA•IIIO to. aauo, .como .o de .:lrusicÇio do.eJetema ,aali-n Edes meios,. lauto .da euba&itaiçlo .• como da ,exouerAÇ&o. 
go para.o.,aoro, . ..queJiquem .aujeitoa a ealrar .. ao sorleio.: ,por,coatrjlluiçlo ,pecuuiaria, já.ea&lo.em ,aoaaa,Jegialaçlo; . 
todus ps ,que c.oalarem 1de ·>18 .aaaps & ·.ao, .ialo. eomeute ,Admillamol-os, poia, ua. certeza de que . a .lei .• rae :ler .ama .... 
para 11 J.• aaao. , . ·. ,e:ucuçllo .sobre Ioda sociedade. fazendo desapp&J:ecer.u•a 

,:II&IJ.illllllmo ··IWIIIe.,J• toao ... se,faz ;:graude.,aerviço .á,mui. ,deaigaaldade,clamprosa, contra· a.quaJ .• todoa oa amigoa.da.~ 
raa&a;tJDaaaa de .cidadiDs, · visto, ,que .antes .;todos ,esa-s. , liberdade .illlo. p11díam deixar, de!mauifea&ar-ee,E,. depoía,, oa: 
de 80 a 81S a unos, agora exclui doa r; elo projecto, a e. olo! , del~itos.d1deLserio ,a pouco .e ,pouco .r!'mediadus. . 
&iveasem ,taea ;e laee.iaeoçiles,·..esluam .sujeitos. ao :.recro· Qaodo.em ootra,occaeillo, oa •.i• diacuç&o deate :projemo,, 
tameoto ·i pela nora•legialaç~o, ·Porém, .lodae. ·111&11 classes. : tomeí:a .pala.Tia,. mostrei que .ae:aouer,aça:o .por,.coolrihaiv&o 
ficam·linl!s,do,recrutameuto. i fica, por. ·laato, · lll!lilo maia 1penuoiaria aa:o ,podia .ter esse ·lado .adioso. que seJhe ·&em, 
li~itado ,.o .oamero ... daquelle• ,que .;te~ .de.pagar.esle' 1querido dar, que os iadíviduos.qua.ae,apre~eot.~m :.cioi!lo · 
trJ11a1o. · · · . 1aubslilulos pCidem ser chamados ,lll.o .merceuas:Jos, ,cqmo 

Js&o,.,pjll'ém, é.Jió,no primeiro,aaoo,.o qa!ll,~omo,diaf4!,. 1aquelles que buscam as fileiras aó attrahiilos pelas van&a-. 
é. d11 ,,rAaaicçl.o _i ,.do.priQJeiro.' anao em .diante·,&odos pa que. 

1
geos pecuoiariaP, que o' Estado oaarece ·aos ·!oluutariol,·:. ·, 

tirerem pa1sado doa U àouos1icam livres do tDCruta.-.• .visto que o substituto raé11be do substituído. ,'f'aatageils"· 
meato,.ia&o.é, ·ficam lirrea do. sorteio, .apeaas Ocaodoau- 1 pecuoiaria~, como ovoluolario as recebe dõ·Eitádo~· :~'::''·'··· ;;. 
jeilos;&·.eotrar.DOI Cutaros ,&<J.rteios •OS que;daqueiJa idade; ·>,Mu, ~eohor811 atleodamos: muitos dos ·qua.cpJl~BjDaÍÍI;•,,. 
alé-a.:de !iliS"aoaos liverem.deiJ;ado de ser ,coutemplado~,. ,a e-xoneração por contribuição pecuoiaria adm_ilte!Ji;.& sub-. 
DOS sorteios lllt&rjorea. ·Por coosequeacia,.as.vaalageol,do• ,slitaição. O projecto admitia um e outro meio--e 'àchoqile~ 
Do.ro ,aobre: o:aaligo. ayslema•Yio·•e•toroaado.: salieotee. . i ;faz muito· bem . .Mas eu declaro em respoaca i;{aelleli que· 

Isto é qaaalo i liberdade ·em que cada cidadilodica·1 , coaÍiemnam a exoneracllo por cootribuiclo pecauiaria acei
maatid~ no ~!l~.iaio da ap:va.l~g~slf-Çil,O. Q.04!1Io.,a ,\g~ai-' .tandci a substituição,· "que os oobres ;eaadores me parece 
dade doa direito• da masaa geral aos cidad~o.~,,,eutao,~sl ! qàe alo ·faliam com a. uperieocia, ·porque -eu, aceilaado. 
ranlageas aobreaabem á olhos Yiatos, porque ac&u&IQieote' 111:m ,e outro meio, reconheço &oda!ria que a sabstilui91lo 
jáidiase, ., e eatã.,uo,auimo,de: todas, Jlll~••llm,Júe ,AJguos p4de dar peiorea resultados ·do que metQIO a exoueraçilo 
des.raJidOitllo .;aqaelle.s .que :estio, .4Ujeilos .peJos c~tumes,, por cootribuiçilo pecaoiaria. . 
na.o ,.pela Jei,.,ao.reorutameatp,,a .,.aer .cham.aaos,:ou ,le-.·, •E' ubido qtie aquelles que da:o o dioheiro·com ola-• 
vad"a,a íarar.baud.eira; ao.paiSo ,que. pelo ·Do.vo.aystema: tuilo de ex.ouerar-se (o que o projecto só permitte:_~; 
ea.&e ;ODDS ,chamado geralmeale .. de .. sugue.ha..de r.ecahir, . tempo de paz) ·Cacililam ao .governo us meios de adquirir: . 
sobreJocloa,,porf1De .aiague.m "'111,,-,dire.ito .. d,e ·!liaer~l.o, , voluutarios,·meioa que: todos apoo&am como melhor põssirel;::·. 
po~,llatrar. ao.aorAei~. · . . .. . , 1porque, com ~!feito, seria de graode Yaota~~m.se ~:-~:1~~;.;~ · 

.i .E .,ll!Jrlo l(ae o,:proJec&o .• u&abe~ce algllal m&llll•~e .JJ-.1 1cito podes~e compor-se sómer.te ·de -~oluu&arJol •... ii.: :;:::):t 
hedaçlo .• para.Ritqae, DllM~adot~pr~tpeas~o par• o •ll•mço:; "ll'as v~J&IIIos_ ~ que acoo&~ce, comparando a~ ~;:~!,l~O;::- ·. .. 
das arma•, dlepuzerem de recursos para Jseu.tar~all:i ,ella..&, 1modo de acquraJçllo de soldados. O goveruo com oa:~f;![:':>>: 
DU!(CJ~·"io ,Ga ;A:A~~Iilai.Ça:o,pessoal,o~,a exolltr;açlo .• por 1c11ra0s de.que di~pile e com mais estes:qae po~e~ P.~~~ir'·. ···t 
Collk~Jçlo,pe.calllo\rJa. · . : ideale fundo demado ·da exooeraçlo por coatrJbaiÇio'·pe~;-. 

.• T••...,.~dil04Íie IIPII oako,deales meios~&o.:ll.dioeosi.tll,:: ,cuuiaria, estabelece os seus meios de chamar volaotaliuu·. · 
porém, .. enteDdD, <;8r.,,pre•i4eale.,que, . .qaando:JQesmo 'uellea. I elles •firlo. c; .... 
ai&QID .llafai&.O;JIRI~&,,hu~r,,,u~e)lumtii&ÍZ;.denr.á: ler ;,A 'Pr~.' o Sa. SJL'VIIIIA D.l Moru : -lia de cooseroir gr~~d.:.: 
tea~,de .. piiAr. do 1pe11111110 .para.o .. .aptimo; ,.,dereDios,Jr, . t · •· · .. 
sradaUmlote. ; cousa com JS ~. 

1De•de;411e ,,,., ,demotletra uque ·OJproj.ecto "'·<fi.IR& . nu~., O Sa. JAGtJ.I.IIJJB :....;..Entendo qae· os nrdadeiros yoJan-
tagem para aa garantias iudiyidaaea, ~alabelt~ce, .eumo é: : tar.ios, .aquellea que, olre~.ecem1 vaqlageoa .e. dlo . esperaoça 
po~i'!-411,,.& ,iguAldade .. em .aoaaa eociedad.e, nllo ,v,~~j4 ..que , de .,vigor .ao .uercilo alo ·&lo .os que .a IIi .vllo. attrabidoe, 
tenha_DlP'•.o .direito de.!Cfizer 4111. o ,projeeto .:Dio 1der:e.s11r, 1 p~lo, eugodo .do dinheiro ; a~o aquelles. que,por amor,i: 
receb1do, 11Ó> por que, alio cbega logo ao optimo. 1pr.oliaslo, !Jaereado ,fazer. carrerra,eq1.11ma .nobrl! cl~sse,.ae 

·niz1ae geral~•a&e·.que .o, oplimo é.iuimigo :·.do· ,boQI; ,;, o 1 1otrerecem .. para :(azer ,a~cu, futuro .nesta .profi~são, som co •. 
qae,acoutece,,pre••tJllemea&e:em-.r~açllo aos,que,,-achando 1gitar do dinheiro. ,P,ortaot.o, 6qae liquido.que .aquelles qrre 
deae.&&1el. o ,ayateGJa &elllAI de .• r,e,crQIIUIIpnto, .• imp.uguam · 1olto.,yierem.ali!lar-•e .ao .exercito ~ovidos por este .seoli-. 
CQJD&udo 1 o ,,projecLo, .. porque • .uAo ·IIUioge dogo , .. ao maior. 1menlo. oobre1 mas .. eim.pleameole; . .com Yistaa no .peculio, 
1r.io-.d8 p~r(e~~ibjlidad,e. , , 1CQmo ;muito .bem.<Jbse O nobre S'OII!dOr .em .. leU apal'le, 

.E -l!ID.•t:erda4o lime,,p,uece .~ue ueobum legialaclor ,c,oa-, 1estes podem ser tanto chamados .merceoarios como .a qual-. 
lll!' t.Ía,~daJella,(o~tona de .• paHar logo , do ,,máo:,para. o. ,lea,,que , ~ra ~alli Tio. a c~amado de .. ,um . i!l.iividuo que 
opti Do. Marchemo• deragar, e ao defeitos apparec•t4!m . 1p.t.ra, ext~qwr·se do .seiiTiço ,dá.por .ai . outro para aab
o.~Qr.po.lflill~tlir9·.1od91,,ol ni:MO,II ••tr:eaaee lir~ .• ~,i- "li&ail~e. 
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22(:) Discurso ·do · Sr. J ag·uaribe 

Compre agora attender, e é neste sentido que eu dizia seria conveniente que elles concordassem. entre si,· para 
que estes ullimos, ·os substitutos, alto peiores ~o que os que as contestações algum vigor podessem prodazir. 
primeiros, attrahidos pelo gov.erno com o producto das Lembro-mA, por exemplo, de que o ·Dollre senador pela 
contribuições pecuniarias ; porque, desde qne é o governo provinc1a do R1o Grande do Nort", dAsr.revendn e pr~>jecto 
quem estabelece os meios·de chamar os volnntarios, elle como cousa. inadmissível·, mostrou. como· que. sh•dades 
tem os seus editaes, os seus agentes; que ordinariamente d~ste ~yotAma antigo, pelo. qual, diz S. Ex., eram •ómente 
não silo mailo activos, ao passo que o individuo que é chamados para o exPrcito os ho111ens ociosoa,..aqu.,lles ~>m
deeignado pela sorte e para livrar-se do s~rviço pes8oal fim que nenhuma falh. raziam á sociedade, • As industrias 
precisa procurar outro que o substitúa, exerce muito mais uteis os quaes não silo outros, ~enilo os réos de policia. 
actividade que os agentes officiaes. S. Ex. niio empr~gon propriament" ~>stas palavras; mas 

Creio que nesta parte estarei de accordo com o nobre do que disse dep. ebflnthn•se, ou p•lo menos ~stnn no 
.senador ; a actividade indnvidual, em rfgra, é muito mais fl&pirito de to~os nó• gue o exert•iln nl\o tiAvia compOr-se, 
emciente do que a acçilo offic1al; ha ahi um iutere•se im .eguudu o modo de ver de S. Ex., seuão dos réos de. 
mediato, urg~nte, que move u individuo e estimula a soa policia. _ _ 
actil'ldade, tomando esta toda a sua possível ~xpansão. S. Ex. contPetou depois, em um apart .. , qu~tndo orava 

Agora vamos a ver praticamente o que acontece. Sabe- o Sr. presidente do conselho, que uão tinba dito ido, e é 
mos qoe em nosso paiz ha um certo desejo de aueader · verdade que de seus labios uãu sahiram estns .piila~ras; 
a quem pede, o empenho emfim. mas (ez. uma descri~çllo td do modo engenhoso de compOr-· 

0 Sa. ZAC!RI.LS :..:.. Apoiado. se actualmente o exercito, que parecia querer dtzer que 
aquella corporapilo se c.~mpunha de homens incapazes de 

_O Sa. JA&UARIIIII! :-O individuo que se apresenta pelo oatra qualquer cousa, e que não-podia significar eenilo o 
ch•mado· do governo, se não tiver certas e determinadas que acbbO de dizer. 
habilitaçõés,.·com certeza será exclui,Jo O a·g~nte militar, Mas, eeohores, um exercito as~im compo~to poderia 
a junta . de sande, ou o proprio ,,fficial encarregado do oll'~recer g .. rantia a nação alguma? E ha algum cid ·dão 
recrutament9, ao receber a proposta, lhe dirá : «0 seuhor que aCrfdite que a sua propried•de, os MeuH ben• e a sua 
oito serve ; ·boa viagem.» v1da ro.sem h~m guardados, seu do réos d" polwia os 

Entrétanto aquelle que vae buscar um in~ividuo para iocnmbidus da manutenção da ordem publica'! Acredito 
-dar por si, certo de que, não apresentando pessoa em boa qu~ não. 
condicilo de ser soldado, tem inrnllivelmente de jurar 
bande'ira, virá cercado de empenhos e muito facilmimte O Sa. SJLVEJU. D.l. MoTTA. :-S. Ex. referia-se aos ·ele-
será attendido ; conseguindo fazer receber em seu logar mentus actuaee. 
pessoa de sande e moralidade dovidosn, e dest'arte raz 
entrar para o exercito um individuo que não oft'"rece a~ 
mesmas vantagens que otrerecerão os que forem attrahidos 
pelos editaes do governo. 

Nestas condições, dico ou que a substituição, aliás nllo 
tito repellida pelos impugnadores do projecto como a con
·tribuiçito P.ecuniaria, ha de dar resultados peiore~. As~im, 
nito vejo razão para que em uma lei que inicia um. novo 
sys.têma, quando estamos na. posse desses dona meios de 
isenções, devam elles ser della repe 11idos. 

Em apoio do que acabo de ponderar, para que sejam 
aceitos os. meios oft'erecidos pelo projecto, de exonerkçllu 
por snbslitoição pessoal ·e por contribuição pecuniana. 
peço permissão ao senado para invocar uma especie d• 
a.entença do e pico portncuez, que assim se uprime: 
I}, 

Todos favorecei em seus officios, 
Segundo tem das vidas o talento. 

Isto para demonstrar que já naquelles tempos o celebrP· 
poeta aconselhava ao rei que permitti!se que cada um 
seguisse a profissão para que tivesse vocação ou ten
dencia. Assim, pois, aquelle que não tem vocação abso
luta., ou antes tenha n~ga~ão para o exercito, quando ha 
tantas outras industrias, em que possa fazer carreira 
servindo ao seu pait, pague seu tributo por um dos dons 
meios indicados, e nllo seja (or~ado 11 um"' profissão, a 
que ena natureza repugna: sir'a a sentença do poeta 
para aatorisbr a minha fraca voz. 

Agora noto, Sr. presidente, qne ten~o· o projecto sof
frido tanto genero do contestações, os aPus proprioa coo
testadores so acham em perfeita con~radicção, e por isto 

O Sa. JAQUARIIB :-Bem ; mas eu agora arcrescento 
que, apezar_ de qoo a IPgislação actual oito seja stricta
mente executada e nilo tendo succedido que· um outro 
systema pratico se estabelecesse, ninguem acredita qu o 
exercito fosse compo;,to onicamente da vadios e réos de 
policia, porque, se assim fosse, não é crivei que uma so
cied~de se podesse manter por tanto tempo, que um Jm-. 
perio como o nosso, aliá~ composto em sua o~igem de 
gMote quA não era da melhor qualidade, ainda conservasse 
sua integridade 

Sim, quando .sabe-i!e . que entre os primeiros colonos 
qoe vi•ram povoar a terra de' Santa Cruz b,!lvia em gran~e 
num•ro eApeculadores que vinham para a America tratar 
d• enriqu"cer-se, e t~~ombem de· degradados e ho•uens cri
m•uosos; · não Á cr1vel, digo, que •~om um exerCito com
pn>to d.,. taes ~J.,meotoe, uma nação. ·qoe nilo teve origem 
woito brilhante, confisMáo que cr•io não envergonha a nin·-. 
gaem; se podease manter e ftoreecer, como felizmente nós 
a vemos. · 

Portanto, a verdade 6 que, apezar de que muita gente 
eu tenda que o ~x·rcito d"va sor uma Pspecte de cua· :de 
""rrecçiio, onde ~ejam recolhidos os ré as d11 polici~'·e os 
bomens perigosos, por meio do recrutam~nto, tem sue
cedido f"lizmento -que isto nem sempre acontece, e por 
uma razil.o muito ponderosa, senhores, e é que os indivíduos 
que se distinguem C()mo vadios, ociosos e sem prollssllo, 
~Ao ordinariamente muito industrio•oR ·e ageis e ao mesmo 
tempo os mais activos para procurarem protectores ; e 
n·•ste pair. quem tem geito pnra obter protectores, não é 
ret~rutado. 

Desde ~ue se sabe quanto poder exerce entre nóa o 

_] 
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empenho, devemoa acreditar, visto com·o praticàmente todos 
temo8 preaeociado isto, que o individuo rocrotado que, o~ 
opinill.o gHral, era nm vadio, um perturbador- da ordem 
public:t, mas que tinha 1ido o talento, ou a habilidade do 
abrigar-se sob a proiPcçllo da uma jnO.uenci~t local ; om 
tal ·recrutll · ordlnariRment~ acba m"io de s~r pn~lo ~o1 
lib·rdadH; "• P•·i·, sll. .. exactnmente ns Yli~ios e p•rnre~o"o
OB.tJU" aa niais 'du vezes edCBphm do ex..rcito e C•·atinoam 
a perturbar o sOCI'I/O das localidades, sem que jámais se 
cooaiga alistai-os 'nas lileiraa. · 

:. F;ntretanto a ve~dade é que h~meos decente~, posto que 
pobr. s, sao os que constituem a maioria do ex. rCito, por
que ·é· precifto nllo acreditarmos,. como por v .. Jes se l•m 
parecido quer,.r. inainuar, que a masfta recrutavel é h gent• 
in!eirameote sem eira. nem beira, permitllt·fte·m" ~sia ex
pres•iio vulgar; quando, ao contrario, os que conhecem de 
perto como em geral se raz entre nós o s••rvico do recru
tamento, eíibem que, A excepção de um ou outro desses in-
4ividuo.s implicados na po:icia, levado á jurar bandei~a 
apezar dos protectora~, em geral' a base do recrutamento 
é exactamente a· gente pobre, sim, porém dada ao traba
lho, e que por isto 'mesmo que vive do suor de s"u rosto, 
Dilo procura protllccilo e na occasiito em que o recruta
mento cáe-lhes em c"asa, elles, inermes, entregam-se. e vão 
compor o exefcito em ilua maioria: · 

·E. e ju"tll'm~ote porque a maioria do ei:ercito tem sido 
composta dé8ta gente, pobre, sim, repito, mas de mora
lidade,.qu~ a rorça publica não tem produzido os. tri~tes 
effeitos, de que daria constante cópia,. se, em verdade, a 
maioria de seu pftssoal tosse a escoria social, como algoo• 
teem· eoteud1do qu~ deve ser. 

Senbores, me ~xprimmdo assim, peço licença ao s"n11do 
para raJiar COm Certa (ranqu"za; rraoqueza que pÓde Sflr 
&lé in·conveni•nte por motivos estranhos a esta discus~ão' 
mas qu" eÍI julgo nM8Ssario tel-a, para demon~trár ao 
senado a rorça de convicção com que rallo nesta materia, 
acreditando qne o projecto é de uma vantagem imm ... osi•
sima sobre o systema que se achava em vigor. Quero 
rererir-me a um racto, de que não tenho outra prova sénào 
o meu te•temunho individual, em coolirmacão do acabo de 
de dizer. · • · 

occupaç!l•a para accudire111 ao. reclamei do mais louvave 
p11trioti~mo. 

Po1s bem: muitas vezes ouvi de peuoas dessas localida-· 
des que não tinha havido nada de melhor do que,.essa idéa 
olo voluntario da. patria, porque as lneftmas localid11dell 
O•·ar~m livr~s de CPrtas enlida~es que as perturbavam. Fo
ram r.Jies ~ara a. guerra e devem ter prestado os seus ser.; 
viç"s como lhes roi possível. . -

T6rininada a guerra, todos DÓS romos. testemunhas. do 
acolhimento pomposo com que eram recebidas essas levas .. 
gloriosaa, prova m_aoife~ta da gratidão do paiz : pois ~em,, 
"ntll.o e mesmo antes da conclu~iio da guerra, quan_do. 
voltavam ft Jgons, como iov.lidos, como eorermos, etc., 
ttf~ outra vez de ser test•monha de uma outra sceoa co
•el~ttiva â gnerra, e roi que, voltando a ~uas ·occupações 
nrdinarias .aquell•s que eram labor.iosos,· succedia que os 
que se demoravam nas cidades, villas ou povoaç!les, ainda 
mesmo que fossem homens mutilailos, sem pernas, de mo
l~tas, ou como quer que fossAm, desde que formavam um 
grupo de 8, 1 O ou 12 coostituiam um perigo publico, 
e fazendo valer o preotigio da guerra, como valentes qae · 
se tinham mostrado no Paragu-ay.· resistiam e i.rpanham 
á. policia, aterrando· as populaç!les, e emqoanto os pre
"identes n!lo tomaram a providencia de razel~oa diaper-:' 
sar, ior.umbindo-se lle razel-os levar a diversos pontos onde 
"lles já não se podassem combillar entre si; ·essaa localli,;. 
•I ades permaneceram- em perf~ito purigo, a sua traaquili
d11de rot constantemente ameacada. 

Isto que se de a nas provtucias, deu-se. em parte na . 
COrte. Eu tive 'muitas ve~es de ouvir a officiaes auperio
ros que. me diziam que esses homens eram insupportaveis , 
ru.qoelle proprio quartel, aqui em- frente a estP edilicio_., 

Agora pergunto eu : se o exercito com effeito se.com• 
pozes·e de homens taes, algu•m poderia contar com a .. 
segurança quando, ainda me~mo depois de mutilados, elles 
~ram elementos de desordem, a ponto de se fazerem te-. 
midos, algumas vezea até da propria autoridade ? Acre
dito que não. . . 

Portanto, senhores, é necessario que o exercito que, 
bem ou mal composto, tem dado tantas garantias ao Bra.,.. 
sil, tem obliuo glorias para a nossa patria ; e.xercilo .no
qual teem li~urado, apezar dessa. má origem, tantos.nomes 
illustres, como por exemplo oa bar!lea de Caçapava e 
da VIctoriA, os Argollos, os Sam paios · e tantoa outros~. 
mAreça todos os nossos cuidados para que tenha· uma· 
melhor organisaçiio e no ruturo nos ofereça 'garantias 

Nns vesperas . e durante a guerra do Paraguay .eu rui 
testemUIIh~ do R r11. COIIf que O governo procurava gMte. 
visto que · preci8avamos contiouament" snpprfr os clrtro~ 
deibdos·no exercito pelas batalhas e· pela epid. mia ; ·vi o• 
divers·os meios d" qufl se IBn~u mão -chamameato de 
voluotarios, o recrut~tmeoto, etc.- Observei que o recrn

-tam .. nto; ·em certas localidades de m"n conhecim•nto, não 
arredou ·de: modo algum aqoelle numero da v11dios e de 
pertqrb .. dores do socego publico, que euctamente eram 
apontados pela gente conceituada como os melhores 
recruta~ •. por essa idéa de ser essa gente a mais propria 
para o recrutamento. 

ainda muito maiores. · .. ,. :uc · 

Entretanto ch~gou ·O momeoto:do aperto e veio a idéa. 
dos volnntarios da patria : ou rosae enthusiasmo. ou rosse 
a· certeza· de qnu M pos~uir.am então os prot~ctores · desses 
va~ios, a que tenho allodido, de que em conjonctora ll!.O 
diffieil a protecção não aeria bastante, ·o que . é certo é 
qne esaes vadioa e peraltas de· certas localidades .de meu 
conhecimento alistaram..:se como· volontarios da patria e 
for~m para. a guerra, incorporados ao a que deixavam SU1lS 

8enllores, quando, geralmente se reconhece que o Braail, 
nilo .endo nação militar e ao contrario ·todo 11gricola, in
dustrial, como deve ser, niio póde ter grande exercito, e.~te 
deve ser o mais limitado que for possível; 'e,·por isso mesmo 
que tem de ser diminuto, deve estar no interesse ·dos· 
que governam fazer com que a qualidade suppra o nu..: 
mM~ · · 

o Sa. SAII.l.IVA :- E o projecto raz? 

O S11. JA&l1ARlliB :-Sem duvida. 

O 811. ~AIIAIVA :- Com a exoneraÇito por dinheiro< 

O 811. JA&UARIBE:- Sem duvida. Senhores, estou mos
trando· exactamente que o projecto oito 'ha · do · razer da 
repente e completamente a luz, nilo ha de trazer a idade 

.. 
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de ·ouro, mas melhora coueideranlmeute as cousae e O ·Sa •. l.lGUlllll :-Acredito que achem, como. tem 
habilita-aos a ir formaado um exercito diguo de .. um paiz succedido até· boje; porém isto rsene par.a moatrar que a 
Jivre: gente, e111bora- pobre, m•• . boa1 é que· ha ~~~ 'fir para. o 

O Sn. S.&:Ji.un :-Nilo apoiado. . exercito.· 
O Sa. SILTIIU D.l Mon&: : - O projecto 6 ama rede O Sa. Suun dá um· aparlt: 

para vadios e mieerateis, . 0 811. JAGU.UIIIB :-lato é que· O DObre, senador. DlO 
s A 1 ba de demonstrar. O pobre Jurador, que mora dietaate 

O Sn. .lR.AIU :- ei paraguaya 6 melhor.·· de homens ricos, que ollo tem mesmo relaÇiJel,,que 6 
O s·a. JAGUAIIIIIB :-Senhores, dizia eu que este· exer- homem modedo e não anda procurando. Yinr á sombra de 

eito oilo p6de deixar de ser limitado ; de't'e fazer-se valer protectores, coolla ao seu trabalho e a6 delle tira os eeaa 
mais pela soa qualidllde do que pelo seu ao mero. Para isto recursos. Este, que alo anda a proc•ra•'proteeçll~i a·em 
é, oecessario que oa moçop · de que elle se compazer, ·a a empeuba:r~ae, ao dia em que· for sorteado, priucipaJ.:. 
ma teria prima, ollo seja a que ha pouco eu descrnia. mente emquauto a popalaçllo lilo a_e· acostaai_ar a· e·a·te• 

O Sa. SAuln :-Mas é a mesma. noYo' syetellia e· procurar metoe, aliai! licit'oli· de· eacapar ao· 
o Sa. J.t.IUAiliiiB :-Hei de mostrar que ullo. servico; ha · de ir sem appello nem aggrAYo' pari. âa 

-~~ ·. ' 

Eu ha pouco disse que DO tempo do agarramento, ia to A'gora·, Yisto que· falltii em glote pobre e . deceote, mas 
é, no tempo em que o recrutamento era feito i voot11de do , •n'e não di!ipiJe de re'Ciireos, eu acredito·, e· 6 por i«io qae' . 
delegado e do recrutador, os homens mais prejadiciaes, i ba pouco diss• ·que esta. ha de Yir 9ara· as fileiras; elii• 
os mais uociyos, eram justamente os que eséapavam A jquanto· uilo conliecer bem o- systema· e alio preparar oa 
acção do recrutamento, porque nlo lhes faltavam prote- !recursos qati pode ter para isentar-se,.. · ·· · 
ctore...s. Acredita~ o_s nobres senadores que, haven~o a. i o Sa. S.lUIU :-Isto já está estudado. 
exoueraçllo por dm~erro, estes venham para o exercito ? : 
Nilo ; hll? de contJDaar a ter seus _protectores, h!o de ter 1 o Sa. JA.GUAIIJBB :-••• acredito, diro 11ae, .a unn lei 
~e~ os Isente. . lha de concorrer para implantar-se no povo aciYoa habitoe. 

O Sa. S1LVBIU D.A MonA :-Então Dilo vem aia- /de trabalho e de economia, com que' cada am"-que'·de·· &ate 
guem. · (Bilo.) · . 1mão seutir...:.se com· a uegaçllo' absolatal dcner'fiço du· 
·o Sa. JAitrARIBB :-Perdilo; os uobru aenadores estilo /armas; trate de-ir•acc~molaudo. seu· peculio,•parA':iselitar.;. 

em um erro, como ha pouco eu disse: acreditam· que toda ,se, o· q_ae seri um e~tr~ulo ma1to oobre, ge~ador de 1111111' 
a·gente que cl pobrr é peralta, e vadia; mas ha nisto eu' !uma vutade _domestica. . . ·. . < ...•.. ' 
gano, uma grande injustiça. A grande massa' da nacito ii r ~ com efl'erto da nova le1 .ha de rea~har, alo ·.só qae 
de' gente menos favorerida da fortuna, mu· muitíssimo mortos paes tornem..-ae. mars . eeon~mlcOII: e. prev1den&ea, 
honesto ; esta grande· massa· é que ha de roraecer 0 enr- ·preparando-se para,. ~o caso do sorteio cab1r-:-l~e ~m casa,, 
cito, porque c1 exactamente composta de honreus que Isentar o filho med1aate a exoueraçilo p~can1ar1a-~ ,mu 
dispoem de po.acos recursos para· 88 fazerem substituir, t~mbem que com o novo· syst.ema de org~n11~çio do,exer
para recorrerem·. á exooeraçllo pecaniaria, ao· passa que :cuo, e. s?bre. tudo _com, a: abohçllodo, ~astago pbysico, .a· ·re-
08 vadios, esses homens farteis em recursos hilo de ter :pagoanc1a ao senrç~ mdttar.ba de 1r p_ouco. a pouco.des. 
protectores. Os nobres senadores sabem que o está C6rte ;app~~rec~~Jdo, de sorte .. que,. se por. um. lado o numero, de 
ha uma classe de gente, contra a qual lata muitas veze8 . vol~utanoa tem de crescer couslder&Yel~eute, por outro 
à autoridade e·qoe acha mil recursos para se escapar, .muitos dos sorteado_s, be~ _como seaa pr~pr1oa pae1, .'hlo-de, 
refiro-me á classe doe caposira1• olbar para o sentço mrhtar com mu1to melhoreaolbo~. 

. . podendo· até o encarar como uma proflsslo muito uobre, 
O Sa. SoUIA!VA :. - O a~tteta bom ba _de achar sempre 'que póde .. abrir-lheeespaço is maia liaoogeiras aspiraçiJee,: 

quem lhe dê drnhe1ro para ueutar-se. Em todo. o caso, o, projecto ha de alcançar moita, geate:,_-
0 Sa. J.AGtr.l.IIIB:- Portanto, ullo acredito que ena _que nilo le,alcaoça:hoje, accreacendo.a dill'ereoça·;pe ha,u. 

exoneração faça com que para o exercito· só vão os vadios. huer . no. modo muito maia. AI&'Ve da sua acquiaiçllo, .. CoM, 
··O Sa. S!auu :-lrllo 01 quenllo· tiverem protectores, é que autes es apanhanS;en&e par~.o etercilo t. P.or•mei0 ,. 

ciil que ullo tinrem quem lhes dO dinheiro. de escoltas, que ~orprendram os:mcaotoe, .·oU·· ruaa, oa• 
nas estradas, de dra ou .de noute, occuhoa, de embo1oada; 
dando muitas ve1ee Jogar a reaiatencia e., a a•••e•inatN ... 
Leia~ee a historia de muitos doa aesa11inatoe b"'idDit·•IO. 
Bra"ll e,· pelo .menos em.minba prnioeia,. e ei. ba·dlt•Y'r. 
que em grande parte ellea proYclm do,.aoto• do recrut...-. 
meoto, até por ama rulo, eenbore•, que eu na. cilarl• 

. O. 811~ JuuAIIIBI : - Mas nlo hllo de ser. ndios, ~a 
ociõeos, e sim oa homens de trabalho que faaem grande 
falta; em. todo o cuo, ha de ser ama maua muito dilo
rente da que era ••• 

O Sa. Suun : - Nlo apoiado. 

O Sn. . Juuu111 : - ........ at6 porque alo acredito 
que em geral haja eua facilidade. que os nobres senadores 
encontram, de se dar por li 1: IIO.S ou talnl 111aie. 

O Sn. Su.AIVA: - llaa. V. Ex.,. eetá dizendo:qae. os 
ndios acham pre&ectoro111 •• ,, . 

De8dll que 6coa,.estabelecido. que. 16 os. pobre&lee, os 
deanlidoa, elo . oa que podem ·••~ recrutado•, que ot ho
mens de .uma certa poeiçlo nllo estio .aajeito• ao recra .. 
lamento, -ha.muita geu&e .qae, nm-mobYOialra•, alia; 
entende que-já 6 :um graude.aa.•ociedade,.'qae já· • 11111· 
uobre e .qaa oareeua.llllloa.- Dlt. den• 11r recratadoa.: Se, 
aoooteett .poll6m; .. que..aJpm. dellet.6i. reeru&ado,. tomad•to: 
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por: •and&·a«ronta·•á entlo·diz:••.tNilo •se:•recrata a Foláoo,·t o··Sa. S~aun ,.-...para que comprometter os ·ngarioa·t 
filbo•·deaterou ·daquelle ·e· vem reerutar~ae a meu lllbJ. ,., 0 s11 • JAGUARIBB :-Maa 0 nobre senador deve· absolver_ 
Com· isto· eatimula•aer reune ~nte; resiste· e•dabi• um crime. 11 commr~sao por ~~~sa adopçlu, a commiasilo é «!,ocil, e 

. Este é o_· sy!tllma ~~e havu~ ; entrétanto que c~m o• a~s~ desde que '"se convenceu de que a idéa do Sr. conselheiro 
tema•ao•o llll&a•acqursrçlo •e· deve·fazer por•meros morto. 'lllabac-o ·era vantajosa· nilo duvidou aceital•·ll';-
mainunea : aqaelle qDe C6r• designado• pela' ~o r te' nlo tem' I 

1 

de queixar-se do capricho de nioguem~· resignnr~le"ha, em• : O Sa. ZACARIAS : -.!lias depois disso estabeleceram o 
vista da lei e ha de;aeguir, procurar ser-pontual, apreseo :regrstro cml. · • 
tar-se, por isso. que. aio terá ~azilo .Para resistir._ ' 0 Sa: JAOUJ.IIIBB : _ 0 nobre senador nlo• tem· razio ; 

AUenda-~e bem_ q~~ a resrsteoc1a pro•ém ·agora deu11 ·a comml~silo 111m recebido emendas. do. nobre seoador. 
amor:i'~opr1o doA rnd!~uluos, que ~e sappoem r~ad~dos .~m , pelo Piali'by,. e n•turalmente outras ser lo ainda aceitas·; 
um drre1to filho· des8a ]UrlsprudencJa coasaeludmarra, ••~lo ! como, pGis c:ensorar-se 0 que a commisalo fez. relaUn_.. 
que es!~ nos ~o~8os costameR ; ao passo q~e com o systema :me ate aos' parocbo• ' 
do· proJecto . rsto. nlo acontece : a d,.•1goaçln da sorte • . . 
obrira õ indi:viduo a apreaeatar-~e. Qu~ado nilo 0 faca O Sa. SrLUIIIA DA. ·MoTTA : - Tue os padres, Sr. se-
espontaneimeate, -a autoridade lhe dirá: " O senhor esÍá ; oador. 
designado, vamo• •, e elle nlo tem que resistir. . O Sa. JAAUA.IIIJB : - Feita a revela~lor. que ereio 1110 
. Portanto, ••-•e qae ha grande d11!'erença, dift'ereo~a enor- :foi . indiscreta ••• 

m·e, já na materia prima, na massa recratavel, já no modo 0 Sa. JuNQurcru : _ Nlio foi, olo ; iaeo e1tá até•·por 
de obt'enÇilo de11se pessoal ; portanto, as vantagens que do 
íystemrr do projecto resultam silo vis i veia, slo manifestas. i escripto. .· . . . . . . . o 

• o O 811. ZACARIAs :-E eu d1go que essa rdé&" 6• .anterJor· 
O Sa. _S.Aurn .. -Eu Dilo as ' 8J0 • ·á p•rsegu1ca.o do poder ecclesiastico, persegoiçlu que• fel 
O Sa. JuUAIIIIB : - Sinto alo ter for~a bastante, nilo' :com qiiR sê retirasse dos parocbos o registro civil •. ;·-· . : 

dispôr de recursos com que podesse abalar as duvidas do · - 0 S M A !11 • •. E' bom at•·nder . ·•·1 - I . . R BNDBS DJ: "L BIDA; - "' ' nobre senador e chama -o a esse cam10bo que Julgo ser , . . b 1 -
8 

ve muito nesta tJUestilo . ·· -
a verdadeiro. ; e~ocas, a c roo o ogra er . _ . •. "·" 

Antes• de chegar ao· nobre 1enador p~lo Piauhy. a O Sa. ZACUr.t.r; :-Essa i~éa é anachronica. . 
quem pe~o deaculpa da demora· que voa te0<1o em occu · . o· Sli: ÜGU.t.RIJB' :-Nilo é occasilo de· discutirDioi• o· _..
par-m!l collt o discor&o de S Ex•, prec~iso tomar flm' coo· :r~>gisrro Cl\l'rl, ftt: 11rá par" occaeiil\)· opplirtuna; ma:s· o Cacto· 
sideraçlo outros argumentos que lenho oUVIdo produzir-se ·é. s~nh•·r•s, que aceita pela coo:unissao· a idéa' dos •igarios' 
D~ casa.. ft,r.all•arem comn membros das juntas,. nllo· vejo os i_acoo• 

O Sa. PAUII.AIIUÁ :- Pois nll:o. · vencPot•s que os nobres senadores querem enxergar.· Este· 
: JI••IZ ll catholico, e não me consta que nenhum doe nobres O Sa. J.&erlurarc : - V1 que o nobrll senador por G"f"Z 

mostroo-ee mu1tu estomagado contra uma entidade. qtte o 
projf!cto estabeleceu -os vigarios. 

e Sa! Sri'fttÚ 04 MOTT.t. :-Sim, senhor; 

· m"mbros do roinisterio tenha em· occàsiilo alguiaà dado ~
.menor signal de que o governo oilo deseja qne o paiz' 
:-marcbe r~gnlarmente no catholicismó. 
· O Sa. Cu1o1oo MBNDBs.:-Oh I senhores I . 

.. 

• O Sa. ·ZAcA.aras :-Se a. defesa. do projecto Ta& nesses· - • · !. 
O Sa. JuÀaiJB:-Creio que o aobr11 ministro da·:~uArra.· :termos... , "- ii 
O Sà. S:uu'f• : -:.TeTe razio. 

r1111pondeu ao nc•bre eenaclor e naturalmente com prollsci-' I 0 S F · d M 11 t it ··· · · 1 1 O Sn. Su.&IVA :~ r. igoerta· e e o coo e OD• O• ·· ,;,. ·' · -eocia ; mas como inC,.iizm~nte oilo ouvi o nobre miorst·ro. • ·.:""'~'.-':-t · 
'~rq~:.'~rea::,c~:e!cl~1:e~8arg~~~ar~~:a d:e:'cJ:~~d~:=i~~ i c.u~o::~M~:u:0ftr~:v~rn~u tenho·. medo· desse catholicisino . -.• ,>._;': : [ 
peior do que' S. lb: ' ;,.xciasivistll, e quer o senado saber qual é o medo? E' de• . · 1 r 

O Sa. Z.&c.&aus :-Dica o que quizer ; o Sr. ministro ~~~~g~:.~~s ter aos Maurer. .Maurer é levado por orna idéa. [ 11 

rlforçari. ' i( f: 
O Sa. J.AGU4111JB :-Antes de tudo, vou fazer oma re

nlaÇlio 4ae, se minha memoria nlo !alba, ha de produZir 
algum elfeito no animo do nobre ~en~dor. Nlo eei. se a 
revelacilo será iadiacreta, julgo qu~ pos·o fa1~l a aem 
iadiscr"i'pçilo : teabo J'embrança de· que no sein du com
niieslies, quando se adoptou essil entidade vigario, ella foi 
eõggérida pelu iJI'ustrado Sr. senador Nabuco, qne ~nlln 
fazia p-~~rte das commiulles. Essa i~ oilo ' do primitivo 
projecto, mu 8. Ex. nos demon1trou com e•idencia que> 
esses eram os homens da popalaçao, e que esta era ama 
lei• que> dnia· se"ir para todos· ot/ part'i<lea; A:ccreece qaé 
a· respeito' o· nobre• s8rtador peJo;· Pillohy. qnan'do' te\' e o c 
cuillo• d~ fallar, éiJIIDdill'"II""IY co.W ,..nt~Dt'; · 

. O Sn. ZAcuus :-Nilo é catholico, catholico. alo. faz I',: 
iisso; ' prote.tante. !i_il 
f 0 8~. JA&UAIIIIIB :-Tenho medo que ~~~ enJtem 08 ex.:. 
lcloMiVIotiiS a puoto de fazerem o oi68mo ·que Miaurer; A.'cho 

lqatY é do espir1to da nossa religiilo toda a' toleranc~~: . . .. 
, O Sa~ SA.uJVA. :- O Sr. Figueira de llello _Dilo é um 
ibom catbolico ' 

O Sa. JA&U.&RIIB :-0 Sr. Figueira de llello, meu ilius• 
tre 11migu e coiiAga é tido pcir mim como bom catboliço, 
do mt~amo medo qoe entendo. que ·eu e outros devemos 
'••r ti r. os por elle e por outros nobres . senadores. 
. Pórt'aotri, esaif an'acllroolsmo· invocado' pefci·o'obrlt sell&
~or pela B•hia é ilical1idb'; Eaaà' id•a foi' àl:eita no··aeici' da 

,, 
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conimissilo, e, continuando a discus~ilo. é occasiilo oppor- · O Sa. JAoUARIIE : -Já que o nobr~ ReDktlor alltde á. 
tuna para mostrar que os vig3rios nil.o prestam, o qu• passag~m que eu citei, d~vo observar que ~xact-mAnte 
nlio vi que se tenha reito; quanto á mim, acho que elies essB (estancia o senado me perm11titá que en a transcreva 
prestam muito. por inteiro em meu discurso). conclue por dizer que .os 

o SR SJLVEJU DA MoTu !-Prestam para admiois- vigarios rojlam con•tnot~mente pelos regimentos do r~i; 
trar 811crameotos. logo, ~Ao prnprios para prestnr no rei esse s~n1ço na 

preparação dos rPgimentoe. 
O Sa. JAouARIBB :-Disse o nobre APnador que 6 viga-

rio pó de ir fazer uma coofieeilo, ajunta ficar incompletli, Todos r .. vorecei em s~us officios, · 
e por isso soffr&r elle uma multa; mas o projecto esta- S•gundo te~m das vidas o talento: 
belece remedio : quando algum ·dos membros da junta T~nham religioAos exMcicios · 
nil.o comparece por qualquer motivo, fonCCJODa seu snhstJ- De rogar~m por vosso rPgimento, 
tuto e os vigarios te•m seus coadjutores. i::om j•joos, disciplina, pelo" vícios 

C~ommun~: tod" ambicilo terilo pur vento; 
O Sa. SILVEIRA DA Moru :-Os que teem. · Que 0 bom religiOso ~erdadeiro -
o Sa. J!GUARIBB :-Se o paroch•• .não tiver roadjutor, Gloria vil não pretende, nem dinheiro. 

o I(UB acoutece é que emqaanto o vigario ror salv~r 11 
alma, a junta qne se ha de compor de cathohco~, crnz11rá 
os braços, eaperando que volte o vigario e applaudwdo o 
caridoso dever, que elle foi cumprir. 

O· Sa. SARAIVA :-Todoe os dias os vigarios sabem 
para confbsileP. 

O Sa. JA&UARJBE :-Eiles teem servi~o para eleiçil•s, ,. 
nunca se notou esse grande ioconveni.,nte. 

O SR~ ZACARIAS. :-E' bom livrai-os di~so. 

.,,. o- SR. JAGUARIBiil :-Eu, portanto, Acredito que a inter
venção dos Vlg~nos é mu111> boa ; ~ão os que melhor 
conh~cem seus rreguezes e por i•so os m~ i~ com petent•• 
para habilitar a jaula, aftm de que o alistamento S• ja 
bem feito e completo. 

0 SR. MENDES DB ALMEIDA :-!credita, mas não de
monstrou ; é só que~tlio de c~ença ••• 

O Sa.· JAGUARJIB :-Eu não comprehendo o nob~· 
· .·senador ; S. Ex. mostra-se constantemente muito amlg•· 

da igreja, e, portanto, dos seus ministro~, aos v•gario•, • 
hojP ' inimigo dos vi gari os ••• 

O SR. MENDES DE !LIIIRID4 :·-Por ser amigo é que 
Dilo desejo qne mtervenham oo recrut-mento. 

O Sri. JAGUARIBE:- Eu fundo-me nos factos e ·no tes
temunho mesmo dos nobres senadores, que dizem que' o• 
vigarioa sii.o bons. 

O S11. MBNDBS DI ALMEIDA.- Sem ·duvida, menos par• 
isso. 

O Sa . .JuouuiJE :-Portanto, creio que por. este lado 
nilo se pó •I e 11 tacar o projecto. 

O Sa; MENDII:s DR ALMEIDA:- Nilo quero que os paro-
cbos fiquem sujeitos ao art. 96. · · 

O Sa. JAGUARIDB : - Os nobres senadores não podem 
ter interesse em tirar os vigarios dQ numero dos cidadãos 
de~te paiz ; um vigario póde estar sujeito á qualqu•r pe
nalidade como qualquer outro cidadão, ainda que p•la sua 
moralidade, pela poaiçilo eievada, em que BB acham, é 
muito de suppor que elles sejam os que menos crin.~s com
mettem, como felizmente tem 11contecido ; raros sacer
dotes em no!lso p~iz teem iucnrrido em eancçlio pen~l. 

O Sn. ZACARIAS : - Se o poeta condemna a disposiçllo 
do projecto, o vigario ó para a vigararia. 

O Sn. Z•CARIAa: -Rogar a Deus nilo é recrutar. 
O Sa. JAOUAKJJE : -A intervencAo Miles ahi é toda· 

b~ne6ca, é 11ara que o re<:rntllm•Óto s•ja igu .. J, é para 
~VIlar que ~e comm~<ltam inja~i1cas, ·e i• to é muito prO
li rio dr Um IOIDistro da rehgulo saota qu~ pr••fessamOS, .. , 

O SR. MKNDE• nE ALMEIDA : - Elles teem muito que 
r.z~<r n•s ign jlld, 

Q SR. ZAcuu~ : - E quando ~lles nilo merecem coo· 
lil•nça para· o ••g1stro ci,il. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA .: - Tire os padres, Sr. seoa
~or. ponha ama pessoa 4U·.IquP.r. 

O ~R. MRl'IDES DR ALJJBIDA : - Entilo o sacbristilo. (Hi
laridade.) 

O Sa. ZACARJU: -O sachristilo é recrutado a&nal. 
O Sa. JAGUARI!R: -Chego, Sr. presidentA, ao· nobre 

•rD"rlur Jl~) .. P1"uby. . 
O n ·br~< ••naf1nr n" 2• discussiln, respondPndo a varias 

c .. n.id.rnÇÕ" qu;. t•ve iL boura de fazer ao senado, tacbou
·•·tl de exce•S!vo ""ctario do pnncipio da autoridade ; por 
diVHsa~ vezes ern seu discurso diHse que .eu exagerava esse 
11' 1nci pio D•vo r~sp•· o der ao nobre senador que pu r mais 
que S. Ex. amfl eotremecidamenle a liberdade,' não a ama 
mais do que eu, ha de dar licença para · eu render"lbe 
tanto culto ••• 

O Sn ZACARIAS:- Em amo'r nilo ha escolha .. 

O SR. JAou .. nrJE:- ••.• como o nobre senador póde 
render. 

O SR. PARANA8u.t'.-Folgo até muito com isso; nllo sou 
exclusJVi~ta· a ~s•e respeito. 

O Sli. J•GD.\RIJJB:-8. Ex repetiu por vezes esta pbrase. 
-que ~o tX••g .. ra.vll-i~to em relaçl[o a. ter eu qoer1do. 
mostrar qne o delegado de policill, entrando nas juntas, 
era orna entidnde de acção mais energica e mais rPgular, e 
um representante mais l~>gitimo do poder admioi~tra,tivo 
do que os ·outros membros qne nilo tinham essa ougem. 

O Sn. SAIIAIVA: -Antes um militar, d1> que· o delegado 
de policia. 

·O Sa. JAGDABIBBI- Mas eu nessa occasilio IIIDStrel que 
o delegad11 de policia já nilo é o que foi; pela nov .. legis
lação judlci11ri11, lhe foram cortadas muitas atlribuições; 
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eft'ectivameote, nossa sociedade vae vsndo que o delegado 
de potifia oAo é o mesmo qoe foi ootr'ora. 

Mas oilo 6 disso que se trata; o que eu quero é justi
flcar-~e, e ver se me concilio com o nnbre ~eoador, meM
traodo que . oiio sou sectario exagerado do prinCipio da 
autoridade. · 

Eu, amando a liberdade estremecidameote, como h;. 
pouco convidei o nobre senador a qo" a aulsmos, amo do 
mesmo modo o principio da autoridade ••• 

O SR. SARAIVA :-Do mesmo modo •.• 

O SR. JAIUARISII .-••• meu ~amor, porém, n~o i pro• 
priam~nte ao pnnc1pio de autoru&ade 'isoladamente, mas 
sim á. uma . entidade que 56 collora entre os de> ii• princi

nilo quero que Portugal seja norma para u Brasil. Sempre 
me bei de lembrar que Portugal é uma terra, onde D; IIi· 
.guel, Diostrando·se despota, como ningoem póde contestar, 
te•e todavia um partido nnmeroao, qoe 'sll chamava par• 
tido do povo. Receio, pois, imitar um pai.z, onde o povo 
quor a ol~s o despotismo do que a liberdade. 

O SR. ZAC•Ru.s :-Mas foi vencido. 

O SR. PHBSIDKNTB :-Peco ao nobre senador que inter
rompa o seu di~··ur'o para se l•r um aviso. 

O Sa JHIUARIBB :;_E' até fnor, porque descanso um 
pouco. 

O SR. PRESIDENTE :-0 nobre senador píde continuar. 

pio8, on que se fórm" de ambos é a urd~m porque eoln 0 Sa. JAtOARIIIB :-Já que 0 nobre senador apresentou 
nAo póde exil'tir sem a limllaçllo dos duus princípios. e.omo norma mais digna de ser imitada por•oós· as juatas 
Aquellt s qoe,aCastandu-oe dn ·lib•rdn.la prupeod~m pnra a d Po 1 1 · 1. · 1 b s E - .. • ug" , PU p•ço 1cença para em r11r a . x. o 
autoridade, •Ao ler a uma cousa que todvs odJ•m••s, " d · F N d•Sputismu. mu o pur que Kâo compostas a• JUntas de rança. ão tive, 

n" ••CC11•1ão qu" tomei estes apontamentos, as ultimas lei& 
O SR. SARUVA :-E' a falta dA liberdade. m1111,.re~ da Franca, por isso servi-me da de 1 BSi; '1118 
O Sa. J•tOARIIII :- Se, porém, e•qoecem 0 principio m" parece que ~"'ta parte as disposiçfes modernas silo 

da"'·aot~ri·t~<de p .. ra atirar-se nos braços da llbHrdad~, .'~entu·a• ; e ern todo o ca~o min·ba citação serve, porque 
como .sabemos que tantas v6z"s t•m aco 11 t6 c1do... A d" um paiz livre e r~rere-se a uma época nilo BUS• 

p~lla, á do re1.oado d11 Luiz Felippe, que .ae considerou 
O Sa. SARAIVA :-E' o despotismo _das massas. um r•i d•hdAo. e portauto creio que oilo é uma citacilo 
O 8ft J•&UARIIB :-•• ·• então t•mos abi a lkeoca e a infe .. Ra á libHrdade. - • 

aJiarchl•. Portanto, acredito que liãO se pó de amar. a li- Em 1832, pnnco dA pois da qoéda do throno de ·carJ~i X .. 
berdnde sem amar ll aátorld~'de e se não se quer diz~r t< das celebres ordenanç•s contra a imp~ensa, que derám ·"""' 
aut .. rid•d•, diga-se a ordem, purque ~sta colloca~se entr" Ioga r .a essa quéd·; quando, portanto, estavam em vigor os 
os dous principio& ou é ante• a composição de ambn~, <lP ~nncipios llbernes, que tinham triDmphado,· as junta~ eram 
maneira qo,. nem pu~••mos dizer. r. .. mo ·lÍZI• 'Cieero, mato cump .. Mta• do Megninte mudo: 
periculo•am tibertatem, quam quietum •er•it,um, n~n. • Co'mo prPsidente o prer~ito (entidade do governo), ou 
tamioem ~" vâ t··r ao despolldmo, quereudo e~itar toSSn ~e- · 111 sua ralta o conselheiro da prefeitura por elle designado 
riculosam liberlalem _(r.on••guiot•m· o to• amda ognvern·•); um coo•elbeiro da 

A 8688 r"•P"Ito .ar.bo mais prodentA o pMRamPoto de ·r~r•itur;o ; um m•mbro do· conselho geral do departa-
Cormenm que. annly·~tndu ~s~a pa~sagem de Cícero, di~•e m•nto, om m•mbro rio cooselbo de· districto, todos Ires 
oi: Je oe me PDUCiH pas piÍI~ dO de~potl~me que de l'anar- . d~sigoados pelo prefeito ; e (ftoahueote) Dm general oq'' . •· 
chie et pas plus de l'nnarcbie que da •lespotisme.» ulft,:ialsoperior de~ignado pelo cbefe do Edado. " · 

Creio que .asoim ficamos collciliados. E1s aqui todos os membros.· dessa juoll' de revisilo, 
Qa.nrlo •ostentei que o delegado era preferível an sendo de origem governamental. 

eleitor ·mais votádu.· mostrei que o eleitor era entidad~ 
el~ilor,.l, exclu~ivamente d•d1cada aos Interesses de um , ~ Sa. SILVJUR.\ D.t. MoTT.t. : -Nilo havia padres. · 
partido,. e que nós de•iamos fagir desse campo de paixõe•, () Sa. J•ao&RJIB _Mas 0 nobre senador pelo Piauhy 
deviamos procurar um •gent~ que, embora moitas vezes não eotron nisso, ao contrario, applaodiu a ioclosilo do 
&enb" sido IICCusado, h••je cr•rtamente já 0 nilo. pó de ser, pa1ocho na junta alistadora, os sacerdotes oilo entram uas 
~nmo ""t""· e oinda mai• que era indi•pensavel haver n11 
junta um repr~s•otaote do poder a<tminlstralivo, e est" 
porl~r o4o pó de ser 'esquecido neda que•Uo, porque é 
1'18sponsavel pela orgaoisaçáo do exercito. IUostrei ftoal· 
m""'" que quando al~:uma duvida podasse dar-se a res
peito d" garnnli~t da p•rte do delegado, havia os outros 
weinb.- ... da jont11 para ~up11al-a. 

o nubfll ·~D•dor, purém, iD•IMtiu tom•ndo Portugal por 
mod~lo. R••pAllo muito Portugal e sua h1sto1 i~ glono~:.; 
é de lá qu- vieram nossos avós; portanto, eu seria in
grato, d"s•:onbeceria minha origem, se não respeitasse o 
que v•m daqu"lle paiz. Porém como norma das liberdadeR 
publicas ••• 

. O Sn. SARAIVA :- A.s iostituiçiJes de Portugal são ma i• 
livres do qu" as nossas. 

O SJi. JAoo.&RIDE : - NAo entrarei nessa questAo, mas 

junta~ de revis4o; esta.·nO$Ba questão é outra. 

O Sn. JoNQUBIU (miniltro da guerra) :- Acora é a 
revisão. 

O Sn. JAeOARJIB :- Nossa qoestilo é saber como n ... 
cava a junta m11is garantidora da liberdade. 

SPguollo o projecto, ~otra em nossa joota de revisito o 
ju 2de direito, como pr~~idente~ sendo os outros membros " 
o pre!ideote da camara municipal, el~mento este que o 
nobre senador applaudiu por ser tambem aceito em Por

·tugnl ; e o delegado de policia, unico elemento. oriundo 
riu governo, poi~ que o ju1z de direito não se pó de conside
••r como tal, vi•tu s11r w~wbro de um poder indepeudeo
t~, r.omo é o judic1ario. 

A:o~im já s" vO que oilo entra nqni em tilo grande parte 
o elemeDiu-&~overno-como em Frao~a, paiz Jivre,ellbe-
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rali~simo,,pnd~ toda• as juota1, nilo obstl!oo.te. seu libera- ,A .r.egra.estabel~cida pelo .Jlobre .senadpr, .,do.,teontin'!" 
liamo,·silo ,compostas de eolidad6s do ,govt~roo: ,_gente em proporçilo da, popalaçao, .• coilforme .a.eeti\Matica, 

l11.lo .foi agora 11111 .iocidente, porqÚt~ esta materi11 por rtu .lmperio, póde ser .aC;Bitavel em !!lga.ns ,casos,'"'él~de 
assim dizer .est.á veocida; mas eu por essa.occas1ile com . :que ,uiu .e outro trabalho, ,isto .6, .o .da es.tatistica.da ,pop.a
promelli-me a ,dar .ao oobre seoador oma resposta qo .. ,l .. çilo e o do ali~tamento.milllar,.marchem com toda a. ~e-. 
julguei mais oecessaria depois que li seu di~corso, e vr .~ularidade ; mas notem os nobres senadores CIUII pó.de, ,e 
qo11 oobreseoador tinha carregado nas palavras-elliageracãu ;h, de .baver gravíssima .iojo•tiça,se eaea for a .r.egr,a. 
do priocipio da autoridade, peccado de' que mioha cons,"·i- · H~ populaçiit~e sabidameote .oómadas . em .. w&as loQa
eooia nilo me .accuea •. Creio, pois, q11e .com.essa.citaçilu !litlades: como ha.de proceder o .goveroo.oa dis&rib.uiçlo,do, 
posso responder. á citaçllo invocad&. pelo .-.oobre.,seoador. do cootiog~ntP, se tomar .por oorma a populac&o, quando ,no 
reioo .de .Po~&ugal. . .mnm•oto dn ah~t•mAnto gr~tode parte d;lla tiver emi-

Agora occupar-me•hei com uma eoíeoda do nobre s.e- ,grado lf A.' lo•:alid .de J. cabe um· certo ·•oumero, ·mas a 
nador, que lambem é de um outro nebre seoador, do m~u ,IJOJIOI .. çl\u da -lucalidad~ -A "migrou, ollu para forta•-a~ -ao 
amigo e collega.de proviocia o Sr. ·Figueira'de .. Mello. 'Cr•lo .~liatamento, mas porque as oecessidade~ de ·soa·indu8Lr-i& 
que .o oobre senador pelo Piauby apoeseotnu co01 o -oo.br~ ,,. cbam•ram • outra fregoezia, ou ·mesmo a "Outra,eo
seuador _pelo Ceará a emenda relativa aos contiog~otes. o marca .. resultará dahi qoe a· junta· MUil('S veze8 olo 

A.disposiçll.o do projecto m.aadando que os co .. ungentPs .achará pessoal :plira.--sorteio, em nomero·correspoltdeotfl 
sejam ,marcados sobre os alist\meotos é de compl•ta .llo cuutiogeote desilloado. 
jo8tiç~; ,eli creio .mesmo que os .oobres seoadorHs oil.o Ha oo Amazonaa fr~ro•zias, cuja populaçllo, sc.bre· tudo· 
disseram-que o oilo fosse,apeoas queriam acautelar fraud~M: • m~scolina, occopaodu-se com 4s· illdustriu,,eJ:IrMtina, 
e eotenduim que ~o Ira devia ser a ba•e. · : , mu.Ja-se de om p~ra oiUro temtorio á propprçilo que 

.Mae, senhores, quaudo se comaça um •y~tema, devemo• .~ncontra -siringalls mais abuodaote•, demoi'1U1do-se ahf de 
começar com essa duvida de que a fraude virá? :.um para outro annu; essa .popul>•çilo,, portlloto, .terá 'de 

,Ao cootrario, oóa devemos crer.qoe as Juut~ts sil.u cerr.ad-· •er qual ficada no Jogar ootle se achar e oilo oaquella de 
de .certas cautelas, .e que se ullo da rolo frh.uties. N •8 juntns, . ·•n 1e ve1o ; mas o gover-oo quaodo ·faz-a di8Lrihuição, ollo 
pode ter a palavra o promotor publico, a reOfU"r"r contrll. ··be dis.o .e, .e n•galar-se pela_ estatistica ,da ,p,o;pul;wilo e 
a-fraude, se ella se der ; portaolo, para que eotendermu• .nau pelo ahstnmento militar, .maofia,á localidal!e ta~ 1 ,.oA4e 
qúe .ha de haver fraude ? . ell• já não s" acha Já se vê, _pois, que isso falha.' • 

.. o .Sa. , SILVB!R.I. DA Motu :-Eot4o a base para 0 O que •e dá ... re~pe1to de · p,opulaçile~ do ~~~~a~CIJI~~. 
alistamento qual ha de aer 1 • ~opula~~-s nomadllS por causa de. ce~tas .1~4n~trJao .,e.~pe-, 

. 1 peciaes, pó•le· du-~e em outras _pa~tes. Teqho .~emll~&llça. 
O Sa. JAOU!IIIIB :- Deve ser a popolaçil.o masculin• : :le que ,quando .na ,pro~i~cia .da ,.Ddhia ,ap,parece~!lm ,p~a: 

d!l 18 annos e, se houver abuso, no alistameoto qualquer ,minas de diamantes, .de que .os oobr~s senadores ,de"t:e,lll 
do povo ,pode recorrer. Note o nobre senador qoe.!' este, ,ter graode conhe·:imeoio, houve uma .11\tr.~~çilo .ii!IID.&Il~a, 
respeito os ioteressados silo immensos; todos 11quell•is que , de P'!PUiaçiio Eu que moro lonll'e da, Babia,, souba,de 
estiveram oo alistamento .e souberem qoe oatr.os foram, :mo1ta geota que ia para aquellas mioas. Isto dne .acoa
eubtrahid.os, vendo que isto ~tugmenta .as,probab11idadoM d~ ;tecer lambem na proviocia de .Mioas Geraea,.,onde_,a.io4ua-. 
lhes sahir um máo oumero.desejarao .. que as probKbilidade· 1tria mineira é muito frequeote. 
de esc.a,par ae dilatem, e portanto recorrer&o sem duvida 
alguma. . O Sa. SJJtAIV.l :-Mas boje oilo ha novas mioa1. 

Qualquer do povo, sabendo que por fraude alguem deixa . 0 Sa. JAGUARJII :-Podem, surgir, e-essa •grande atrac-
do ser incloido,.pó,de denunciar .isto. Não -ha.de ser,.om só 
que ha de deouociar, ba de ser om oumero· imm~nso, os ção foi enctameote por-occasillo :da deacciherta.• Sabe•o 
ioteresaados. Ha de haver :certa ·pres•ilo.:da ·opioilo pu- :oobre .seoador que, qoando-~e começou na ·Callfornia, •DilO 

,era ~ó o povo dos:E.tados Uoidoa qoe corria para-ahi,•era blica·d•docalidade;·porque niogoem am• a injoMIIÇn, d•sd11 . ,. . . 
que vejam •IDe·por.eemelhao&e frauda-vão com,m~tio~.grá•:: ~o mu~do mtelro. Não-é lmpossJVJII·~ue ainda appare9am 
de probabilidade para.o.recrutameoto .. psssoas que blv"z~ ,no.Bra8JI miDas-famosas -como as da-B.Iua. 
façam graode fa)tll. ha de haver c rto inter.sse dos o ,Sa. SuAJY.L :--:E' .. um,Cacto,.extraordinar;io. 
homeus- bons em ·fazer presslo sobre a junta para qoe , 
nilo deixe de ser justa. · O 811. JAOUARIIB :-E' um facto que .u .rl!pete.com.o .. o· 
. ,Portanto, não é de pressumir ._que haja _e8sa ,fraude, • ,das iodostrins extractivas, a que ha poo,co,me referi. 

nós oão podemos de .modo algum rnllar contra .ellas em Afóra es•es casos, ha lambem. o das ,epidemias •. .-·.~_ól 
qoaoto não tivermoA factos; de .ante .mãu é !Amerarlo, é sab•mos como muitas vez8s.,oroa ,epi,demia pesa .~OJ!lJIIilO. 
uma iojuetiça.ad Ephe1io1, não vemos contra que.m, e .acho, , terrivel sobre certas localidades. E' uma locnlidade, qoe to,m 
qoe não podemos .d~sta fórmll descuaceituRr no••a propri." , dado certo numero .de pesso~&s para a .estlltistica,,mf1os esse 
indule, sobre tudo quando se trata dH Uma lei das tas, qu• . pessoal desappareceu d1ao&e do. que ha de ,mais l,ugu~r,e, 
aft'• cta.,gr~todes.ioteresses ,e que eon toda 11 partH tem fhcaes. : diaote da morte ; perguoLo eu : ,spbre quelJI h,a. de,,recahir 
m ... ito ioteres~ados.N~o acredito, pois, que baja essa .rrao-, o sorteio 't Sobre os poucos que escaparam e que ;JI~O 
de facilidade de .fraude. ~stl\o talTez alistados? - · 

Agora vamos ver se, aceito o priocipio opposto indi- Todos esses factos demoostram que nilo.-snia,oboa.,regra 
cado pelo nobre s~nador, não poderia baver injustiça, que' essa das emeodM, ao passo que a :clo . .projecto,é ·a uoica' 
é euctameDte,o quo dovemos.ter em .vista .evitar. · ver~adeira. O sorteio .,para .e ,l)ontingule .~IITI .rec•bir 
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•obre "aquellll que linrem lido alia&adoa ao arrolamenl~ 
. militar:'! · · · 

. -~ 811. 8rnvaru DA. llo'l'n:-Sohre aquellea que. 11 
qurzer alia&ar. • • . 1 _ . · · 

O 811 J.uruuraa :-Bate I! o argam,.o&o da fraude, alo 
pos1o argumentar com· ella nem o nobrf' · IIID&dor, eeolo 
qaaa~o tiver pron de que eH a 1e real i~&;: N111_ sirvam· d., 
norma a ·s. · Er. as tr.&adea dtt eleiçilea ; •lo ftlbaa d .. 
pairlo e pairlo que ee agrta d~ um co11&ra outro partido. 
ao· .. pa~1o que aqui trata•ae de ia&ereaiea geraee, que e lu 
eomm_aoa .s am e a outro partido. 

Dttlglca, aua·· patria, e at6 com, o eabio Rei Leopold~ · ee "' 
correspondia.· . .. . . 

B•t• . e;criptor. que para esérner a hilitorl& do P .ara• 
gu.·y vi•iloo e percorreu aqaelle paiz, diz da r~spec~IJ& 
pupulaçlo o lfguiote : · .. . .. . . 

• E• baataote_ aotable el hecbo da que _aacea maior 
aumero ·de h6mbra• que de varooes. • · 

O Sa •. z,cmu:- Hoje ~ett polyslo&a ... Com eleito 
nlo TÍU 81 m_ulherea do Paraguay, aealo ha1'i& de pro-
nunciar aqo•llu mala docemente· •• , · . . 

:o 811 •. SARAIVA. ::-B-aes s·llo preparatorioa de eleiçiJ"•· 
-0 Sa. StLVBIIl DA lloT~l'4:-8e ha de diser que alo ba 

aiagaem para aha&ar-ae. . -

O Sa. IAOIJAIIJIB : ~ C.:!J,gó a· outro poato de que o 
nobre 1110ador pelo Piaaby uccupoa-ae : o eogajameato de_ 
~atrang•liros. O nobre seuador, como outros, pr••nuacioa•ll 
com bae&aa&e 1'tbemeocla coolra eesa dispoafçlo ; ea&rli• 
tanto, seóhorea, a tardada é que ••tamo1 aa po11e coo• 
d& .. ate deaae ~abilo 1 o Braeil aeaipre 111niu li ccim es• 
lraogeiroa ao erercito e na armada com grande tao&agell_!. 

_O Sa; Jjaúuraa :- Ealee abuaoa dnemoa deaejar que 
alo naba!JI. . · 

· ó ·sa. SuAJn =·-•·• hao de 'ir. 
·O 811. lA&IJAIJIB : -Se ·desde já &!Termos a eerte1a 

de~sea abaeos, eot~o eatamoil perdidos. 
·O nobre· senador,. mau eollega ·e amigo o Sr. Figueira 

de llello, fallou' ai é de ama. ou· outra hy11otbese qoe se 
p6de dar, mas •IU8 S. Er. ·og··roa em f4rma de grac•jo. 
applicaado-a a uma provrocia determinada e que aliás se 
p6de· applicar a qualquer oulra, ae entre o6s aboodará 
mais a popalaçlo femioióa do que a masculina. l•to qn" 
o nobre 1tnador disse por um gracejo, é ama verdade em 
mJiitoe paiaes.. . · · · · 

O Sa~ ZACARIAs:~ Elle alo disse por gracejei, ·f~l um 
arsumentct. . . . . · · 

O Sa JAouur~B : - Diaae por . hypotbese qae S. Er. 
presamia olo dar-ae aaquella proviocia ; oa1 leiam-se às 
eataliaticas e .ae. ba de Yer qao ao Oriente em moitas loca
Jidadeti 11 malbere1 abaodam mala do que oa ·homen5. 

O Sa. · ZAcuru : - Por i11o cada um tem lá aeu 
eerralho. · 

O Sa. SrLftJil D.l. IIO'l'u : -No Paraguay, onde y. Ei~ 11teve, li a mesma couea. ·· 
" O Sa. J.&OIJ.ABIJB: - Eractameate, o Paragaay tem 
m~is molbPres do q~e homens. . · 

· -.O Sa, ZACARIAS :-.Mae eram . s6 para os qui! h\ eata-
nm, alo 11ram para os adJeaticiol. · 

O Sa. SrLVJnRA Dl M"'" : - V. Ex. Yiu que o Pa-
ragaay abao •• ,& de mulberea. · 

O Sa; Juuu•••. :-Nio Ti malb8r ao Paraguay ; alio 
eative IA • DO Om da JDPrra, que roi quando as malbllfl'~ 
leram Yi,tai. N4o Ti molber no Paragoay, ftque aaaentado 
eate poolo. · 

L~tbatol,' por eremplo, foi.· um general eetraagelro que 
prealoa graodea serviços em ooaso erercilo. . 

O Sa. Su.atn:- No &•mpo em que alo llahamoa tido 
uma edacaç4o militar. · 

O Sa. JAcu.uun: -0• serviços de Cocbraoe, Gr~•arel -· 
e outros oa armada alo pa&eo&es. h to quanto às al1111 I'CI
diçiles ; agora na marinhagem sabe-se que àlnd• boje mui• 
&issimo abunda e com graõde van&agem o uumero de ser· 
viLiores eptraog~iros. · 

o Sa. SAR.UY.l : _.: o que (oram 01 eatraagelroa em 
I SISO o a campanha com o Rosas, pergunte V. E.r. a ·aeu 
collega da commissao. · 

O Sa. lul'IQUIJJI.\ (minidro da guma} : -Corpos com-
pl8los de eog~<j ados. · 

O Sa. JAOUUIBI :-B' possível que am ou outro corpo 
de engajados estrangeiros dê peesimos exemplos de 10-. 
diecipliaa; mas nilo ·quando os estraareiroa entram e 10 
conraodem em corpos aacioaae~, como· .lfuer -o projecto, 
acautelando para que aiS eotr_e ama certa quota, que 1111 
esceda a IA parte das praças de pret dos corpot ou com.-
paabiu. · 

O Sa.TuNevaru (minutro d1 guiJTa) : - Já ·acoala- . 
mados ·o o paiz. · 

O Sn. 8JLVIJII4 DA MonA. :-Nio- "'jo eata · res&rlcçlo 
n": proj11cto, alo •• diz que aejam domiciliado•, alo b'a a 
cuodiçlo de domicilio. 

O Sa. l.&Cll1ur11: - llu os aobres senadores aabem 
ofUDlo nossa lePi•laçln far.ilit' a nacroa.Jisaçilo daqaellel 
qae 1'811111 c:oloaisar o Braeil: é de accordo com este p•a- · 
SMJII&o&o que oma dudi~posiçG~s do projecto é· que aquellea 
IID~' tiver~m aervi•IO por dou-anoos com boa proTa de sua 
moralidade, poaaam natar~&liur-se sem outro· proce110 mi li 
do que ease mesmo facto. 

O Sa. SrLVIJRA Dl lloTu:-No Brasil I! mal•'utll ier 
ea&riogeiro do que brasileiro. 

: Mu, Ti1tci qae o nobre aeaador falia ao Paraguay e 
que por n&es a~ui ae _tem dito que é preciso citar aa to ... 
ridadea, Dilo -se acreditando mesmo em nosso testemunho a 
re~p~ito de. factos que allo coobecidoa por todo• ao p~b, 
nu citar uma aatoridarfe: ' o Sr.· Da Graty, que escreveu 
receotemeate a historia do Paragu~y, bomt~m cooceltoado, 
aocio de'muilas sociedades eoropéas de IBbios e qa11, dei 
x~odo seu paia para realdir por algum tempq na Republica· 
Argealioa, contiaaou a merecer muita conaide_raçlo dtt 

O Sa. JAounrJB: - Attendam oe nobres aeDadona a 
'IDe oeate p111z h .. épocBa em que certa leadeocia para um 
IIm p11rece d .. minar todae ae irléas: ainda ba pouco 16 11 
f•llaia em rmmigraçllo e ale, a propo1ito de•&& aecellf
dade, 11 dizia que era preciiao reformar a ooua ceu \\ 
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'tuiçllo, porque a constitolçllo estabelere r.ertne Jimh~çil•~ 
que imprdem a imm1graçlo ; por .~'l~mplo; prohib11 que !• 
eatr11ogeiro aatarali.ado s~ja depo~811o, d8jll IUinl•tro. ••i. 
regeole. São eesas as uoicaa probibi~ilds que me· recordo 
baver em aoaaa collsllluiçilo para o ci•lad4o oaturahsado ; 
·entretanto, por eaees motiYos ee escre•eu e se gritou neatt 
paiz por muito tempo que era preciso refurmar a, con~ti-
_tuiçilo. _ . - . 
. Creio, porém, que a .immigr11Çil11 de. que precisamos nilo 
4 daquel111s que deixem s~!l pa1z com o fito de serem aqui' 
deputados, . mooialros ou rrgentes ; nao precisamos tamb~m 
de immigraçlo para termos iJoldado11 ;: mas a •erdade é 

-que em um paiz que deel'jll a imm1graçao com s1ucer1dad", 
que sabe hosp .. dar os e~tr•nge1ros que procuram 88U 11olo 

·deve lia ver para com· seo8 hospedes toda lobo!rdade, desde 
que esta nilo o prejud1que. Ora, eua hberdade para o 
exercito nllo nos prrjudica de modo algum, a prohibiçao 
ê que nos prejudic<~rà. 

S11 esses estrangeiros conhecerem que se lhes probibe 
entrarem para o exercito, podem desconfiar. Que pa1z e 
este, dirilo elles, que n:J.o permitte que um homem ~iga 
a carreira que deseja 't · 

o Sa. z,cuu.s :.-.o colonio quer: cultivar a terra. 
O SR. houuun:- Attende tambem a outras con•i-. 

deraçi111s, Dar-se . facilid~de para cada um ~egoir a e~~r
reira que deseja é ama aoimaçllo, porqo" oinguem sofrerá 
«<ootrariedade, o eetrangeiro que qu1zer ser soldado ee•, 
ga1rá esaa.carreira. 

••beiro~. oodft prestou boas aer•iços, 1 . depois da gaerra
•l111ou DOidO pi"Z com 111111 hiotorJa e uc~lleotds mappll 
daquella campauha. 

O Sa; Su.liV.l :-Já entrou com essa· esperança·n.ata
ralmeote. 

O Sa. · J 'ou UI III :- Para se poder ter IBBaesparaa'ça 6 
preciso hner hbMrdade,. huer enauchà, . dar-ee ab•rta ; 
mas, ae fochar-ae a porta, é impos~iV11l q.u .. J~uer tenlameo. 

CJtarti ao nobre senador um facto biitorico em prO't'a 
do ioconeoiente de 11e fec:harem as fileiras do IJ.IIrcito t. 
~dtrangeiroe de m~r,.ciaienlos que porventura qmeiraiQ 
~liatar-se aellal; é um facto do·reioado' de Luis XIV. 
Sabe-se que o priucipe · Eugenio e o iaglez llalboroag, 
~eeneraes didtioctos, tiveram no começo de SUil •illll a pra-. 
ter.çilo de ali~tar-se uo .ext~rcito frauce,:, __ e Liliz XIV op
poz-se, ollo conaenlia; entretanto tiabe-se tnmbem que 
dt~poi~ furam tld&ee generaes 08 peiores inimigos qaa Luiz XIV 
l~t'A pela (real• em suas dinreae campanhas. . 

Accresce · que esse eetrangei ro muitas vezes 4 um ho
mem de ·merecimento que vem eentar praça, ollo pel• 
espt~raoça de lucro, mu por amor da classe, e esse ho 
mem póole subir Aa altas posiçiles, pó de trazer::-nos gr .. o. 
das vaotageos com soa illu~traeilo, sobretud., se elle tiver 
·sido militar em eeo . paiz; iospiraodo aos companheiro~ 
m~lhoru methodos, habilitando-o• melhor na didCI!IIioa 

· E8ses factos elo talvel raroe, nem: ea os int'Dco para 
razer tt~rror; mas, _sendo iotuitit'a a coc,veoillocia de pre
v~nil-os, parece-me, oa verdade, de máo .conselho qlie se 
f"cbe a porta a am hom•m que tl!m em ei oa germeos de um 
grande militar. Por &lt!mplo,. · fecha-ae a porta a um es
tr .. ng .. iro distioclo qu .. quer ali:llar-se ; elle, nAo acbaado 
aenlhimt~tlto entra nós, ne para as republicas vi~inhas, 
que prov~tVt~lmftnte o alio repellirilo.< p"raaoto eu: IS 
~urgir um11 gu.,rra, esse hômrm ui••· teri certo 'prazer ,.m 
••c1ar contra nó~ o seu de~peuo 't Creio que i1110 ji 88 
lo>Ja liado. 

Port&nto, s~nborea. nllo fechemos aa portaw llOS estran
IC"iroe. Nilo ha nenhuma razAo para isso. Quando 1e 
··lama tanto hoj11 contra o chamamento doa "id•dloa 
brasil,.iroe ao s"r•iço dllS armu, aiiPgllodo se a falt" que 
fazl'm A~ industriaR, para que aogmeutar o m"l· dea~a 
r.lt•. d•flicoltaodo que venham 'od estrangeiros occapar . 
uo ext~rcitu o log~tr, qoe, eeur a adOJi~aAo."delleM, tnf.lli· 
vt~hu~>nte ha de eer preenchido por oolroa tali&oa hraai• 

o. Sa. Su.un : - Os· de merecimentct veem para 
oftlciaes. 

O· Sa. J.&GD.llllll :-E' dt soldado que começa o 
olllcial. 

- O Sa.· Su.ún :-Nllo boa•e ainda ca1o de homem d11 
1 mereCimento que viesee ser soldado. 

- .0. ~a. JACJUUJII : -!iQda ha pouco cit,.i o nome do 
fallecJdo barll11 da Victoria o 'distiocto g~neral Jo~6 Joa
CIIlim Coelho, que com11çoo sua vida por soldado. 

O Sa. SILVIJII.& u Mo'IU :-Era brasileiro adopti•o 
O· SI\~ z,c,unu :-Labatul nAo •e•u cá como aoldado. 

' o Sa. J.&OUARIII:-0 brigadeiro a~sto, ea Dilo ••bllt 
foi soldado. O Sr. duque de Caxias, porém, acaba de affir~ 
mar que foi ; eu sabia que occupou patentes muJ&o 
11abalternas e com., estes moitoe outros. 

O Sa. Z.&CAIIJ.ll :- Quaes muito~ outrÓst 

leiroa arrancados 6e iodustriaa ' . . · 
Eu dis"e no principio qU• entre oa nobrea impagaadorfl 

d" proj .. cto ha grandee d19•i'geociae, m~arcban •o une para 
um lado, o atroe para o I- du oppoeto,. por motit'ul. que 11 
destroem e que portllDto lorna~·ae insuhaieteotea. 

, O Sa. Snuu : - Cada am demon8h'a os ilefeiloa do 
pr. jecto. 

O 811; IAaoliiJJI: - Bu lembro-me d" tsr oa,iilo, ae 
m~no~ em ap~trte, ao nobre ~enadur por Monlu, o ·-r. Sil
•~ira Lobo, qae com l~oto empe11h11 Lero •e pronanci~tdO 
cunlra o projtoclo, dizer que des•j4t'a qqe a '1d6a da 
adm~eello de eatr8J)Reiroa foa~e acolb1d11, p11ra que aeoim 
preat<~asem 11lgam 1erviço ao p11i1 e nllo auccede's"• como 
"ntqode S. Ex., que 01 eetrangeiroa 110&re nó· só qaéiram 
ser oegociante~ e bome111 ricoe. O facto, porém daquell81 
que se oppoem ·a eua admiss&o, moatra que e1.ta apre• 
ciaçllo alo 6 exacta. 

O Sa. J&oouJBI ·-Algaoa. outros. E para aatbfast~r 
ao nobre senador, citare• maia um nome, que occorrt-m11 

neste momento, é o do tlr. J.,urdan, cldAdilo b"lg~, qu" 
consta-me ter ssrvido na guerra do P"ra~u•y, C.JIII•• pr11 ça 
de pret por algum tempo, e para logo, s"odo eonbAciJda• 
nas babilitaçilos, otl.o sei se o nobre duque de C..xi11e 00 
seu smcceuor o. fez addir comó ollicial ao corpo de eare-

O. Sa Suun : - Se V. Ex. podeese · ter. 11omente 
•·str<~ng•iros de mt~rlleini•nto I .•• hto ê o qae· eu con\ed&o, 

. ha de vir para aqui o qu~ ha de peior. 
O Sa •. l•eau••• : - Perdlo;. oa oohrea ·•uadore• aa.:. 
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bem qae 1111 e•tran~r,iro de mlos : costaml!l, int,.iraaieat~ 
perdido,. nA o b11 de ser recebido com ee•a fncilidafle. • • · 

f'llridadfi.OU de·correcçi:o. ·o e:rereíto deve eer·ama eacol&' 
m•íralisadora. ' n"'plem•nlar das oatraa ·f'IColas do pail,, 
pnriJD"• .na 111iDba opiniao,elle 111m uma ·Jraade-milalo: 
elle eymholl~~ ;, noeea Dacionalidade: 

O Sa. 8JLUJU D.& lorTA: -la• como foi recebidu o 
l'neral Fr~ .• Jini t · 

O Sa. Z.&aur.le·di am aparta.·· 
O Sa. J.&etr.UJH: - Slo factos excepeionaes; o nobre 

111aador de•e lembrar-ee de qae e•ae C"Deral oataraiiiiPnle 
aor11~11nt· a-~~~ cercado de aboaaçiiea de. qaem inspirava 

O·Sa. J.&&AUI~B :-Se o nobre eeaador demoal&rar-me. 
qae eale paiz 6 o Japlo de outro• &empoe, ande . ei.'DIO. 
•cl'itna ••traogeiros, este japooi1mo eotlo deve ,vi~,para, toda COD8HDÇI• ' 

O 1'111. MII!'IPI~ DI Anlfstó&:-Nem er11 I'Beral. 
O 'la JUNQURJa' (mi11idro da g•,errll} : - BotA o era 

melbur q i e 8" IJfObibl•ft! 110 go•erno (a&tlf CODiflt toe . CIIDI 
eetraugeJroa, porque eeae r acto · nada l,m coar o ex• rcito. 

O Sa. J~euu111 :-Nio •ejo, poia, razio para impag· 
Dar a en&rnd" do" estraogeiroe no rxercito, ·tlinto mai• 
qoantet nAo ao1 ~6·•• dabi •ir ·perigo aiJI'am, pcirqoe pPin 
pro•ldiiDCia lomafl11 pelo projecto, somente pod11m aer ad
miltidoa 1116 .a qaiol11 p~trte de ama compaabia, corpo 01 
bal•lhlo:. oade quer que aPja. 

· n l~~ei·l•çlu. MaM, ao contrariP, o nobre ~~eoador ~• •a• o 
Bra~JI é flmineol•mPnte IC"D"ro~o. que aceita todo o mando, 
-.m .aae pll•!fal. Por que nAo h de aceitar o individuo 
~etrHng .. iro qUR qai&rr éer eoldado 'l · 

O Sa •. Su.&IY.& :-Bot4o para que limilar a ·geaero:; 
sidade f . · 

o Sa. JUIU.UIBI :·-o nobre eeaadôr 11111 ~mâ de eâae 
emendas, con.igoa Ílm priori pio, que~ eil aceito,:., que ·me 
parece que " éommiaelo latllbPm aceita. . : · 

0 Sa SÁIAJV.& :--V. Ex. mesmo tem taalo medo 4el-

O Sa. Zac.uru :-A commisslo de marinha 1 guerra f' 

o Sa. JUIDAIIBI :-Sim, seubor; a commi&IÍO de ma• 
rioba e guerra, da qaal tenho a boara de fazer parte,· 
pooto que eeja .o m~is bamilde .de eeae membros, 

lee qae limita o aamero. · -· · 
O Sa J&ao.a••• :-Mo 6 pará fazrr uma conceaslu 

i• opio1G ·• cuotr .. r~u; ile~de qoe ae ... be qo~ ba qa,.m 
D4o g·•Aie de,ellraoglliro", ama lei d11n attcmder a todn~ 
os iaterl'aaee. Pur mim, alo limitori~a; aua_alo deixo de 
acll"r nntojn•o que assim se procede11e, •. 

O Sa. 8u.&Jn:-N4o 6 por qae teobamos odio a 
es&raog•iroe. · 
. ·o Sa. JAIIDur .. :~B; eeoboree, um boml!m por . alo 

ter occopaçlo •le prompte alo se IPfO~ qae s•ja um Yalf1o. 
Os oohres staadores snbPm que 111011as ch'cumlltandas.da 
vida . pod11m impellir um bom em a procurar moi to espoo
taue"m'~a&e o 'erviço mJ11tar, som que. com lado elle BPjP. 
um vaiio .; o naufrago, por PJ:~mplo, que em toda e qual
quer circoilletaada é o,P bc•m•m digoo de compa•xilo, 
póde ler um estraogeirci muito amigo do trabalbo; mas 
Dilo conhecendo pessoa algomá que o gole e acbaodo-'e 
deslituido dê recursos, se ja. li ver sido aoldK~o ou acbar
ae apto para a"vída militar, lembra-se de qoé oesle paiz 
ba exercito, basca 11 p.onto oo<ie aliMtam-se os Yolanlario• 
e.· começa a oervlr ; 6 um rer.arilo extrtomo, mlls moJii&aimo 
llonesto e preferivel ao de fartar, por ex11mplo. , • 

O Sa. Z.&curu :-Bntlo li uma institaiçlo de caridade. 
O Sa. l.&ouulaa :...:..Nao ee trata de caridade~ Ji. 

diversas 'bypotb~ies ;. 'o IJDII eu qoero mo~trar 6 que nem 
séiapr1 6. ndio qaem procura o exercito ; póde ser um 
homem qae, 'urgido pela neceasidade, alo conhecendo 
aioguem, alo aaliendg,.estender a mllo 11ara pedir eemol~. 
DILo acbaodo. Jogar oade poesa trabalhar,, porque nlo 
coDhece o pai&, procure um meio dec11nte. 
-, O Sá. :8rLVBJII.& D4 llorr.& :;_A. muinha-caea de 
correcçlo-e o exer~ito-cae~ de caridade. 

O Sa. ·s.a.ouu•ii :-0• nobres sen~dorea acham qo11 
6. es~e o .otra· peodam11nlo 'P moslrei por algum~a rórma qu11 
queria chegar . a eem~lb .. nle cooclu~ao,? Lugo, alo silo 
grollroeoa, .. pelo mcoaoe. em torcerem o peosamenlo de 0111 
coiiP(I:a que eet~. dri~Dd!l o contrario. . . 

N&o quero. de. JQII.clo. alr~m que o extrcito .aeja can, de,, 
• 

O nobre eeoador lambem alo foi gi!OIIroso quando aqui 
•• eacarrrgoo .de proclamar, urbi" '' orbi qa" h'Yia na 
easa . uma commi~sao ca•oal. Este peosamooto foi aeu. 

O 811. ZAcuru dé um aparte. 
O Sa. laouu••• · -Parece que V. Ex. qoiz:rererir-n 

a mim, quando eo 11qai disse que as emeodae coosígnuam 
a opioi4o de iree membros do senado que ca3Úalmente ise 
encuotrilram. · 

O Sa. ZACUIU : - B' exacto. 
O Sa. IAouuraa : -Eu oilo tinha fallado em commis

lllo caea•l, S. Ex. roi que. me empreetoo esta deslgoaçilo 1 · 
u nobre senador pelo Maranbllo a adoptou e repPihi, se- · 
guindo-se daqui que a commi111Jo ca1ual fico a em moda. 

N4o protestei, porque, cumo o senado sabe, nilo tenho' 
o.bhito de tomar tempo e lambem alo gos~o. de dar 
•part•·s. Oovi, pois, e caasei de onir· fall~r-ee da ·tal 
commi~e4o caaoal do nobre senador.. · 

· _E jfl. que o nobre seoador a ioda · ralla oella, aproYeito 
a. occss1lo para di1er que a commi11/lo ca•ual . 6 creaçilo. 
d11 S. Ex; e Dilo do !enado, porqua illo exiale e nunca · 
•xis&io eem~lbao&e commisslio. · · ~ · .. ·· 

O Sa. Z•c.&IJ.&& : -A.a emeodaa 110 da. commiaalo·? .' 
O Sa. JAGDARJII :- Kstllo aesignadaa pelos membros· 

da commi~elo de marinba e gaerra. 
O Sa. z,c.~ru :--Mas nlo alo da commisalo '! 
o Sa. J•ouuras :-Silo. 

• 

O Sa. Zacuru :-Mas o aea collega diase •ae nio era.: 
O Sa. luuu••• :-EIIe dlsee qae tinb~m eido apre

lllnladas por ·Jió~ como. membros do s6oado ·e alio da coàl
misa4o, porqa" quem apresenta am proj~clo, ·moralmente se 1 

ob· iga a aallautal-o,. e assim a commissilo que aseigoa 
um parecer, é obrigada ·moralmente a proc.,der do mesmq 
m"do. 

As emPndaa roram apreeeoladás por nós como· aeoado.., . 
rea. e Dlo: por ordem· do senado, .qu.e nilo no& ordenou CJDI . 

.... 
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. tltiY111emos DI ·eiiiCida defendeodo O projecto e ofere
ceado-Jbe emendas. Se o fazemos 6 cumprindo o . dn~r, 
porque assim den procedor 'IDem · 6 autor do 11m a i dia 

·aoa de maia joroe, .peço·lhe permi1alo para. nlter. ao. 
projecto •. 

o 811. Z&CAII.U :- Póde~·· chamar- eommisalo ca
aaal, expunlaaea ua iotromettida (ri1o); ~ao •yoouimol. Qualquer. . 

O que eu quiz dizer a~ occasilo roi que fiut~o aós alo 
tiabamos apre••atado •m•ndas como membros de uma 
conom•aalo que tive111 recebido ordene do senado para 
reuu1da11. ã oalr" d11r o · p~&rt•Cfr e emendar o pro.~jecto, 
como baviamne feito o ao ao p11aeado, quando d1stu. fomos 
incomb1doe. Ed&a miaelo .ce110U para a cumm1nlo de ma
rinha ·e guerra •. 

o Sa. z.cAUU :-Ceeaoa lambem para a commiaslo 
de legi1laçao, e eatretauto a comminlo de marinha e 
ra~rra (DDCCiOUOU eem Ordem do liDado. 

O Sr. IA&U.liiJB :-:,NÍo, eoiÍbor, alo dea parecer. 
O Sa. Z&cnru :-,.Mas emendou. 
O Sa. J.&oUAIIBB :-Emeudae pclde fa1er qualquer 11• 

aador. 
. O Sa. Z•cuus :-Pordlle-m~ ; mae ahi torara oa troa 

membros da commi11lo de marinha e «uerra. · 
0 811. VISCOI'IDI DO .Rro BRANCO (praridel&le do COftlf• 

lho). :-Mu apresentaram como aenad~rea. 
O 811. J.liUARIJB :- O nobre'1eaador teve uma itléa· 

e é que a commi111o de legiala~o devia ter lido parte 
aa coafecçlo destas ameadas. 

O Sa. z.a&iu.u :- E' outra cousa. 
O Sa. J&GU&IIIIB :- Etplieimoa que alo hone nen

hum propo1ito e nem podia haver, porquanto.~ que iuteresae 
haver!" em privarmo-aos das luzes do nobre eeoador, que 
taato nos podia auxiliar f Por autipatbia da minha p~rte f 
Declaro que nenhuma nutro contra . S. Ex. Embora alo 
tenb" a boora de merecer os favores do nobre aeoador, 

· eu. lbe declaro que o respeito muito, e 11 ha algum mo
tivo aldm de iadill'ereuça 6 antes o da flneraç&o. O nobre 
1eriador foi me.a meatre. · 

O Sa. Z1anus :-lla1 illo me conaidere nneraado. 

.O Sa. IAIU.&BIJB :-0 nobre 1111ador aabe qae para. 
qualquer iudifldao niagu~m 6 mllis 1'eneraodo do qae um 
pae, e oe mestres ela collocados aos I .. dos dos paea. Por
tanto, ao meaoa por este lado, o aollre senador ha ·de aer 
1'enerando para mim. · 

·o 811; z,cuus :-Beja e6 para V. Ex., alo pa••• a 
qaal18caçlo. 

• O Sa. JAou••••• :...:.v. Ex. at6 declarou qae era amigo 
do outro mrmbro da commieslo de mariaba e golirra. que 
aliia i t~tmbem •embro da cnmmiaalo de Jegialaçlo; 
aeaim porque hnia de excluir ao ·&obre senador em um 
trabalho, alo da commiaelo, 11111 todo e:rpoataneof _ 

O Sa. Zu:uru :..;.Pois eatilo Dilo chamo maia com
miaalo caeaal, maa comminilo e:rpon&anea. 

O Sa. Juun11B : - Vejo que o nobre senador gosta 
do joso de espírito. (li1o.) 

0 811. ZAC&li&S :-A's YIZII. 

O Sa. JAGtr.llllll :- ConfiJIIDdo·me fraco D!!sle, como 

o s· •. IAIU&IIIB :-Volto 101 eetranse•roa, 811 o nobre 
aeaador me dá licença •• ~ 

O 811. ZAC&IIru : .....:. Poi1 alo ; gosto multo d1 eatra_a
se1ros. 

O Sa. I&IUUIIB :_;;Já · nlo qaero diier nalla · dellee; 
mas, para •r.ompaubar aaia citaçlo hi•iorica do uubre 
Sf>oador pelo Pillllhy, permitia o s.aado que eu faça outra_:_ 
8. Ex., arru11baodo-se em patriotismo, quaodo · . queria 
excluir os eeli'angeiroa, citoa o exemplo de .llara~boaa e 
de Platb.... · . ' . . 

O Sa. Z&cur.u :-Thermopilaa ••• , 
O Sa. JAGU&RIJI : - • • • onda o heroismo tinha 

.•obreaabido, 1obretado porque. alli nlo havia 11traageirós, .· 
O Sa. P.u.li'IA&u! :'-Iram exercitoe aaclona11 •. , 
(H11 ovfro '!parle). 

O Sa: J.l&UU111B : - Bem. ·se alo foi ·da batalha cÍa 
Platéa. e aim de Tbermopilaa, qua S. Ex .. fali ou ; 111ja .a 
de Tbermopilll.l: para o caso o rll'ei.to é o mesmo, · 

·Eu, porém, lt~mbrarei ao 11obre eeeador,qae um 'doa 
facto& m11i~ glorÍOIOI da historia antiga é I, C"lebre reli• 
rada dos ~ee m'l de XeaopboiJie, ·e ci ao~re senador· deve 
saber que essa pbalaoge era toda estrangeira,. visto que a 
retirada alo foi em nenhuma guerra, em que. a Grec_la 
fosse interessada, mas 1im ao serviço de r.yro aa Peraia,. 
como forca mer11mente auxiliar:· 

Pnrtuto, alo é impoa.ivel que o estran«eiro lambem 
pratique actos .de heroismo, deede · que ficou proverbial 
aquella celebre retirada, ailo obataate 11r estrangeira a. 
ror~a, qae a f-fectuoa. E' que Xeoophon&e, auxiliando a· 
Cyro, leigo que : eáte ro.i infeliz, tratoq de guardar o fogo 
~agradei, operando com a r:nalor pericla a retirada dOI 
bravoa, que eommandoa e reetltaiu i patri~, eoastituin~ 
do-se eiJe. meiiDO IJiatoriador de facto para que I pOilt-:o 
ridad11 pedt~11e eoah11cel-e. . - ·. 

O Sa. z.uar•• :-"~rae-le, pois, qae o1 i1tranpiro1 
r"liram-1e b•m, retiram· 11 IIII rtfl'l i para a retirada 
110 m•gni8eoa I 

O Sa. IAIDUIJB :-lia• eatre nÓ•. Cochra11e e Greenrel 
nilo· ,., retiraram, m~ntiveram-~e . em 1eu posto, IÍmpre 
tom gloria para e Bruil, a11im como Labatat, cujo nome 
já citei, e outroa. · -

O Sa. Z•au1u :-Bmittia jaizo to•· balas I 
O Sa. l.l&U&IIII .:....Urna outra idia de S •. Ex., com que 

alo poeao ceocordar. • . creio que ia começando 1111. 
período qa~tn•to faiiuterrompido pelo uobre ~aaador com 
este nt~gocio da commiaalo eaaaal ••• 

O Sa. ZACAriru : - Por calpa de V. 11. 
O Sa. J&ouurJB: .•• i a de 'di1trlcio• miUtarea. O 

nobre senador tem inalatido per esta id6a, e· •• creio qua 
8 .. Ex. naturalm~all tem lido em muitos aatoru 41a1 
aaslm ~e procede em outro1 p111ei ; maa eu apenas chamo 
a attea~o do nobre ae11ailor para a dilfereaça. · 

o 

I 
.J 
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Neaaee paillll ·onde b" dietrictOI· lPJiOnA~.. ba ~~~~r- qu• •abili do ce~rá nlo "'lrr6D lJUÍI~i aada dae'.epidemiu, 
eilos de r.ent,.nu de mil bares d" bomr~ros, rnolll•ll"~ t· . .,; · a rás p4MMaudo pelo m•amo clim•. Qual a ràzlo distoY-B! 
que nlo- poderiam · ••r a_dminislradaa &Bm uma Cllrta ·lUe mwb" provrucJ•1 ·como muh~s do uort•,· dá ·colislaate• 
cli"slo. III"'''" lt"""' P"'" o ex•rcuo: e.t" g•nte rttmr~Ui'ta·.á 

·Os rrrbrei aenadorl's sabPm que a di•Ísln do tr11balbo • 1:6• te é •t•qo• m•o·llld" or11· au ~ui, or11. ao·norte, e qu~tn'do 
o e•minbo da pPrfeiçllo d•JI,. . G ''~r·oar on1 rx .. rcll•• lle •oh• ""' lho A ll•"•inci" ""'"'· e. tA acclimada oail dtfereas 
&110 liUO, _600 000 bnmr~n• ""globll·f".n"nl• ~"ria um Ir~~- rro~rll'" du l·rrp•rio, de modo q•111, quaodo ·chega a occa
balbu rn.ano e d" diffi··tl d~~emp~ubo; no m i • 11Pssa mui •• a ... ~tpr~aenl>~ otirnos ~olol \1o•. C r tu ll81e facto; alo por 
tidlo connm gran ll!m•nlll "' ~abdtv•·ll·•, pou•to-•" á ""P'"'" d,. provin••iah~mo, mas por·ser um·batalbilo de qoe· 
leata di! cad11. ama drllu gAaftrat~ nutav•t8. q·•~ al\n 80 u·nb .. r.unh•ctmllnlo. · · · ~ . · · ·· ·· 

. aa faç~m r•·~·ar os •ervrços d~ qur~ t!S~HI rl'ji•IJ-~ puS•am Agora all~ndn-se 'ainda qoe o ~oldado que 81 acba na 
preci•ar mt•ment~tneàmentll, mas ~tia da dt••·ivlinnndo-a~. m•Mma •· grilu "eut~ uma PlpAde de _provocaçilo i ileaerçilo 
de ·;.,.,,; qUIIIII&cb•m pro~ptus para a primfiir11 '"' move· s· •·li• nllu ••til muito arraig•do A disciplina; entretanto qae 
nm~ee e irear P·ll~lal-os unde 11 patria OB.PIIjCir. . ' Indu B~rf·r em oalra provincia, Dilo .ba easa mesma laci
' ·Mlia tntre ••6• 1 seubore1, o que é qoe '" b• de dividir? lod •de. · 
Um exercito de 16,t•OII bumi'DM, morta" vtzes irli•onrpléto? Drgo qo~" ba uma esp~cie de prnocaç&.,, porque a vida· 

·Esse' extrcito tio diminuto, em grude pnte 111m d· de- milrt.r t•m s•us dias de det~gostn~,.e desde que,o soldado 
morar, na provineia .qu11 m11is pr•.ci•a de força, como é· •·be o camrnho de·seu canrpiiuario diz: p11ra que· .bei de 
sabido 1er a do Rio Gr,.nde. do. Sul, oado. o'rdinarr~tmeutto e•tar so.tfr•ndo~? E pllo1-Me a pannoe. Mas indo ee"ir em· 
se emprrga am terço, oq mai,, de not so- txerdto. s•ndo o' outro ponto dit~tant•, onde irlo conte parente&. que o aco- · 
resto di·•~n.in~tdÓ p.-l•s d~mais provin~ia~ U·• YaKltdAII lb•m, r,;~igr•a-~e, idAntiÜo!lt-KII com a disciplina, torua~ae 
deste lmperio: nen11s· cir~umst .. nria~, ·pPrgu•rto •o: 11 qur um bnm,.m forte e amigo d• ~na prrolls•lo. · - ,: 
Bea pllr& oa districtns rfJ'Onaes? C:ou~ .. atmlru!lla, a nao Eo trnb• aiod11 moitas corrsid~raçcJes a fazer, mas a·bora 
éer ama· ,iaecar" que se qa.,ira cr~ar para oe gtiuer~tes. "•lá " dar; irei •a.llllndo por ellae, resàmiudo-me como 
deRaes commaadoa sem g11nte. . . puder. 

Portanto, a idéa do aobre Sflnador p6de aer muito acei- 0 Sa StLVBIRA 04 MnTTA :-Estamos a_qui para o 
tavel em cititroa paizes, mas entre nós é até in,.zequivd i ouvir; qu~ro-m., c1.nveocer. 
em Bxaado-se os laes districl~a, ea ass~garo que os r~~-
peclivos eommandaates •inrão em b11Ho ocio, porqn• O Sn~ JA,GUARIJB :-0 aobrA senador pelo Piauby ia- . 
nada &er&o que fazer. Um ba&albllo, 8opp11ob11 moa, será •istiu aiuda •m um11 emend • na idéa de que.!' s~ldado 
moitas Ultl · a [orç11 eiistente na· provinci~. onde es- voluotario ~ó deV8 ~eiVrr qu11tro a unos na activa .e Ires 

· teja.a a6de do districto; 0 presidente da prt•vineia, obri- ria reserva •. Mas S. Ex. leva-se pelo que I é nos escriptores 
·gado pela necessidade, visto que infelizmente os corpos de outros paizea e qoe não teem applicação ao nosso. · 
de policia n&o podem ainda s~r augmentados, como tanto Antes de. tudo. senhores, o solo1atlo nesse pouco Urmpo, 
convem q1111 0 sejam, lança· mio desse batalbllo e 11 sub- com certeza, nlLo é Cllpaz de ~r ande cuu•a. E 'j• que em 
di,ide ·em destacàmento~ pua diversos poutos: Reando comeco cit•i .,e pico portugu•z. Hiuda volto a elle, com 
taoto o commaudante do batalbllo, como. o commandant• licenç·,. do nubre ·senador ~~~~~ B•biM, qae parece s~mpnr 
regiooulo sem geata· para commandar Vê-s~. pois. qun •Jtr~uh•r qae se laçarn cit•clle~ •. A citaçAo que qollrO 
ealà íd6a; podPndo ser mmito vant·jola em outros paizes e razer é rx~cl•rliPDte 1tqo~lla ~m que o poeta· Calla da dia-
em "utraa cireum•tanr.iu, entre 116s não 11 é - cipliaa e do-modo por .que se aprende ••• 

l~eora por-outro lado uma das vant~gr~n• da idéa do o Sa .. ZtCAUU : - E' de c. miles? 
oo)re aeosdor, foi que o soldado deiole modo llc! em uma 
regtln n•aie .oo m11uue coaber.id~t,oa qu~tl ~e acba a•·chm~
do.e t~m. di solfrer mi'DeK. IMa ra&lo p•r"c" p•o··"d"r 

. &16 eerto pontu; 11111 de~dll quro Pe atl~nd~ qoA, quando 
~ ru am 8oldado é para que s~ja am b•·m sol4ad~, fOU 
moetrar que e lia, em 1'• E' de proceder, .oll'erece · taes Jo
cónfeoientHS1 qae· a tornsm inacertavel 

O eol·lado qoe ae bobilú• só 1t urna circamsr.ripçilo, na 
occasilo prer.iu de mover-sR pua outra de chma drfc~ 
rentfl, 6 um pesKimo .a.oldaflo, h" m ttur cor&eh de que vá 
IDjAítar-•e a epid_!!mi&&1 I r.bre&, 11 l(O IIIRiS que vem da 
dill'o~reaç" de clima; eatrt>tanlu qme aqoelle que eatá ba
biloado aos d.i,eraoa climas, arrostra .qua,quer mudança 
sem o meaor perigo. 

O Sa. JulfQUIJU (minblro da ·guerra) :-Apoiado. 
0 8 •. J.&~UUJ&B!.:,_ 0 senado lembra se qne DO CO-

. meço da guerra do P••aro•y. como jA 11 dit!8e aqui, um 
corpo do Pari 'foi qi1111i todo ficuma da~ epide·r•ia~ logo 
qoe chegou ao eul; ·entretAnto que me lisonjeio de declarar 
qoe, emqaaoto ·isso acontecia com· esse co'rpo, o hatt~lbllo 

O SR JAellARIBI :-.Sim, senhor •. 

O S.. i,cArrus : - Tdmbem tenbo isto de cór, 
uao mil Bllrfe de argumento. . - · 

mas 

O 811. JA&U•R•JB :-'-Estimo que .o uobr11 se.aador. tenha 
preoeot~ a p ss.grm, á que alludo; vou citai-a : 

A diselpliua militar pre~lante 
Nã11 ~" aprendi', 11enbor, na pbaataaia, 
Sorrbando, imPginando ou e~tudltDdo, 
Se· não vendo, tr:,atlludo e ptl•jitadt. 

• 

P~rtanto, &P~undo Pala autoridade, alo é 'eai pouco 
tempo qu" o sold~do bl\ de apr11nojer o· seu offit:io ; aquelle 
que nAo viu, nilo tratou, nlo pelejou, nilo póde ser bom 
soldado : · n>sim é indisp•nsavel que ee augmtrnte esse 
t•mpo, par" que·e aeniço,quealiás custa tauto ao Bdado, 
seja aprofllilado. · 

O S~. z, <:AliJAs : - Bntlo em aeis ano os forçosamente 
lia guerra? 
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. O Sa. J•ouur11:-.. B' po~ai•el qo" baj11; e em tnlfn- I!IPrciln. 11lé porque ~o qo~ria fazer· um11 "ciL~çlo, que dne 
caRo, ~e olo b• u'"'• •preudto as maoobr .. s " noludJ • ~l(r1ul11r 11 S Ex. 
iostrae-•e D4 ·disniplina, de aorle qup, qu•ttfln compJ,.oar A c11açllo é tle Sotolo lg•·ar.io ·d,. L••Jola. 

teu tempo e for para a rll~erva, •• b"u""' flU"''" e ••11· O s •. P.~ .. ,uou.i. : -O aobre leoador. pelo Haraablo 
ser•íçoN forem ainda reclam11do~. será um •old11do pr~~-
timo•o. A. todo i~to -accre1ce que os sfid aDDOS de ser•iço "stá lbe ou,iodo. 
ao E~lado podem aer igualmente prneitosos 111 proprio 0 Sa l•ouurJB: _Folgo muito com ist~. 
soldado, já •e for aaalpbabflto, pelo mui lo que p6dA apru f.,m_811 11110 qu 11 0 bomem qu8 8 n1r11 para o Pl:ftrcilo aos 
1'Pitar das •s~olas rt!gÍmt!niMts, já pt~la liçilo pratica qo• l8 anDn~ fi·•• p!!rdldo, nilo aprPnole n•d-t, e, !JDft~olo sAe,. 
lbe deve re~ollar da I'IJIIIrieneia da lar1mli11. é 1101 , é" d" pnlir.ia, um b .. mpm qu~ ,..,e pe•ar eolíre a so-

BMIIl t!:t:prelflo ltir&mba ·~osn1t1t '"" " J~mbraoça •h .• d 
h I . eut .. ~ e. . 

.um• espenin de adagiu P'"luru•z, qu• '"'' 11 oQYI 11 ''lt•r: Pdr" muatrar ,1011 00 n•r ·it11 sti apr• nd,. alguma riiDR& 
alo creio lfUe baja ottlle comvlt~la ~n•:tidáo. mas b• · t• <1 06 apro••ila 00 ,.,810 d,. vi 111 , di' pois . q!l~ 1.- r?lina o, 
que molllll •elAS alia ~e real1ae, parot que possa ser io- te•ropll .,,. ~ar•iço ; que aquelle que entra no •x,.r.-elo alo 
vocado: 6 elle o s~ruinle : fira pt~rtiido e a11 1118, p,.J., r.ootr11 rio. .,.,..,. par" 11llluma 

FazAm aliooa de tllrimbll tlnos.. •·it•rPi o ex~m"ln de S•nln l~eu•ci•• · ol,. L"J""'• que, 
· , Quanto b"Dt'Od de Cu1rubra. ••n•lo multo bom e .l•l~tlfn, oli•t•nflUID "" nas b111111b<1, de;.· 

f .. ,.t .. a•lo •Da patri~, " B•SIIIlRh•, cb g·oolo 11 'ter ,.,rido e 
Apresento esta eapecie de arl•gio 11m r11spo~t" ãqn•IIP• lnutili•aolo fim 01011 .,,.,.8 p.,.8,. vo•qU" """já tt•ll•lll o 

que se oppoem a idad11 dM 18 "uno•, •U·I•nt•nolu qu- r-r•or r•hgio~o que m• .i(8 etou depoiA. 11o pnrqu~ t.Podo-ae 
nellll aiDda o bomem Dilo tem 11pr,.nci•do um offitllo, ou •no ti li ·~<do pt~lo~ f•rimPnt111 11 q_u, allufli, e IS•" Bi!J tbe-
profts,lo, a· qoe P088Hm 1'11Jiar OS qUfl COIIlplt~lar~m "''U ol!rotolllt•~B IWDIÍDU<r O• Vld< m1Jitar, O qot! é «<f'rlu .•. qoe. 
tempo .. de praça. N11 npinillo dos que us•m P•AS•m toolu• ,,.0010_ 81! d,. Ullt bor 14, •le 11,.r,.,rino, ,., indu á Rum" pedir 
aqu,.IJea que ~tnlr11m para o IIJ:~rcilo n .. qu•IIR- if! .. d . ., bo>lldlu ,. 0 P~u·R, I'DC•'minboo 811 otalli pua FrançR, onde 
qu1Ddo o deixarem, SI.O bomens inotilisadoe ~ p6rdi•h·~ fui I•·· t~r oiOti funrf•m .. nto~ da celebre ordllm ou companhia 
para a soci11dade. d· J 11•u~. qtJfl t~ntoa ~ertiçoa predoo ao mundo .••• 

Sim, se naquelle anne:t:im nem s11mpre pótf,. bsv11r nr-
dade, elle serve ao menos para m .. atrar qu" 'lU ·ndo 11 O Sa z~c,aus: - B está ainda preRtaodo. 
creDça g•rlll í que a vida militar de~eovolve cnn"iot~rnPI- O Sa. J •OUARIBB : - • , • e á t~sta desla ordem moa-
mente a ioteligPocia do bom .. m, nilo su pód" admillir r.omu trnu que o •I~<r.,uo· 11Ao inutili•a •; qoe, pt~lo conlrllrio, 
regra que o s~rviço dali armas inotilise o bom•m ~ó por·. póde ~er uma escola paría babililar o bomem a grandes 
que para elle flDiroo muito cedo, quando apeDas tem com· moo~u, sen·lo di~lo flltemplo vi•o aqo"lle bomem que fe1 
plelado 18 aooos. . lauto estr10pito em todo o muDdo, pelos relevaDI&e eeni~OJ 

Com a pressa que preciso ter, atteoto o pouco lempo a bomaoi•lad•, pelll r•gularidade, ordem e didciplioa, que· 
que me resta, rresciodo das consideraçilee quA pretPodia ~oube imprimir frn seus discipDios e successores. 
addozir em jo~liftcaçil'o da ida~ e marcada ·pelo projPctu. Este facto d~monstra , o e no e~ercilo adquire-se· o 
limitando-me a dizer que a experi•ncia tem mostrado, pelo espirtlo de ordem e disciplina e exactamente ot~ela ordem 
menos no Brasil, ser essa idade a mais propria para come- de J~~os b~via uma -milícia diecipEoada, que em nada· 
car a prnftseilo das armu; Della Dilo ~ó ba m•is l!ocih- era· inferior á disc1plioa militar, porque í por meio deli& 
dade para bem receber e gruar os preceitos da disciplina, 'IDe ~ata orflem lauto celebrisou-se e tilo grandes eeniç~e 
mas lambem e corpo se amolda e llabitú••Se IJl&iM racil prealoo ao mundo. . 
meDte aos •xercicios da ~~~grima e de quaeaqoer evoloçiJ~s Agora, permitiam-me os oobreR aeo~dores que sala da 
mili&ares, do que em idade mais anriçada. · hislorill eccle~iasticR para a profana, cllaode factos allo 

E' certo que um · ou outro pó de ler deRenolvimllntn m~nus r.di6Citotes para o etr•ilo que l~•o em mira. 
maia·tardio, por c•o8a de mole•tia~, ou por ter •ido m•l Vvu c1t1tr o facto de um flraDds bomem de DOS&os_ dia1, 
alimeDtado, de sorte que aoa 18 "noos nilo teDba robu•l~l 11 cel~br11 L!ncolo Tootos. ub~m da bislori" de LiDcoJo: · 
bastllDie ; mas nula ca~o. que aliás 6 uma P:t:c•pçilo, ba Era um bom~m tilo ob:<caro, qo& ati\ aos 16 aooo» •heu 
á junta de ~aod• para declarai-o iDC!IP"Z do serviço, e com d" l11nar a terrll. ·-'os 17 »•bio p~la primeira 1'ez da 
esta dflr.h•raçlo d~sappart!cerá ó ior.onenitmle. C•· mpanbia tle ~·o~ paes, a sen1ço de outro, g"D~ando Dlll 
• Agora, voltando á as•,.rçilo dos qu• dll•m que. o seniço p•f!Ut~no aala:io menu I. 

militar perverte e ioatiliaa o bom~in p •ra oolras profts- ·· Dur~tnle so" ausPIIWI occupnu-se em di1'P~8RI iodas~ 
ail~a. ~ostento que ba ni•ao grand~ err •. 1 oito coole•lo que uias, á proporçlo que SilO e~piritro ae ia desenulnodo. 
no t~J:ercilo alguns se p~rVRtl11m ; mas ·isto é n mesmo que De volta f111-se &lll•lado, lllYado pelo 8Po patriotillmo tf 
acontece em todas ll8 pr .. Bssil•s, stom que o geoero de Vld• pAla necea~idade de lropll qu" bni" ood E~tado• Uuidoa, 
adoptlldo &Pja a csuaa da perver~ll.o. Ao. c• olrario de tal em coDsPquencia d" guerra que se razia aos índios. 
apreci11ÇI .. , o qae é nolorio é que abundam os fllf'los d~ • 0 Sa. MBNOBS 01 Auanu. :- Como capi.llo. 
homens ':'le, YaleDflo mu1to poQcn, qoan•lo entraram pllra 
o exRrcilo, ao aabirt~m, mostraram-se com ~ranote pr~alimo, O 811. J .. ouu111 :-Perdóe-me , ali~loo·s~ co~o sol~ 
aptos para graDdes cousas. · do~1IO " d~potl~ fo1 elHilo capilao, porque ali i, comQ 6 eabi-. · 

81nto qu11 nllo ~~~l•jR agora prt!a~nle o nobre seo•do• ~~~. os JIO•tne &Ao •1adoR por •leio:Ao. Dn bum•m p~>bre 
pelo Mar11oblo, que é o que mais lem in~i·lido D88HII qo"" •10• era, Pm cooseqoenei• d11 Sfo trabalho, o f1U8I Sl!mpre 
tio de i dada e da penerslo dos mancebos ao acniço do, eooobrece, }la1aou a loapuar conftanç~~o, • lot aume111l11 ca~. 

I • 
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pillll e DI!J~e po11o. prea&ua releY&Dlll aenlçoa aoa Esta
dos Uoidoa. 

At~8.b~tda. a guerra,. oa coober.iml'o&oa qa11 adquiria, em
quanto eMie"fe ao aeniço milr&ar, o b~t.l.dt&nrilm a fazer-se 
agrtmeosor •. 

.: O Sa. IIIIIDIS DI ALKIJDA :-:- Estua jA au&es habi
litado. 

O Sa. JAODUJJI :- O s11rviço do .,IBrcito oilo o linb11 
impedido de applicar·ae ao~ "~IU•fu•, qu" u h4bihlar~m 
d~poia a aer agdmAosor, bAm como o 111~rcicio de•~• uoya 

· profi~slo nlo o privou de ad~uirir nona b• bilit•çile~·, 
com qua posteriormaule foi advog~tdo, d- put~t•Jo e li ••111-
_meote presidente da Republica; este gr11ods homem, qus o 
muudo admir • pela eu•rgia com que doran&<~ 11 gu"rr" d~t 
t:I•IIÇ4o resistia aos mãos principio~, CODII~goindo a ruaiur 
•ictoria para o e~u pai:r, embora oilo lbft coob~sse a for
tona de colher ·outros louro~, si alio os de ser immediala
meole o marlyt 1 a victima do seu pa&riolismo e de suas 
idéaa I 

JA qaeeatoa nos Estados-Unidos (o se~ado rlesculpe-me), 
alo poBBo 'deixar de citar um outro faclo, qu11 dsmoostra 
que o "xercito alo iootili~a, que ao cootr~rio é ama grau
de eecola. Voo me referir a am grandA h~mem daqaelle 
paiz, o 1~11 aclaal presidente, o geaer~tl Graal. · 

Este homem com•coo a soa yidl& mo~trando-se tllo 
pouco' apto para lu•lo, 'a·eguodo diz om s~a biugrapbo, que 
a ~0.\ propria mlle, r~z~odo. um anag• am•na olo ~~Q 011me. 
que o "ena do ~~~he qofl é Uly<~P•. · diZ•~t IJU" e li• nll.o d~vtll 
ch~tm~~r-ae Uly•aee, mas ~im U1el11, qu• em uogl"z qu•r 
dizer, sem pres1imo. 

En&rlll~&olo, matriculando-se ua ~~~cnl" de W esi-Point. 
di~li .. gaio-se e depois .&ornea-se o qu• nó• s4b11mus. 011-
rAole aa guerra~ ant11riores pre~toa •lguo~ serVIços, p11diu 
depoos a ~u" demi•sAct, 11té q11e n"•t• u1tuo" ~:u,.rr .. ; tb~&· 
mando: o o palriotis•no de no'fo A• li•b,.tra•,. moelr"a ••ola 
.aplidll.o qa" deulro 1110 pooen iieMs L•nC••ID a qae•n m• 
Í'e(eri1 reC.ootih•reQ qDft llfl&. O bom•m de quem pr11t:i•11V111 

promo .. o•o aos m;oJs l!lendoe poetoe e ftl-o general em 
éb"f". · 

O 811. SJLVIta· na MoTT& :-E~·• oaoca foi eold11do.' 
' ~ a ~ 

O 811 J•OUUJII: -B~m. nllo foi nm ·s.,J•I~&do com•narn,· 
porqu• ,..,a h•D; m •• l••g•• '' ra,~to par • ·mostr~&r qu" .,,. 
am bum"m que . ao princ•p•o de sua vid11 parecia tnepto, 
iat6 Qu ju110 da MDII p<Opria mlleo •• 

O Sa. SIL.,.JU n• IIÓtu :-Sio dito~ de malber.(Rüo.) 
0 Sa· J•QDARIII :-... I d,.poie p~Ja fr,.quenr.ia ~~~ , 

vida m1lh•r " t .. r•~z P"'" prcll'e•le .. ci~ of,, •ilttl(in. qu.. b~t 
pouco i•kummnd~t'f& o oubre aenadur p·l~ 8 bia, turnuU·•" 
am gr11nd~ bOJDMm. 

0 811 z·,C•'RIA8 :-N.tn Dili incnmmn•t-1. soa até multo 
inclinado ·aos adagi<os qhodu ellee sllo v~rd o dei roa. 

S. Ex. primeiro que &ado fez ama apreciaçlo · geral 
sobre ae emeodaa ollimamen&e 11fl'•reddu pe!a commi.ale 
e f•z. Yer que ' cnmmi•sllo tinh~&~sa .mostrada, ra1anel. 
'Eu. folgo de 'que lt•nba bnidu t~sle acr.ordo ; . mal devo 
d~•~larar ao nobre eea.dur, aolef de todo, qae a .. com
mlsl!llo alo 111 retractou d" modo algum, apenas modi
O•:na a r6rma de auas idéas: enlaudemo-noa melhor e 
i·lo e muito razoavel ; os principio• mao.ti•loa Jiae DoYai 
t~mMdaa alo oa m•smo~, maia ea· menos, madaodu-lf 
ap•uas a fárm.\. O uobre ~eu~&dor sabe que a f6rma 61 
Y•z•a Y•l" muito Com .. ll'-•&o, mudando a fárma, che
IC ·mos a um .. ccordo : acho que ialo 11 bom para o proae
guimt!nto da di~CIIAsllo do projecto e_ a commiaelo feli
dtll-811 por estu oe.ta parle o aobre senador de accordo 
com 111ta. 

F.ita ,.~111 ponderaçllo, p11sao agora éa cooaideraçiJel 
.,oe S. Ex. fez por ultimo sobre a redacçao de alcaaa 
artigo•. · 

Enleado qae, desde que as II'O&~tiJea alo de Dierai 
red~r.çli•~, all.o ba obstacalo algum, porque a com'lliealo 
rle nd;t.cçlo é a eomp~ttnte para faaer aa con•enietitea 
alter&çli~a.· Cr .. io que ••loa 111&ori1ado para declarar que 
o~asa commissilo uil.o &em dufida alguma ... 

o Sa. MIMIIIS n1 AL•••n•: - Mu podia ter-se feito 
já e•le eemço e allo deixai-o para depoil. · 

o Sll ZlCUIUS :-Nilo sei •• o Sr. marquezdt Sapa-
i .. hy jul~ar-se•h" compAtttate para ia lo.· · 

O SR. lllRQUI~ 01 !iuuc,Jir :-A. coÓuaiaalo alo p6de 
alt~•ar o que r o·· d ' cam .,. dos Sra. depa&adoa i IÓ p6dl 
c.Uar"r o qo11 fOr do senado. 

O Sa.' JAOV•RIJI : -Nio . ba qaee&ll<t. Ea ainlo que me 
f•BlR &Ao p• oro teiDPII p~ra (aliar, eeo<to-me •~aim tmpOI· 
~i••l re•puod"r a lud~ta aM duvi las do nobre eauador. 

O Sa. III11'1DIS os · ALKIIDA : - Póde. fallar ain~a 
outra v~1. 
. O 811. JAGD&IIJII :-0 nobre aenador poz algamu da
Yida• n1 ••guin&• llmAnda (l11ndo) : •O irmllo que llrYir 
de ,.·mparo "D ·hm•nl:&r irm4 ~olteira hoaee&a ou Yiun, 
'I"'" 'fl'fPr em su~ comp.·obia oa orpblos menores de t8 __ 
·nnos, • qa" altmeo1e, tolc » l•&o é, 110 numero dai iaaa
cil"~· Eu cen•eabo com o oubre senador em qae llla re
d~&c•çao eoU. ma; nllo culp .. ae, perém. a· commiiPilll .: 6 
fbditi"ÇilO q1111 'ft'ÍO dw OQira ~amllf&, A.cbO q110 ft~lria 
melbor omlllindo. a palavr'l irmilo, porque dia-•e : O imllo 
•Jn• •enir de 11mpMro e alimea&•r ·a innll • A. eoh•lltaiçll.o 
I•Y•rll llc.ar aes1m : O que eerYir do amp .. ro e alimentar a 
trmil» 

0 S11 Z•CUIUi : - lf111, III lato 6 dn projftc&o; I COm
'"i~dllu · de rHdllr.ÇAo nlln p6~e emendar, como acAbou de 
let:larllr o sou r" I .t~r ; de'fe ser obj8clo de um • tomeoda. 

O 811. ~~~·aQIIRI oiSAPocui :-Se V. Ex. emendar e O 811. JAODUIII : - Ka prin~ipil!i pur dt&Hr que ~up 
panba que nem st~oupre bavt" g•·andl! •erd .. ~e n""s" 11dagou. 
que 8Dppuoh mesmo que "lls ollo era Halori~ado; 0111F 

Clloi o pur ti!I·O uU\'hlu "'P4'llr por \'t!l~S. 

" aenaflo approyar. · · 

Ku •upprim•• outrAA. C·-n•I•I"'"ÇO•s vara •oltar áa pnn
·d<~raclles (811118 ullim•m""'" p•lo nobre ~,.nnd-•r p J,. 
P•·•UhJ, 11 coro IStu •lllV" JIÔ •~r•nu ~u m.u Jld~Uc•o P~•. 
alo allunr da paclencla do sou•clo. 

O Sa. 1AOU41Íin: -l q"ARt&ll é de fárma aimpleemeale. 

O S11. ZAC4~148 :-Ha• é precise ama emenda. 
o ~~~ h&UARIJIR : -B•m, "a .ma~darei a ameada, 111 

.. .. u• •:•·11 g~• co .. cor•la•~m oi.to. 
Agora quaa.to ao § 6• ; c O 'fÍD'fo que tiTer filho lelf-
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timo. oa legitimado.» Esta que~tllo em que o nobre sena
dor 111 demorou, acho que jem pouca imp••rtaoda. 

O Sii. PARANAOUÁ :-Pouca importancia ? Tem maitn. 
O SR. lAGU•RJIII:- De!de que esta phrasH é mais •mpla 

do que as outras emprrjladu no correr do prPj"cto, enltmda 
que . ella deve ser a r•gulaJorlt, &lê porque ~slá ~m pri
meir•• Jogar. Se a cummis•llo de red~t••çilo nlln MI'! julga 
compftteute ·para rest•h•l11cer 8~111pre I'Hla me. ma fórma, 
creio qae a commis~ão, a que t11nho a bunra d• pert•n•·er. 
Dilo terã duvida alguma em f,zer t8•e m•lhoram~nlo1 
'bto quR a e1pres.ão- filhos lefolitimos e l•~ilom•dós -
compreb•ndt~ mai" gente do que simpl•~meot" a exprrs~ilo 
-filho" l•gitimÕa. · 

_ ·O S11. Z•CARJAS ·-s~~ olo ae-qaer mudar de pensamento 
deve-~e empr~gar a mesma pbrase •. 

O Sa. J.ouARJJI:--Estou de accõrdo. 

O Sa. PABANAGUÁ: ..,.Lngo, .nilo é iodiff"rente. 

·O SR. JAGU&MIBE :-Nesta qu•ftão não ha grande em
baraço, pur que o nobre s•oador b•m sabe que, desde que 
b11ja do vidas a r~~ peno, o ·gnv•rno ba de d•ddir, e éotio, 
aimplee, como ·é a joii~prudoncia m1lotar •••• 

O _Sa. PARA!hGUÁ :-Já vamos.apptllando para a juris
prlldeocia dos avisus ? · 

O Sa. J.A&UARJRB :- Não estou appellando para aja
risprudencia dos avi~os, f'slou ar~:um~utando com 11 indol" 
da jnrisprndfncia m1lttar. Nó~ sab~mo~, por ex~mplo, o 
que é o teltiimento m11itar, onde eilo dispen•~das certas 
formalidades, de qui! o dir•ito ciVIl não prescmde quero 
dizer que ad inalar do que se praticn nos testamentos mi
litares, lltompre que fór preciso interpr .. tar, a in't.rpretaçilo 
deverá s~r cqm a bftnignidade P-•·uliar á Pssa jurispru
denria. b11 de eer fundada no benigna ilmplian1a, odiura 
r.ltringenda;. ma81 sa se eutende qu" e 11• ec1so r~sl~&bel .. cer 
08 termos, eu nll.o tenho duvida em f.,zel-o. 

·o que ollo qoero é que se díg11 qoe a m .. teria oito e~tá 
estudnda e que, por apparecer ama oa outra emenda, o 
projecto volte a 11sta ou áqu•lla commi•são. São 11menrl,.s 
tão pouco impo• tant~s que nilo é preciso o ad1nmeolo da 
mataria~ Eu, como m•mbro dar.ommi~~lo, d•r.laro que ella 
JlilO tem 11 meÓor duvida em fhZf'r fl•tas f'mendas. 

O nobre s~oador (HIIuu na aecesei•lade d11 UmR •mentia 
em outro -logar, em que parece que s: Ex. nAo l•ltl 
razão; é quando no projecto s~ d1z: fi A~t claMsu du• 
corpos 'policiaes da Côrte e provinciaM, ""~.j-·11~~ por s~i· 
aunos p11lo menoR o.u quA tiver~m ~ervrdo DM•IPS r.urpo• 
por igud tempo com a obrigação de que tr11la o § !• do 
art. (o . 

modo drpoi• de Bf'is annoe de •~n·iço policial lllr'fir ainda 
trP~ na r•serva, eem o qu" ftr.arinm de melbur parttdo, Bll · 
llcas•~m logo i~llott~s complrtamrnte. Por _coõ~~qut~nl'ia, o 
Om desta emenda foi rgual~r a sorte dell111 a dus ou troa, 
maodnl-os para a re"erva. Se elles tivllrflm servido todo 
o t•mpo oa polici11 e •6 tfppois de c11mpletad'! etÍs~ tl!mpo 
de reMrva, Pstará cnnsummada a isençilo tanto para lrmpo 
de paz, cumo d~ ~eu•rra. 

O Sa. P.&u~•oui:- V. Ex ollo me compreboodea. 

O Sa. JaOUAIIJBI :-E' d•f~ito de minha intelligencia. 

O Sa PARA~AOUÁ: - Perdô•-m~; essa clausula dll' 
ol'fVIrlreM anoo· un reserva fica annullntla pelAs diapoeiçllel 
•Uhd•quentH•; Dilo s~ tev" dm au .. oçllo o que ella de&t!r~ 
minava quando se fez a redacçil.tf doiÍ outros. artigos do 
pro jActo. 

O S11. J~GUARJJR :- E•tou explicando que a razllo era 
esta ; que ~~~·e~ in,hvodu••~t, os da pohcill, ficariam di 
noellior partido, ~e •e turnass"m livres de todo ; é preciso, 
portanto, igualai-os á sorte dos outros. 

O Sa. PARAN .. u.l : -Sem duvida; a em11oda foi minha, 
mas digo que tlca annullada por outras disposiçlles que 
nih Curam modificadas depois da adopçllo_ da emenda. 
Sem a combioaçdo della com os artigos subsequente&, 
V. Ex. não póde resolver a duvida. 

O Ss. J•OUARIIB :-0 oobresen11dor teve mai!Í algumas 
duvidas. Outra flll a resp•ito do o. 9 dõ art. t•, que diZ: 
« O que .ivt~r irmllo em· serviço l'ft'octivo no exercito ou 
·armadu, ou qu~ houver perecido em combate ••• » A re
dacÇao, com effetlo, não está sonora ••• 

O S11. PAR&N&GOÁ. :'-Está errada. ' 

O 811. J •GUARIJR : - Mas o pensamento para mim· 6 
clariS·Imo ; a cuofasdo do nobre een11dor 6 porqoe alo 
,IJ•LIDgoiU neai M~parou os· mAm!lroa desta período, .como 
~xige a do.jun•~IIV.o -ou -Vê se que o sentido est~ com..;. 
plrto, m11e Oca o 11g•nle murto longe d11 verbo, po
dimdo d•r log•r a 1111 qual ob~curidade. Nilo ba mesmo 
.nmpbibologia, porque m" puece que o rigor gramaiat1cal 
edlá guardado, vi~Lo como o relativo da oração- oa qae 
buuv~r p~rt~cido . .,ui cu bate - r~fer11-111 mftoift~etam,.nte 
ao regim~n e não ao agonte do verbo da oraç&o principal . 
-n ~u" t1ver irmllo 11tc.- , 

N .• te 811 que o.te artigo é o da camua dos d11putado1 ; 
a •·ommi•dilo sómentft augmeutou 11bi u·m -ou- in•·iei,o, 
p11ra '"P. r ar ti nuA · pen•am.,nlu&, que ·aatanm ennlvldoe 
e•u o'"" ~• propoeiçllo. 

O Sa. Pu&l'•lu.i.: -E' bom "r. 

S. Ex. dizia que aqui h 'ia um limul '"~ el 11011 eiae, 
porque trala·se alli de i••nçilo ~"' t•mpn ·•e . a1 e ·I• 
ga•rra, eotrlltanlO qUe _11 ref~r~IICÍ& re1la •li § i• •lO Brl. i• 
é ~ó d•stioada ao tem~o de gu•rr~ ; mae S. Ex. ntteMn 
qu11 o fim dePse paragr .. pho e sua cullucn~Au a~ui ~ p ·•a 
que a ÍMfnção só aproveite ao ~ol>la•fo d" poho:ia qu" l~"h · 
ae.rvido nu seu corvo ~e1s anno~. sirn l1101b•m tr"s ann .. ~ 
na reserva, cnmo o proj· elo •x•g• qu" 81rYil um 'uluota 
rios ou um tf•signadn p•la surte. 

. O S11. J eU•MIR ( tsntio) · -fi O qa11 ti,•r irmllo em 
s•r••co .tr, L·•" 11n f'l.ercltu ou· llrma•lá., • ., .E~tá •e tra
I• o~~ de IM>n\ile•; t~rmiuou o prrm•iro m11mbro; a~gue-ae 
nutro : « , , • ou qun hotv11r pereci•fo em cembate .• o » 
E·là wi~to qa• o relallvo -que- r•C.,re- se, nllo ao indhi
•luo· que "llrgll a i~~nçlo, mas ao irmilo Callecldo em com
b~t .. , e cuja murte 6, tJUA auturisa a iaençiLo allegada. 

As.im C••mo o voluntoti•• e o •o o IARtln. d•poi• de ter~"' 
preenchido seu ~~~~~~~~~ nu ar.liVII, vilu 111nd• p•rll a r•11•••· 
por tres anooa; ·os aoldlldoa d• policia de,am do mt~IDIO 

O Sa. Z&CAIIJA8 : - Está. mal redigido. 

O S11. P.Ar&N•IUÁ.:- Nilo der~nd" i•to.: 

n Sh hau•niiR : - N4o estou defendendo; ooa,eaho 
q1111 a rudiiCÇII.O 1 C·•m111 ••• 

'. 
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O 811. Puuulu.i: -A lei rrariceza nllo foi bem Ira- 1 relaçilo aos outros-povos, isto é, a garantia da&' liberdades. 
duzida. - de nouos concidadãos, e jamais o seu .dagello. · · 

O S Modesto como deve ser um pequeno exercilo, tal como 
a. Juu.uuu: - O que garante ao nobre senador 

é que 0 que é simplesmente da commissiio é o-ou. o nosso deve contentar•se com esta só gloria' de .roere• 
cer em- todo e tempo .as bencão de nossos compatriotas 

· O Sa. Z.lcARJ.U :-Poja tire-se o-ou. 

O Sa. JAQUARJJB : -A redaçção que veio da camara 
era esta : • ou que houver perecido em combate, em con
seque~cia de leJimentos ou desastre provenienCe, etc. • • cc 
Ora ,Já se. vê que aqui hnia duas idéas envolvidas em 
um só pensamento; creio que está visto que o que tiver 
morrido em combate havia de ser em consequencia de 
lesi!es, de ferimentos, etc. A commissa:o. accrescenloo um 
ou.. dizendo-morto em combate, ou em coosequeocia de 
ferimentos, ou desastre provenientes do serviço. 

pela cooscieocia nacional de • que elle é e será sempre a 
garantia da integridade do Imperio, da ordem publica, e 
o firme sustentacolo de nossas inslituiçi!~s. iMuito bilm.) 

SESSÃO EM 28 DE AGOSTO 

Reqnerimento 
O Sr, Vieira da Sllwa 1.:...0 nobre aenador 

pelo Maranhão ollereeeu á consideração do senado varioll 
reqoerimentQs, pedindo ao governo diversas informações. o s!. PA11AIIA6U!' :-A emenda é iodispensavel. 

O Sa, J!GUAIIJBB :_:NAo tenho a m;nor duvida em 
Entre elles ha um que .•e refere a uma bulia, publiçada 
em Roma pelo papa sobre a queotilo maçonico-religiosa. 

PeÇo licença agora ao senado para apresentar um- ad
ditamento a um daquelles requerimentos : 

tornai-a maia clara. · 

O Sa. ZAC.I.RJ&s:-Se a redaccllo é da camara, é pre-
ciso emenda. ' . 

« Se a bulia. publicada em Roma. pelo papa sobre a 

O Sa. SJLV.IiJu D! Moru:-Essas isooçi!es para de-
funtos Dilo fazem mal.' • 

O Sa. J!GUARIBB:-Não se trata de defuntos. 
Sr. presidente, vou terminar, declarando qoe entendo 

que este projecto vem .sopprir uma das lacunas que ainda 
existem em nossa legislação. 

A CC!n&tituiçilo exigiu qoe fossem decreta.das di versas 
orden .. nças, quanto á promoções ; para o soldo, e para a 
organisaçlo do exercito. Estilo satisfeitas estas ordenanças 
quanto a promoçoes, e quanto, ao ·soldo; faHna, ·porém, 
·qoanto á organisaçilo do exercito 

Est~ lei ·vem snpprir esta lacuna. Creio, pois, qne o 
paiz_muito lucra, porquanto, se com o nosso exercito, 
apezar da ma orgaoisaçilo que teiri tido, t~oios obtido 
&antas glorias,; desde que o exercito estiver melhor orga
nisado, muito maiores senicos ha de prestar, muito maio-
res glorias. h a de trazer p.uâ a .nossa bandeira. · 

E' assim que de nosso exercito se poderá dizer o que 
.dizia mutale1 mulandil, o primeiro caçitilo deste seculo, 
em relaçil.o aos seus soldados na campanha da Italia, 
quando depois de t õ diaa de marcha dirigia-lhes . uma 
de· soas proclamações modelos, na qual, enumerando as 
duras privaçi!es que oaquelle período elles haviam sof· 
Crido, bem como seus grandes serviços, as victorias alcan· 
çadas e as cidades tomadas i declarava que muito restava 
aind.a a fazer e prometteudo que muito mais .haviam de 
conseguir, coocluia. dizendo : 

• Sede os libertadores do$ povos, Dilo sejaes os seus 
dagellos. » • 

Sim, o exercito do Brasil que tem obtido a liberdade. 
para outros povos, trazendo para [IÓS somente as glorias, 
·sem outra vantagom mais do que vór-se a boa harmonia 
estabelecida com as oaçi!es visiohas, a livre navegação 
dos rios do que somos ribeirinhos, e os nossos direitos 
respeihdos i logo que achar-se melbor org11ni~ado A me
lhor instraado, h11 ·de Ner no aeu proprio solo o que querin 
aqqeJie rrande capilito que tosem os seu•· eoldadoe, cm 

A~l'~NDIQI 

questilo maçonico-rtligiosa, a que se refere o requerimento 
do Sr. Mendes de Almeida, já foi recebida pelo governo 
imperial, e se sobre ella já interpoz parecer a secçllo do 
conselho de Estado,, 

Lamento, Sr. presidente, ·que n~sta ·occasi!.o se Dilo 
ache presente o. Sr, ministro dos negoci.le estrangeiros, 
que de ordinario assiste aos debates desta casa i mas, 
como o ministerio está represfntado, vou· por diante nás 
<~onsideraçõoH que enteado dever adduzir para justificâr o 
meu requerimento. 

Como o senado sabe, o ullramontaoismo e õ gallica
nismo dividem o mundo catholico ... 

O s ... MENDBS DB ÁLME!Il! :- Dividiram. 

O Sa. VunRA DA SJLV!:-Dividem. Isto data de seculos. 
O ullramonta nismo assusta as nações, é incompativel com 
as sociedades modernas e constilllu mesmo um perigo I,) ara 
a r~ligido. 

0 Sa. MENDES DE ÂLMIIIDA:-"Não apoiado. 

O Sa. VIBIRA o! SJLn:-0 gallic.anismo, pelo contrario, 
respeita· a independeocia das nações, acllita as cenquistas 
da liberdade, com a qual se alia ... · 

o Sa. MENDES Dll ALMEIDA:-E~ o sacrilicfo da liberdade. 

O Sa. V1ErRA DA SILVA :- ••• tranquillisa as nações, 
a!J menos pelo que diz respeito á,s rel~>ções entre a Igreja 
e o Estade, e é uma coodiçlto de salvação para o chrislia-
nismo. - · 

Não se persuada oioguem que o gallicaoismo seja uma, 
doutrina peculiar á França. Ou se diga regalismo, 
stato-latria, tudo dá na doutrina gallicana. O gallicanismo, · 
portanto, está como que identificado com as doutrinaa do 
regalismo, como ons·o denominam, do ltato~latria, como o 
denominam outros. · 

Por occasiílo do scbism:~ do Occidente, motivado p~la 
ambição dos papas, abandonada a causa da christand•do 
trahida ~eemo pelo~ chefes da Igreja •• , 
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O Sn. MBTDES DE ALMEIDA. :-Nilo apoiado. O Sa. MENDES DE ALIIBIDA :-Nilo apoiado • 
O Sn. VIEIRA DA· SILVA :- Póde V. ··Ex. neiar o O Sa. Y1Eo1A DA SILVA :~A constit~içAo ollo reconhece 

· &cbiama, deixar de reconhecer os papas de Avinhão e os 'duas soberanias; oo lhe chamem temporal ou espiritual, é 
os papas de Roma ? . uma só ; ou é o Estado o soberano ou a Igreja. 

O Sa. MENDEs os ALMEIDA.:-Os de. Avinbiio depois da O Sa. MxNoss DE ALMEIDA :-E' outra questilo e ·que 
volta ã Roma não eram papas. se resolve conforme a maneira por qoe se encara. 

O S11. Vunu IÍ4 StLn: - • • • • foi a realeza qoe . O S11. VtBIRÁ DA StLVA :--:- Só póde haver uma sobe-
tomou a iniciativa para o· restabelecimento da unidade rania e esta, pela nossa constituição, ~eside na oaçllo. 
christll,' promovendo a.pnz da Igreja. Foi a universidade 
de :P'Iris que, em quanto os doo~ pontllices se excomruuo
gavam reciprocamente, ergueu a vo•Z e invocou a inter· 
venção dos reis, para que oe restabel~ce~~e a paz na lgr•·ja. 
Era o corpo que tratava de salvar a alma I Desapp re
celido o schisma; foi restabelecrda a uni dada catbolica pelo 
concilio de Constança, cujas decaolies furam coafirmada~ 
em outro seguinte. Foi uma revoluçao de 89 oo s~io d~ 
Igreja, porque a christao1ade proi,Jamou ·se sobArana: Em 
vão os p11pas repudiaram. os decretos de Constança, o 
novo concilio os confirmou e nelle teve origem a Igreja 
galliclln:l.. Ao governo absoluto, ·que pretendem os p~p•s, 
~ubstitoiu-se om governo coostitocion&l e repre-•otatrvo ; 
a sua carta ó o Evang•lho ; o seu cbere mooarchicu, o 
papa ; o seu poder legislativo, os concílios ecumeoicos. 

O Sn. JourM :-Está visto. 

O Sa. VtlltRA DA StLVA :-Foi em susteotaçlo desta 
opinrão que o nobre ministro dos negocios estrangeiros 
dirigiu aquella nota ao ioterDuocio apostolico, repellrndo. 
as preteocões d!l caria romana. 

Dopois' disto, tendo-se feito silencio sobre a questil:o 
religiosa no parlamento.·. • · 

O Sa. MENDES DB ALIIIEJDA :-Nilo apoiado. 

O Sa. Vrsru DA StLVA :-.,. parecendo mesmo que 
os contendores se tinham recolhido ás suas tendas ••• 

0 SJI, MENDBS DB ALIIIIIDA :-Não apoi~do. 

Mas a luta que se travuu entre o nltramootaoismo e o 0 s~. Vrsru DA StLVA :-Pelo menos aqui 00 senado, 
gallicaDismo, tendo posto· em duvida a Sl>b~raoia da Igreja, •peo~ts 0 nobre aeÕador 11 qoem olirmameote se occupou. 
o direito publico moderno ch~goo á s•guinte conclu~ão : t:om e~ta que.tao, qo•odo ju·t•ficuu os 8608 requerimentos,· 
que a verdade o em está com os gallicaoos, o em com os par~ceudo que 0 o obre s•oador teve ao tes em mi r ~a r~s
ullramootaoos ; a soberania nem reside nos papas, ne01 pouder ao drscor~o que pruf~ri oo vuto de g•.aç~ts do. que 
nos coocilios, mas nas oaçoes. . 

Ora, de accórdo com estas doutrinas se acha o nobre tlllvez exigir tio. governo essas iorormaçiles. 
ministro de e;;traogeiros. Por occasião de responder ao O ·s11• MENDES DE ALMBIDA:-Aioda olo se dis~utiram 
.protesto, que lhe .. dirigiu o interDoncio apostolico ne~ta esses reqoerrmentos. 
Côrte, o nobre' ministro sustentou em sua nota esta dou-
trina. · 

O Sa. MENDB!l DB At.IIIEJDA : - Que a Igreja coo
demoa. 

O Sa. VrstRA DA StLVA : .... : • .'comdemna, porque quer do
minar sobre o E•tado. 

O nobre ministro de estrangeiros, repellindo o protesto 
que lhe foi dirigido pelo ioterouocio, declarou oa sua 
nola o· seguinte : ecOs proprios termos esseociaes do 
protesto indicam qual póde e deve ser a resposta do gn• 
verno imperial. Fõrmolo-a em poucas palavras, não por
que seja drfficil ao mesmo governo sustentar o que S; Ex. 
nega, mas porque não devo aceitar a discussão daqoillo, 
que só pode ser .discutido por quem tenha o drreno d• ra
zel•o. O tribunal que julgou o.reverendo bispo de Olmda 
e que ha de julgar o do Pará, é o sopremo tribunal d11 
justiça do lmperio, por nossas )eis corup~tente ; e esta 
competeocia nãç depende do jiÍizo de· nenhuma autoridade 
estrangeira, seja ella qual ró r. O protesto do Sr. internuncio 
'apostolico, permitia S. Ex. que o diga, é, portanto, impAr• 
tioeote e oullo, e como tal não póde produzir efi'aito 
algum.» · 

O SR. MllNnBà Dll Att.IBII>! :-E' contra a lei da Igreja 
. e ~outra a coostituiçao. 

O Sn. VtlltRA DA StLVA.: - O que é contra a consti
toiç_ilo ? A theoria do nobre ministro é a verdadeira. 

o Sa. VJEIU DA SILVA :-õ mioisterio mesmo parece 
ter estimado que se· nllo tenha discutido mais a .questão 
reh~iosa ••• 

O Sa. MEI'ID•s DB AL11iuDA :-Isto é verdade •. 

O Sa. V1Bt1A DA SrLVA:-.. mas, como 111clomorto nolnel, 
aoounciou-se ·a ida de um diplomata, o Sr _visconde de 
Araguaya, para Roma. Não posso, .comb•uar a· nota do 
oobr" ministro dos negocios estrangeiros, drrigida ao inter
ooocio, com a missilo a Roma do Sr. visconde de Ara
guay~ •• , 

O Sa. M1NDBS DB ALMBIDA: -Por ahi vae V. Ex. 
moitu bem. 

O Sa. Vrsuu DA StLU : - • • • missllo que parece 
iaculcar que se pretendem elitab~lar oegociaçiles a reapeilo 
da questão religiosa. · 

Assim, Sr. presidente, vamos. para Caoo~sa I E' a re
prodocçilo das hnmilbaçlies de Henrique IV, no castello 
da condHsMa Matbilde, esperando tres diu debaixo da 
neve a absolvição do papa •.. Mas, se .nessa occasi4o ,(Jre
gorio vn levantou a IIX,ommuoh4o do Imperador da Alie
manha, m'lo aCrHdite o govProo do Brasil que possa com 
vantagem entrar em negociações com a Santa Sé. A troco 
de alsoma~ coocesslies iosigoillcaotes, teremos de humi
lhar-nos e de aceitar estipulações incompatíveis com a 
IJOllsa _cooslitniçiio, ofensivas da ooua soberania: 

,. 
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O 811. 1oBJII :-Apoiado. 
. . . 

O Sa. MBNnBs 1111 AtMRID! :-Nilo apoiado. 

O· 811. VlBJBA nA. SILVA :-Haja vista o que se déu com 
a concordata de B,&deo ; alli, o corpo l•gislativo declarou 
não poder aceitar a concordata por· conter estipul•çG~s 
contrarias á soberania da nação. B•ja vista o que se ~'•ta 
passando oa laatria, que foi o p11iz que maiK coJi,~es•õ•• 
fez á corJa ro.mana pela concordata de 186iS e que boj·· 
tem sido obtig11da a razer leis especiaes, regalando as re-
Jaçaea do Estado e da lgr~ja. · · 

A época é, a mais iaopportuna para se tratar com· 
Roma. O papa ·não fará concess!Jes, tique disto convencido 
o govt~rao ; se aa fez outrlera foi isto devido ás circum-
atancias· do tempo. · 

Sr. pr,.sídeot,., eu nllo creio que a misslo confiada 
ao visconde da Ar11guaya tenha resultado algum. 

O ano enviado . ba de oaafracar, como naufragou o 
barlo de P1111edo, e prepare-se o governo para curtir novos 
dissabores, como o& que tem curtido por causa da primeira 
misslo. · 

O 811. Mu~ss lia ALMBJDA. : - v. Ex •. lambem os tem 
teito. 

O Sa. V JBJIIA D.l S1L u : .- Não tenho os recursos. de· 
S. Ex. ·para prolongar a discussão. e noto, Sr. presidente, 
,,ue esses discursos .não são ouvidos eó no Brasil, mas por 
tu da a parte em qoe se trata da questão reli.giosa ·; só 
pMece que ba um plano ~era!. O• discursos· brochuras 
roram lldopt•doM tamhem DO parlamento da Allemanha ll 
óm .al~úri• E.tados da Aroer1ca. . . 

.Ooçaroos o mioislro dos cultos da ProssJa, o: )}r .. Falk, 
a respPito dos taes discursos-brochuras, proteridos· pelos 
oltrhmontaoos de lá : . · . 

• N'áo poss" dPixar de dizer que temos aqui ouvido dis
r.or•os-brocburas •• ; A m11ior parte dos argumentos do 
nobre preopíoaote oito pertenciam. á questão ; eram coa-· 
s1deracGes de uma aatoreza ioleirameote abstracta e ge.; 
ral ; r~petiç!Jes do qne já m.uilas vezes temos ·ou_vido. 
Compreheodo muilo bem, que estes senhores do part1do a 
que me re!iro, empreguem em eeus discursos uma tactica. 
deste genero. E' um tacto muito ·aotavel que em todos os 
Jogares os amigos desle partido adoptem o mesmo m&tbodo 
DO exame destas quesUles, não só na Europa como lambem. 

O Sil. llfslinss. nB ALIIIBID! :-Mandar um grão 33 a na America. ·Da dias li o relatorio do encarregado de oe-
RÕma, é nllo querer ajuste algum. . gocioa da Allemaoha em Saolbiago, Republica do Cbili, e 

delle se vê que, na discussAo de projectos de lei analogos, 
O Sa. V!BIR4 11! SJLV.l : - O que ·tem a maconaria 08 membros do partido-centro daquelle paiz e~forÇBID·Se 

com as nossas oegociaçG~s ? Ataca-se .a m.a~onaria, .porqu · • uriocipalmente em protelar os. debald com. diScursos ex-
atraz della e~tà a oaçao, o E•tado, a nossa soberania. Não teosissimoa e fóra da questão. ,. 
t~m a maçonaria onda .que v'r com isto. A. soerra que s~ Eu s•nto 0 iocoovenieote de taes discussGes, a pertur-
lhe move, é uma_trica ultramootao·a. b•cilo que resulta para nossos trabalhos e em prejuizo'de. 

O Sa. · FiiiiBJII! IIB MBLLO:- O Brasil não é um pOYe •·uÍros aHsumplos, que exigem lambem a nossa aLt~nção. 
de m11çooa: . Amda qu•odo quize~se acomparMiar o nobrl' senador pela 

minha província, não ·o poderia fazer, falta-me o folego. 
O Sa. VJBJR.t. 114 S1Ln:- Em que o cordeiro turva a (Ha um aparte.) 

agua desses lobos 'l I 
O Sa. V!EIR.I. D4 SrLn :- O nobre senador proferiu 

( Trócam-1e dàt1erso1 apart1s). ·oa sessão passada ·nm discurso sobre· a questão nlígiosa. 
O Sa. V!BJR! Jl! SILV!:-Não creio que agora, quando que levei mais de dous mezes para lei-o .e ó de tal ordem· 

o partido ultramootano trata de organiaar-se em todós o~ que ainda não o estudei. 
paizes ond~ ha calholicos, a curia romàna possa ceder de o "n.. MsNoEs 111 ALMBJD! :-Se V .. Ex. estudar esta 
!Uas pretençõ~s. . . ma teria, cre1o qu• ficará do meu lado. · 

Eu lembrarei ao no~re presideate do conselho o testa-
mento de Frederico ll da Prussia Dizia elle aos seu~ O Sa. VuuRA DA SJLV4 ; -Não duvido, uma vez ·que . 
descendentes : •Tratae bem os vossos ~ubd•tos catbolicos; eslud~ só o qu11 V Ex. IIDSJna . 

. Dilo vos occup~ls, porém, com o papa e sobretudo, nllo O nobre senador pel . M .. ranbão, com' disse, apresentou 
negocieis com elle.» . · · e trPs requ~rimeotos de informações; creio, porém, que S. Ex. 

Es~oo convencido de qua,se o ••bre presidente do coose- 0 que teve em mira foi responder,. repito, ao discurso quo 
lbo seguisse este cooselbo,dar-se-bia bem. Sr. presideote,ollo" aqui proferi no voto de graças. . · 
posso admillir que se vá pedir a uma potencia estrangeira Queixou-se S. Ex., de que eu o accosasse injustamente 
que intervenha, para resolv•r questões que podem e só devem de allribuir me proposiçG~s qoe nlo arriscara,_ mas s~m 
ser resolvidas pelo corpo legislativo. O que se pretende de acompanhai-as de prova ; de ter :violado o sacrar1o da VJda 
Roma não virá senão como um paliativo; a questllo só IH"hada, pelo facto de ter examinado a Conte ou origem da 
pé de .ser resolvida por oõs. minha educação ; de denunciar a minba igooraocia, 811pe-, 

ci11lmeote em relacão ao paiz em que estudei; e, finalmente, 
O SR. liiENDBS DB AtMBJn!:-Nllo apoiado. de aggressOes á Àllemauba por ser um paiz de !Ciencia e 
O Sa. VJRJIIA DA SJLV! :-Sr. presid~nte, eu 11ito tenho de progresso. 

o (olego do nobre senador pela minha província; nilo tenho · l"lilo sei, Sr. presidente, se poderei acompanhar o nobre 
o taleniÕ de demorar-me na tr1buna fazendo desses dis- senador no desenvolvimento qao deu " estes diferentes 
cursos-brochuras, como faz o nobre senador, e qoe as~im topicos da sua refutação ao meu di8cursn, oc~npando 
(oram qu•liftcados no parlamento allemllo pelo ministro S. Ex a aU•nçAo do senado com os tres reqaerunuutos, 
dos cullu& o.Dr. FAik. em que tratou exclusivamente do aesumpto, que mais 
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o preoccupava .do que das informações que exigia do go
verno. Procurarei, pois, acompanhar os discur~os do nobre 
senador até que finde a hora destinada para os reque-
rimentos. . · 

Atacado pelo nobre senador, que da minha ed~cação 
na Allemanha tirou argumento para declarar-me herege ... 

Mme. de St~ala Fr~nca nilo conhecia a Allemanha. Em 
ludo isto h a notavel eÓgauo de parle do nobre senador;. 

E o que podia trazer. eu de novo a respeito que se não . 
encontre estudado e muito estudado ? Não admira que eu 
nada traga de novo para a discussão; o que admira é que 
o nobre senador, dispondo de tantos recursos intellectliaea 
e de grande cópia de conhecimentos, viesse aqui dizer no 

O Sa. MENDES. DE ALHBID! :-Nunca di!se que V. Ex. senado o que, antes do nobre senador, já o Apestolo 
era herege. havia dito com referencia ao meu discurso em um urtigo 

. O Sa. VIEIR! DA SILVA : - ••• lancei uma rapida 
vista de olhos sobre o estado da cultura iutelleclual da
queiJe paiz e sabendo como é pouco conhecida ·a Allema
nba nos paizes como o nosso e que como nós Pó recebem o 
que a França lhes transmitte, recordei que a França mesmo 
ale a época da restauração havia olhado com desdem para a 
impotencia do pensamento allemil.o e que foi preciso a 
revoluçã6 e a emigração, para que os francezes se occu
p~ssem com a~ prodocções do espirito estrange_iro, e, acom
panb;.ndo a influencia que a Jitteratura allemã começava 
a ~xercer fóra do ·proprio paiz, apont~i a obra de Mme. de 
SWia, sobre a Allemanha, o que o nobre senador consi
derou ser um erro de apreciação. 

Com ell'eito, M me. de Staill, com o auxilio das idéas, 
do gosto e dos modelos da littcratora allemã, isto é, ro
maolica, foi quem primeiro atacou em França as alltigaP 
tradições da Jilteralora franceza. Até então, nenhum 
franoflz, diz um sabia cscriplor, se havia tão completament~ 
despido da sua natureza para apanhar. tão bAm como ell
f~z, o espírito de um povo estrangeiro. E' Mme. de Staill 
quem,com certa maligni dade,refere as zombarias de Le•siog 
contra Voltaire, e que deram na Allemaoba o golpe morta I 

, no gosto francez, e é ainda com Lessing que Mm e. de Staill 
zomba da versificação prosaica, que, segundo ella dizia, se 
chamava poesia em França. E' Mme. de Staill quem declara 
que . os francezes, ganhariam mais aprendendo a compre· 
hender o genio da poesia allemã, do que os allemães sub
mettendo-se ao gosto e francez. Mme. de Stt~ill não ataca @Ó 
o· despotismo de uma academia,que dá leis á lingua,como o 
despotismo de uma capital, que dava o tom á naçllo, e faz 
bem saliante a soberania do espírito allemllo, qne, fazendo 
as suas proprias leis e c_stabelecendo as suas proprias 
regras, forma a sociedade e oito é formado por ella. 
O nobre senador, porém, contestou-me .••• 

O S11. MENDI!S DB ALMEIDA :-Contestei que ella fosse 
a primeira. 

edictorial, artigo em que o nobre se'nador parece ter-se 
inspirado. · 

O nobre senador deixou-se impressionar tanto pelo 
artigo do Apostolo, que abraçou o mesmo plano de dis
cussão e expoz _até as mesmas idéas. 

Não parecendo bastante tratar da philosapbia ,de Kant, 
o nobre senador julgou dever remontar a Leib'nilz para 
provar que se não deve fazer cargo á França por nilo 
haver logo conhecido e dado apreço á pbilosopbia allemil, 
acc reacendo, dis~e S. Ex., que o primeiro que fez este 
serviço, não foi Mme. de Stael, como eu havia asseverado, 
achando-me assim em erro. 

O nobre senador não me compr~he_nlieu, isto ·é evidente; 
peço a S. Ex. que leia o meu discurso com mais attenção 
e verá que caminhamos em direcções oppostu · . ' 

Concluindo a sua dissertaçllo pbilosopbica, o nobre. se• 
nador avança o seguinte : 

" Depois de 1830 as relacões da Allemanha com a 
França tiveram mais largo deseovulvimento, maior sem' 
<lu vida que no seculo passado. Da parte da França sobre
tudo a mocidade estudiP~a começou a aprender e cultivar 
o allemão, e n!lo só a philosopbia como a Jilleratura ; 
houve nllo somente interesse, como· paixil.o, entbosiasmo, 
fanatismo, engouement por tudo quanto era teutonico .11 
mais talvez do quB no tempo d11 Frederico II, Rei da· 
Pruuia. » 

E' nolave~a facilidadecomque o nobre senador· confunde 
as épocas deslocando as suas apreciações, e impu• 
tando a uma época anterior o que manifestou-se em outras 
posteriores, o que se deprebeode deste final do pe· 
~o~~h~~ · · 

O nobre sP.nador, que me acha sempre em erro, h a. de 
permillir que eu diga que é S. Ex. quem se engana. 
No tempo de Frederico II, a França não era teutonica ; 
pelo contrario, a Allemanba é que era franceza. 

O Sa. IIIBNDIS DB ALMEIDA :-No tempo de Frederico II 
a Franca occupava-se muito com a Allemanba. . " 

O ~"· VIEIRA DA SILVA : -Eu pensei que o nobre 
senador estan· mais em dia com estas questões, e coufeeso 
qo~ fiquei .admirado de vér que S. Ex., em vez de acom
panhar-me oe~te terreno, atirou-se no campo vasto da 
pbilosopbia, deu-nos uma exteo~ra prelecção sobre Kant, o 
que nAo vinha a propo~ilo, censurando-me pnr baver dito 
que K~tnt não era conhecido em França ante8 da obra d• 
Mme: de Stael, e silo do nobre senador estas palavras; 
que peço licençá para reproduzir, unica malignidade que 
emprego em relação á S. Ex. 

O Sa. VIEIRA DA StLVA :-Como para o nobre senador 
·não basta a minha asseveração vou ler ao senado o que a 
este re-speito diz um historiador muito notavel, e poderia 
citar moitas obras se o caso merecesse • pena e o Jogar 
fosse mais proprio para esmerilhar assomptos desta ordem, 
em que só é licito tocar de passagem. Contento-me com re· 
produzir um pequeno trecho da historia do secolo XVIII 
por Scbloss•r, e ~irvo-me da 3• edicção. Não sei se existe 
traduzida esta obra. . 

cr N11ssa hi~toria que S. Ex. fez da pbilosopbia e da 
litteratura allemã sempre pensei que o nobre senador trou
xe~se para a discuesllo cousa nova. Veio com a obra de 
-Mmo. de Stael sobre aquelle paiz para dizer que ante• de 

O 811. MENDES DB ÁLJ\IEID! :-Existe, e ha mesmo duas 
tradocções. • 

O Sn V1EIRA D.t. SrLVA :-Refiro-me á traducçiio. das 
ultimas edições; a tradocç!Io da primeira que, so me 
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DilO engano, é de 18i3, ollo tem o m•smo valor, I Massiada, w'ielaud e sobretudo Lessing, qoé,. Da ph~ase 
por isso que .• a obra foi considerada aogmentada pelo seu de Henrique Heine, é oa liUer.atora germaoica o grande 
autor depois des~a primeira ediçilo. A quarta é a melhor, reformador, como foi Luthero em relig1ilo etc. • 
seodo, como é, a ultima · e corrigida a•nda pelo autor Portanto, entende o nobre senador que todo esse movi
antes de morrer : ach!Lva.-me entilo na AJI~m•nha. A Adi- mento. foi só devido ás doas éscolas, a. Bodmer e a Gott
çilo que possuo é a terceira, e ahi leio o sfgointe (lendo) : ocbod; bDtrelaoto de soas proprias palavras se vé que ali 

" No conceito e na coosideraçilo dos seus proprios prin- duas escolas se dividiam quanto á prefereocia pela litte
cipes tllo baixo se achavam os allemães quanto mni8 alto ratura ingleza ou pela franceza, o que leva o nobre· sena
eram tidos os francezes, o qoe se prova com a correspon : dor a crér que os dous paizes, a França e Allemanha1 

dencia de todos os Cranc,.ze• que ·naqu'!,!Ia época vi8ita vam entrelinham muitas relaçõe" &cientificas e litlerariae, antes 
as cOrtes allemlles. l•to Ae pó•le. ver dus e8criptos e tlus do appareciment .• de KanL, E' notavel que estudando este 
cartas de Voltaire e d'Aiembert, de Danioa· e Tbiebaull aHsompLo, escapuMse ao nobre sen11dor que· entllo era a 
e outros mestres de linguu ou mimosos da fortuna. Quão A.llewauha qne copi~sva a França e della recebia sem re• 
profundo era o desprezo de Voltaire pelos cort•ziios e sa- torno. Mas cb~gon lambem para a Allemanha a época da 
bios dA Allemanha que elle só vira inclinados, andando de sua emancipação e Klopstock foi quem deu o primeiro 
rastos I Tmh'a tal valor a língua e a bàbJiidade eMtran- signal para esse grande trabalho intellectual. 'de· que reeul
geira qoe qualquer barbeiro DIL • .\JIHmanhll era tratado por too declarar-se a Allemanha independente. A este respeito 
marqoez, e ao passo que o doutor allemil" era considera•to fis o qM dis~e o nobre senador quaodo voltou á materia 
o igual ·de om coch~1ro do paço;. o fraocez mestre de lin por occasiilo de ju.stificár o seu segundo requerimento: 
goa era admllli·to na cOrte, howbreaodo. com os príncipes, • Considorou o nobre senador Klopstock como o pri-
como se foss6m igoae~. » meiro que encetou ou deu maior 'desenvolvimento á li Ue-

A. A.llemaoha, portanto, é qoA nesse tempo era franceza, ratora germanica, quando, pelo contrario, a Bodmer oa 
e nilo a França leutooica. E S. Ex., que ainda ha pouco Suissa e a Gottscbed no Norte cabe essa hoora, sem que 
fallou sobte a Jitteratora allemil, ·ha de reconhecer que por isso seja menor a gloria de.Klopetock... ' 
está em erro e convencer-se do que digo. Foi com eff•ito 
por e~sa cpoca, no meiado do seculo passado, que mani
festou-se na Allemanba a reaccilo intellectual contra as 
innovacões francezas e Klop.stock ·foi quem deu o primeiro 
síi;nal para o. comeco desse grande trabalho intell~ctoal 
pelo qual a naçil.o ãllemil toróou se independente, collo 
cando-se ao lado dos povos viAinbos mais culto!. 

A' esta asserção o nobre senador oppoz·s~, co~teAtnndo
me e accusa.ndo-me dti erro. O nobr11 Henador nilo admit 
te que esse mer~cimento pertença a Klopstuek. • 

0 S11. MENDES DB -\ LIIIEIDA :-Isto é inexacto, di'S
. colpc-me; já havia movimento anterior. 

O 811. VIEIRA n~ SILVA :-'-Pois b~m ; o nobre senador 
contestou-me e disse : que eu eM ta v a em erro, que o mo
·vimento. foi anterior a ·Kiop~tock, sendo devido a Bodmer 
e a Gottsched ••• 

O Sa. MENDES DB ALMEIDA:- Os iniciadores. 

O Sn. VIBIR! DA. SILVA:- Peço licença para 16r o que 
disse o nobre senador e as~im nos entenderemos melhor. 

« Finalmente no seculo passado, disse o nobre ~onador, 
esse movimento· litterario leve grande impulso; mediante 
doa~ escoli.s que então floresceram na Allemanha. ·A escola 
Sui~sa de Zuticb, á cuja rr11nte ~~~ achava Bodmer e que 
produziu littera.tos da ordem d• Ges~ner, Lavater, Muller 
e outros. A outra ti "h" por cheia GoU•cbed, era a escola 
do Norte, de que a individualidade mais notavel, rl;•pois. 
do cho·fll, foi talvez Nicolai, o redactor da Bibhotbeca 
Universal Allemã, e~pecie de Ml'yr.lopedin que muito 
influiu na liUeratura gt•rmanica. Essas doas escol;•.• qoe 
taoto animaram a cultura litteraria na lmgu11 allomã 
in8pi~arnm·re na litleratura inglezo e franceza. A escola 
de Bodmer ou da Sui•s" sHguia o~ movimentos da Jittera
turn ingleza, a de Gollsched, os da franc~za ; mas o 
resuhado da luta (o! Cavor11vel a B1•rlmer porque produziu 
na Allemanha vullos lítlcrarios como Klopstoch, o autor da 

O Sa. MENDES ~B ALMEIDA. :-Os iniciadores. 

O Sa. VIEIRA· DA SILVA (continuando a Mr) :-.· •• e 
isto sómente diz respeito á Allew~~onha p~otestante. 

" -Furam elles que começaram esse movimento, que 
Klupstuck poderosamente auxilion, mas roi sobretudo 
Le8sing quem mais o acelerou e desenvolveu. • 

A fonte em·que o nobre senador beb~u esta! informa
cõ~s fo1 a historia UDIV•r•al. do Dr. Weber, e d•vo ob
;erv~r ao senado qu~ o nobre senador não prestou muità 
attenção ao qu" Jeo ; lo"o em •rguida ao que Weber diz 
relativamPnt" a Budmer e a Gottsched, pouro abclixo da 
passagem que o n"hre senador citou, o historiador, tratao• 
do~e~peci~lmente d• Klopslok,diz o seguinte : « Em Leipzig, 
onde continuo'n os s~us ~~~tudo•,poblicou, em t7i8, os tres 
primeiros cantos da' so" Messiada, que provocaram :geral 
enthusiasrno, e destle então foi elle saudado como ·o (ufl
dador do .uma nova época litteraria, o creador d11 uma 
nova língua ptiettca.» E ma1s adiante: «Durante 30 ao~ 
no~, o t•antor da Messiada e das Od111· foi o ce1itro da 
poe~ia nllemã; só o que se e~crevia no seu ~;~spirilo podia 

, cont~r com o favor ~ubllco. A nação allemi deveu á est& 
influ•ncia uma elevação moral, um ennobrecimetdo COOII! 
raras vezes· se manifella na historia,. ele. 

E' .o propdn aot., a que o nobre senador soccorreu-ae 
para me cootest/\1' quem refuta o que S. Ex. aventurou, 
~ó pelo gosto de dizer e de publicar nos seus discarsot 
qu" eu errei, que e~too llDganado I 

E~sa li~eira apreciaçilo que fiz da Allemaoha no meq 
discursu no voto de graças, eu a bebi em obras de aol.orea 
de nota, é cou"a corrente, qoe não admille duvidas. Re .. 
cordarei 110 senado a carta de Strau~s dirigida a Renao, 
e que foi publicada nesta Córte oos jornaes de maior cir- · 
culaçllo, e della se póde ver que a contestação opposll ao 
meu discurHO é infond6da. 

O Sft. F!GUEIIIA DE Msi.LO dá. um ~p11rte. 
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o Sa. V111R4 PJ. SJLVJ.: -·o que 't'OU ler dessa carta 
de Strauss uada tem que ver com ã religilo ; é questlo 
muito divbrsa, pois trata-se de litleratura. 

" A. França acostumou-se desde o tempo de Ricbelieu e 
de Luiz XIV a representar o primeiro papel entre as naçil•• 
eor11páa8, e Napolelo I confirmou-a uessa preteuçlo. 

Esta supremacia ·e~trilíava-se em o~a · rorte organiMac4u 
polilica ê militar, e a1oda mais na htiMratur~ •·la~Mir.ll ~o .. 
a Fraaça proóulira oos s~culos X VIl ,. XVIII, o que •S• 
segurara A sua liogua e á MOa cultura a pr,.puodHralu•i• 
na Europa. E' mister accresceot~>r que a primeira coo 
diçlo deota hegemonia· da França era a rraquHza da All~
manha, di,idida, d,.suoida, difficil d11 S• pôr em mtovim•nto 
face a face da França una, ceotralisada e prompta para 
a acçlo •. Mas cada povo tem a su" hora, e para os povos 
robuatoa ha mais de uma. O povo !'ll~mAu ti't'era a su" 
hora. -110 eeoculo XVI, oa épor.a da r11rnrma ; mais tard• 
coe&ou-lbe··caro eue progresso, cusfou-lba os·de8aatres da 
gu•rra de Sfl ·aanos, quQ o precipitou ao me~mo tempo na 
impoteocia politica e oa decadeocta intellectoal. 

!(as ainda nll.o chegára ao lermo do papel que devia 
representar. A Allemanha concentrou-se e pnz-se a tra
balhar caladà. Começou pelo qo" b, via run~ado, não o 
poder da França, mas o direito da Fr~nça á •upremaci11 
européa. Produziu uma lilleratura. fl v1u se eotã•• sor~:ir 
uma pleiade de poeta• e pros:1dores. que de certo Ílã" 
pódem . temer a .. comp11r•çllo com us t:lassicus rranc,zes 
dos seculos XVII e XVIII. Se em alguns dotes do goMto. 
de delicadeza e de culLura social, oa clarfZa 6 oa •IPgaoci11 
da 1órma, õs nossos classicos nem sempre igualaram os 
lraocezes, levam-lhes a palma na prorund•za do pen,a
meotu : a idéa da humanidade, do des11nvolvimHnto bar. 
leooico da natureza humana, na vida iotell•ciUal e na vida 
gmal, foi posta em relevo pela litleratnra allemã. nu 
utiJmo quartel do seculo XVIII e no primeiro do seculo XIX 

A A.llemaoba por este modo alcaocara a superioridade 
iotellectual oa Europa, emquanto a França contiouava a 
ter. a prepooderaocia politica, que todavia a Inglaterra lhe 
disputava fortemente.» 

dnsllo que •o ~ou hPg,.Jeano. Não sei em que se funda 
S. Ex. para qoaliflc11r·me de tal. Na rapida apre
ciaçao qu11 flz. como com,ioba á tribuna do senado, quando · 
•~b,.gu•i a HMg~l, limit6i-me a lembr~r ao SllDado 
que o grande· pbilo•opbo. t~ndo conseguido fazer emudecer 
tnllaM as vo~es riv11e~, apenas !alleceo, a ~Dil escola divi· . 
li1u-s" 11m Ires ramos. Creio que da IIXposiçllo deste !acto; 
n4o se IJÓde d~prebeoder que eu seja l"gel1ano. . · 

O Sa. MsNoBs DE ALIIfBIDA.:....:..EutAo V. Ex. nlo é? · 

O Sa V1BIIIA DA S1L•A :-Pouco impnrt~ par11-a nossa 
•!D••tl•• que HU ~-ja h·g8leano ou o qoe S. Ex. quizer. 
Eu já diMse. qualifique-me S. Ex comn eoteo.~er. E' que&• 
liln que n4o vem ao caso Quando rallt•i das l~odeoclaH dos 
d•·O• povos, tal como se manif•st_!lvam oa· litteratora de 
cad~ um df'IIPB nada d1sse que pnde~se autnrJ11ar a que se 
me attr~bui~stm op101iles quH ~>Ioda oilo ezpuz e que não 
>OMteotei. 

O qo~o flz roi recordar (racionamento da escola de Hege 
pHrBundido que a est~ f .cto á que o o Jbre senador dHVJa 
r•(erir-se, e por essa oc~asillo lembr~f que da ioterpteta
··a:o da pbilosopbia de Hegel surg1ram os Strauss e os 
F•uerbach ; mas não ólv1dei declurar' que o fanatismo_ 
~e"t" •scola,tend~ produzido grande senMaçAo na All•maoba, 
·r~u··ram-s" contra Hllit lllnumeras e importaolHS pro
l•staçil·~, e itHo da part~ d• F•cbte Ilibo, J.. ho Sh•el
l•r, Drus,bacb 11 "nlff•S: Na d··sertaçAo que o nolfre 88• 
uador r"z ~obr~ B-g~l e que se pôde ler em um dos dis
··ur~•·s a que me tenbo rererido, disse o nobre senador o 
~· guiute : · - . 

« O Sr. Mendes de Almeida :-"S. Ex. é heg~leano, e 
.:iJ éomo tal ~•mp•e o coooiderei QUilnto a suas 1dé~s re
ilgio~as. e de mais. não tratei sub o ponto de vista politi
co de >Uas propo•l~ões sobre o poder ab3oluto do Euado, 
como qu"m se cootraditou, porque desde que. o nobre se
nador segue e hegeleanitHDo su.stimtava essa doutrina que 
reprovo. 

O Sr Vieira da Silva :-Que idéa forma V. ·Ex. da 
pbilosopbill du dlreJto de Hegel I 

O Sr. Mendes de Almeida:-Uma idéa exacta porque. esse 
celebre pbilusopbo passa por ~ostentador do poder abso
lu.to do Estado e portanto. de quem o representa. » · 

Em sus~eolação do aparte que dei ao nobre. senador 
p6la ·minba· província, peço licença para ler a opiníilo de 
nma autoriaade, tratando da pbilosopbia do direito de 

As~im como assigoai~ a época em que o espírito alie. 
mão assumiu a soa maior importancia o as artes e . na• 
sciencias, niio _me -esqueci de tratar; ainda ·que muito d~ 
leve, das dill'eren~as que se notava fntre as duas lillerat
&uras, fraoceza e allemã. Ao passo q1e em França at~P> 
cava-se com exageração a religilo e a Jgrfljll· que s .. 
punha em aotoganismo ~om a cultura int.,IJectnal d~ 
época, omquanto Voltaire auribuia ao cbristiani•mo to-

. das as de~graças qne tem pesado sobre a hum~n1dade, os 
racionalistas allemlies est~cavam cbeiiJS de respeito ante 11 
grandeza bistorica do cbri~tiauiHmo. fn·vestigando, pois, a• 
dill'l•rençu nas t~nd~ocias das dua.s naçõ~s, pnuc•• me im 
portava sab~r se K10nt era hdo em Fr11oça, o que nlln vinh~ 
ao caso, nada tmba qu~ ver com a comparaçã•• da~ l•oden· 
cias das duas litteraturas. ja ind~pend· ntes uma da ouLr• 
e assim do desenvolvimento intell~ctoal dos doo• pov11~ 
Mas o nobre senador não me· compr~h•ndeu, e aproveitou 
o ensejo para dar mais um11 vez prons de 8U~ 8 ·bPrln• 
ria, espraiando-se completamente sobrA os •y•t•m"s 
pbilosopbicos da Allemanha, deKde Le•bo1tz até H-gel. " 
de tudo quanto di8se parece a2enaa ter chcii'~Ado á con· 

Htgel. · 

« Na sua Philosophia do direito em que elle (Hegel) 
r.rmpr6bendia em uma ~ó coüstrucçiio pbiloso11hica o 
dir•lto n•to • ai, a mnr11l. a politica, o direito pubiico e a 
t<Cunomia. politica, H g•l adopl••U o _ponto de partida maia 
~IPvado con•·,.bendo o .Es1ado como o mundo que o etpirito 
r.reoo r~>ali~·n~o-se a si me"mo. d11 um modo consciAote; 
pnrtanto, dizia ~lle, o E•l•du d•Vfl ser veoerado cnmn uiu 
~er Slmult"Mamenle d1vioo o terre~Íre, etc. Como H.·gel 
ouLr'ora bavia mnit.s vezes mudado o SPD ponto de VIsta, 
•"":m tamb,.m, no mom~nto actual, ell11 t~nt11va mau
•er-se 11m urn justo m•io entr~ o1 principio& b"llf'loÍI:o e 
gutmdaico, eolre u ceutralbmo e o atumi~mo; queria pesar 
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com mail equidade ós direitos ·e os dneru recíprocos do 
E.aado e dos "mAmbros do EstMdo e conciliar a. hb..rtlod" 
politica e a liberdade natura~ a omnipot•ncia do E·tttdo 
aollgél•· o indrvidualismo dis8olvente dos tPmpos moá6r. 
nos. Á seus olhos, a força e a solidez do Esrado repou 
sam inteiramente sobre esla recoocilíaçao dos d.us mo· 
mentôs · Õppos&os. 

ab~rraçcles, preparoa-ae na liuera&ura alleml ama oa&ra . 
era de nova ~tloria e em uma direcçlo inte1ra.mente di-: 
versa, poie foi mesmo 1111sta época que e1J'ectuoa-•e a PIU
~agem de uma poesia em decadeocia para a regeueraçto 
d• scil•ocia •m qua~i todos oe s~us ramos; as inves&isa
o~s relat!VaR á historia, ao cot~hecimea&o da aotigliidade1 3 lrnguistiÇil, á lilleratura, ào direito, ao Estado e á reli

girlct rflceberam um impulao intetramente novo e aoobe•ae 
culher vantagens parucnlares mesmo dos desvios da poe
~ia qu• ae l>~tyia refogiado em outros &empoe. Mais do qQe 
anterrormer~e pro·curava-se Dlergulhar de um mode obje.;. 
clivo Dll espírito dos tempos e da historia. Adquiriu-se. o 
babíto de adoptar um methodo bistorico uo exame scieoli
liro, melbodo pouco conforme ao espírito positivo do ·se
colo XVIII O resoltàdo desta febre ardente em que se 
~xageiava, tanto quanto possível, a. ausencia je toda. cri
tica, -foi precisamente uma critica si!, que mais tarde 

O Sa. MBNDBS DB ALMBtDJ.. : - V. Ex. com eala citaell.o 
j~ati6cou-me. . · ' 

. O Sa. VtBIIU. Di StL'VA (le"do) : "- " Pelo seu modo de 
conceber a soberania do Estado, Hegel se oppur•ha a todas 
as instituiciles defeituosas e imperf~ihmeole desenvolvidas, 
que mostr;m o danino feito ao Estado pela acção arbitra 
ria· dR contiugencia indrvidnal; oppunha-Pe. pois, ao E~
tado feudal da idade ·meilia; a monarcbill electiva ; au 
E~ ta do cr~ado pel11> fatalidade ou pela razão; ã th"oria 
franco-americana do Est•do, baseada ~obre nm contrato, 
e, finahlltnte, ao mecanbmo da çentr~lisaçllo que arraneh 
ao E~tado a soa força intrioseca e verdadeir;t, isto é, a 
organi~ação da commooa etc. Os Dlais desconfiados pare~ 
cia que deviam estar satisfeitos, vendoque H"gel elogiava 
a munarchia constitucional como a fórma mais perfeiU1 
para um E8tado e como a obra definitiva pela qual a 
mondo moderno terminava do modo mliis caracteri~tico a 

· serie das transformã~iHs politicas ; os mais inclinados ã 
suspeita pnrecia dever acolher com sa~isfaçil.o o modo 
por qae o philosopho coocebra a importaoci•. e o sentidu 
de ama repreMcntaçAo nacional; mas, em se~:aida, achava· 
ee qn10 P•lo vago em que elle deixav• a comp•tencia dos 
deputados li pela composiçil.o da r~proseotação nas duas 
cam~trlls (formada da nobreza, dos primngenitos e de de~ 
pntadoe eleitos por corporaçõ•ii), H· g~l havia rei to cun 
ce••iles inaceitaveis ã~ idéas partrculares sobr.e á consti
IUICAO, · taes como tinham curso no mondo especialm•nt• 
prassiaou: H~gel · hnia dito cousas ex,ellent•s ~obre 1t 

divi.ao dos pod•rf's. e·sobre a~ r~laçi!es •JUe d~viam exrstir 
eatr.,·•Jies rtc .. Vra-se com pr11z~r a argnrn•rtlação chra • 
déciMiva com que H•g•l d~f8ndia a admini•traçAo public~ 
da justiça, o jury. a pnbhcidade dos debates na represen-
taçilo nacional, a liberdade de impren•a, etc. • . 

Se 6 neste s~nlido qae o nobre aenador pela minba prn· 
l'iur.ia m~ qualifica de heg•IMno, não deixo de conr.orrlar· 
com/S. E1. ; mas do que acabu de ler pnra o 11bsolatísm• 
do soberano, deue rep-~seotante do E•tado, romo o nob•P 

· eeoador qaali6ca o Ji,on•rcba, divirjo aindn d~ S. E1. 
Terminarei ~~~ta pll<te do meu di•1·.urao opondo .ao tr~~rb

qoe, em aeguntla edição. o nobre $8D•dor cria Pm um d"" 
seua discursos, do Dr: Virscbuw, a opinião de uma auto
ridade, quanto ao desenvulvimeoto intellectual da Alle-
maoha (lendo): . · · 

produzir ~m todas as- sciencias innovações fecundas, e 
eín algumas de tntre ellas profundas . revoluçoes. . _ 

Mas &otes que esta separacAo da poesia e da scienci& 
se effectuasse, separação que' Dili! permiUia reconhecer 
~atas conseqoencias .beoe6cas na actividade scienli6ca 
seoilo depois de 1820, esta época de transiçlo mesmo, 
·qn.. enchia precisamente os aanos immediatamente aute· 
dores e posteriores á rer<taoraç!to, llfferecia o. espectaeulo 
da maior coo fusão. Com. elleito, a poesia, tendo attiogido · 
demasiada maturidade e a scieocia po·aco. madura. ainda, 
reiudicavam-se rectprocameute '· jã invadindo ama A 

oot;a, já ·coacentraodo-se de um modo exélasivo em si 
mesmlls, e se mostravam completamente e1tereis em re
laeão ã vida exterior e·_naciooal. Houve na Allema• 
nJÍa épocas como a da guerra dos sete aonoa, em que a 
poesia e a vida activa não se estorvavam mutuamente, 
antes se aOJiliavBm recipro~amente. Honl'e outras,. 
como os annos de 1820 a 1830, em que a cultora da 
•cieocia pura toroou-•e; aínda que morto indirectamente, 
uma verdadeira e~cOI8 prepar,.toritt. para a· edaeàção 
crvír.a do puvo •••• ·•• Um s6 d.os trabalhos p_relimrnaree 
1nrtíspeosav~is para prepar .• r toda educaçlo ·politica na 
AllemrUtha, reahsoo-se 'dPpoi• dA 18'!0; queremos fallar · 
du que. alli se fez no e~tudo da hillôria. » · 

Por consPgointe, a Allemauha tinba-se complelamea&e 
·"mancipado antes de tO. 

O Sa. MBNDIS llB ALMBJDJ.. dá um aparte. 

O Sn V JBIRA JIA SJL VA :-Sr. presi<teote, preciao da in
•ulge .. cra do ~~nado. A qu .. ~t4o de que me oc·capo poiico 
~Ó·Ie Jnt«>res~ar aos no~sos debates, reCCibheço ist11 ; ea, 
P""'a'lto, nllo me alongarei, Paeaarei ag~>ra a occopu-me 
do topíce do discurso do nobre senador pela Dlioha pro
víncia relativo ás universidades d" All~:maoha. 

cr .Indicamos maia acima. a reacçâo que tPVe Jogar 11m 
toda· a maneira de pensar desta época. contra o rmp~rro 
de Uffia rRt/lo SllperfiCiaJ laJ COrnO SR baVÍII rev .. Jado DO 
seculo XVIII, r~acçAn que se havi11 maDJfl'~t11tlo m•is cl·
ram,.ntH no r11maotiMDIO portico 11 "" l·l•·al•smu phrJ, ~o 
Jihico na AllAmanha. D1ssemn~ qo~ óur•nt .. e·tA• •nn .. 
estas duas tendencias b"viam r~ompittn cumpll't"m•rtlfl ''""' 
o mund•• exlerior, e qoP, •fnMtando-SA do pr .... ,t., •• 
tinham encerrado naa idbs e na vrda d6 uwa époctt. I{Ut> 

de 'lla muilo tempo havia paaaado. Mas, no meio destas 

O nobre seuador ·divide as universidades da Allemanha 
em proteathotes e carholícas, e cen.suroa-me por .nau ter 
fr•qo~ntarlo omll univl'r~idade catbolica, preferindo um& 
1,rut•stanto. Nilo ~ei que idéa fórma o nobre senador da 
or~:•niMçllu do" e.tudos superior6s da Allemanha, não sei 
em. qu~ a otorrdnde se ba>êa para e~tab~lAcer essa dí!rlllo 
do unrversidades protestantes e onrversrdades catholJcas. 

O Sa • .MBNnxs DE ALIIIEID.t.:-Digo que ha uoiversJ-: 
dades em que se excluo o estado d!!o lheologia catholica, 
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248 Discurso do Sr. Vieira da Silva , · · 

·O Sa. VIBIU ·D.L SILVA:-V. Ex. está enganado. 

O Sa. MIIIIDIB DI ALIIIIID.Li-Nilo está nos estatutos de 
todas esse estudo. •· • 

SÍ•te :peço Jiceoca ao senado para ler O trecho da obra de 
Rllnan e~ A rernrma iutellectoal e moral>l e é o :seguinte: 

O Sa. VIBIRA DA BILVA:-MAs, o nobre senador esque
ce-se que eu ia estudar direito e nllo tbec• Jogia I Dis•e 
o nobre senador que o professor Rossbirt nllo era calholicu, 
e menos ainda ullramoatano, pnrql!e en•inava direito 
caoooicu em H~idelberg, onde nl\o se ensina s•nilo o di
reito canooico prl•testante J. Poi• eu, que fifi discípulo de 
Rossbjrt em Heid~lberR. peossli dar te•temuuhu do contrario 
Ahi estuda-se o direito caoonico debaixo do ponto de visla 
ar.ientifico, e este estudo ·abrange tanto o direito da lgr~ja 
catholica como o das outras, e nllo se trata de ~nsiuar o 
direito, tendo-se em mira o interesse de uma seita ou de· 
uma religiilo. Havia em Heid~Jberg dons professores de 
direito canonico; Rosshirt que era catholico, ll Morstadt 
protestante; sendo catholico, inscrevi;-mo n? curso dll 
Ros.shirt. 

" Distinguindo-se cu.idadosamente o gráo e 'O direito 
de exercer uma profissão, como se pratica na Allemanha. , 
~ ficando a8sentadv que a 'universidade nilo raz medicas,··;:·· 
nem advoga~os, ma" hnbilita para estas profissões, remo·· ·~ ·,_ :. 
ver-se-h111m as d1flkuldHd~s qoe cert,11s pe~soas acham .na ;.,.,. : · 

O 811. MBNDBS DE ALMEIDA dá um aparte. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA : - P~rgontoo o nobre Fenador 
porque nlo fo.i para Freiburg. Freiburg está em Batlen e 
Heidelberg tambem pertence a Briden ••• 

O Sa. PIBSID~NTB : - Peco licenca ao nobre senador 
para IAmbrar-Jhe que está ti"nda a h'ora dest10ada para us 
requerimentos. 

O Sa. V111R! DA SILVA : - Obed~~o a V. Ex. e apenas 
peço licen~a para conclnir o meu p~o8amento. . 

Freiborg está em Baden, assim como Heid~lberg: a lei 
em relaçlo ao es.tudos superiores diversilicará de univer
aidade a llniversidade no mesmo territorio 'l · 

o s~. MEKDES DB ALMIUDA dá um aparte • 

. o 81\. VIEIRA DA su:n: -v. Ex. ·está' enganado; i.a 
Allemanha existe nos estudos snperinres liberdade do en
sino' e liberdade de aprender. A lei qne regula os estndos 
seperiores em Baden tanto vigora em Fre1bnrg, como em 
Heidelberg. 

collaçilo ·dos gráo~ pelo EMtado. O E• lado,· neste systema, '' 
não assalãria certas opimlles lilterarias ou scienllftcas i 
o que faz é abrir, em um alto· interesse social, e a bem 
de todas os opiniões, campo largo, ~astas arenas. onde 1.11 
sentimentos diversos podem manifestar-se, lotar entre si 
e disputar-se a approva~ilo da mocida~e já· madura pela 
reflexão e que assiste a estes debates. » · 

Assim, Sr. presidente, segundo o. testemunho deste es· 
criptor, ningue!D é exclui do das cadeiras das .univer~idades 
da Allemaoba por causa de suas opiniões; os catholi cõs 
as obteem como todo mundo. Na Allemaoha pile-se o ca-
tbolico e o pensador livre rrente a frente. . 

Cum que interesse. manda o governo de Baden ensinar 
theulol(ia c11tholica cm Freiburg e theologia prolestaóte. 
em B~idelberg, quando ambas .as .oniversid&des estilo 
dependentes do mesmo governo 'l .Ha liberdade plena •• , 

0 Sa. MB!IDES DI ALMBIDA :-Para OS . individuo&, mas 
nllo para as doutnnas. · 

O Sn. V1BIRA DA SILVA:..- O que se ensina em Frei- · 
burg en~in•·so em H•idelberg. Assim como ha uoiversi;, 
d11d~~ qu~ se dist~ngnem. 11_1ais pelo e~ todo do direito, pelo 
de me~1c1ua. Fre1burg d1Sl1ngoe-se pelo ensino da theologia 
cathuhca, o que não importa a negação do principio de 
liberdade de ensino nas universidades da Allemanha. . 

0 Sn. MENnBs DB ALMBIDA :-Entilo O que siguifteam 
as ooiveuidades mixtas na Allemanba 'l · . · . 

O Sa. V111R.I. DA S1Lv.l :-Quaes silo essas. universi-
dades 'l · 

O S11. MENDEs DB ALMBID& :-Oh I Na Prussia, Bres
Jaw e Boun; ha ... té~ dess.as Tubingeo, em Warteoberg. 

O Sa. MBND19 DE A.L!IIBIDA:-Mas para isso fez ., go- O. Sa. PRB•IDENTE :-,.Peço aos nobres· senadores que 
nrno de Baden . ama· concessilo aos catholicos em Frei- não 1ntert·omp11m o orador,· senão a discussilo nilo póde 
borg. ter fim. · · ,...1. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA:-Nilo sei disto i o que sei é 
que todas as opiniões são representadas na~ uoiver5idade 
desde que o são scientificamentei ali i não se procura saber 
se. o .professor é catholico ou protestante ... 

O Sn. MENDES DB ALMBID.I.:-Isto é outra cousa. 

O SR. VIEIRA ·DA SILVA:-... e' a prova é que Rosshir, 
Mittermaier, Roberto. vou Mohl e outros muitos eram ca
tholicos. 

O Sa. ME!IDEB DE AI.MBIDA :- A.s univ~rAidadPs mixtnR 
teAm cursos de theologia catbolico8. e P' ol~•tnnt••· A· 
ootrn• não. 

O Sa. VIEIII.L DA SILV.l: - Jâ que o Dobro senador m-

O S11. VIEIRA D.l. SILVA:- Sr. presidAnte, voo obede· 
cer á intimaçilo qn~ V. Ex. me rez. Eu tmba necessidade 
de. não deixilr sem resposta a refutacilo do nobre senador 
pela rr.inba proviocia ao meu discurso no votn de graças e, 
se com as mmbas pala vru nilo posso conv~ncer a S.- Ex., 
abi fica consignado o que escreveram homens competentes 
verd11deiras autorid~des. Se a leitora que fiz póde ter-m~ 
tornado mni3 raslidioso do que . desajara, disto peco des-
~~ . 

o" Sa. MRNDES DE ALMEIDA : - A mim nllo; senhor •. 

·o SR. V1R1RA Ó& SILVA : ··- Em vi•ta do que disso e 
·1· qn• 11. o ·~u'ndn qu• ouv1u "'" 11 ao nobre senador 
qn• nos julg· ; ,b,uecendu .. V .Ex., Sr. presidente, c~ 
wu callo. 
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. ·-sESSÃO EM 26 DE AGOSTO 
·Redacçãe 

.O llr. •unqoelra (minilt'ro da guerra):-
8r. pr~•ld•·nte, eKt"u ver.u •dt•lo d., 1foe a r~dac~il.~ 6lnbo
fll.da p•la co111miM•Ao r~spHCIÍ v a ~stá em t•rwos de ser 
apprtiVIld•, 8U•CÍl·DdO M8 liJifUhS duvuJn I'Obre a AmHOd• 
e qu~ s~ i•f•r•u o oo·br11 senado,r pHiu Mnr11nbilo. Pare.,ta· 
m11 (jUH já se lillb• f~jtu •Q<IIII grande ~IIQCHS•â•J'á Ímpor
tanCill d••te proj •~lo, 'ficando buotHm B• bre a m"sa " 
rerlaeçao e s•Otfo boje impr•sso oo:j.,rohl da casa, o. qual 
se · di•trtb11e · dB•de as pr1m•irbs bora~ da mllobã e, por 
coo•eqoHucia, todos os illuotr~s lsaoad••re~ podllim tH• 

occa,iao, como o ·nobre senador p~lo M~raobão, d11 lê·· 
em soas casas essa rfdaccilo. 

Entretanto, para corhr;" a qu••ttlo, para moMtrar qoA d. 
nossa parle ni[o hil desejo de approvlir de afugallllbn q~ .. l
quer cousa que diga r•sp•ito a um nrojecto desse quil«t~,
póde· se aceitar urn adiam•nto por 2 i buras. 

_ -- E já qoe tomei: a palavra, n!lo P"~~o deixar de .di1.P~ 
alt~urnll coas& sobre·. a emeuda a que se refertu o oubr:

. aen•dor. 
E·tuu conv•.ucido de qa11 e li~ p~ssou ••• 
p Sa. Z<cu!As.: ~ Apoiado; o Sr. Paranaguá virá 

aa•t"ntiti' isto' .;qui. 
'·O SR JoN·Q~BJU (ministro . da g•~erra) :-••• ma~ ~ 
me~a. a quero cumv~te a cout ·~:eru dns voto~, julg~ .-._ 
contrario. p,.r.ce.a-me - que a ~m-oda passou ; cum os 
votos dos ·senadores .. que se sentam ne.ta banc11da e com 
os d& illas~rll. opposição, ella devia ter. passado. E~tou 
jlisto conv~ocido; uio sou, porém, .competente para eluc1dar 
este ponto. 

O SR. SrLVBIRA 11.\ MoTTA :-Foi equívoco da mesa. 

O Sa. JuNQUBtRÀ.. (iiÍiniiJro da guerra :-Confio no 
criterio é n'a fld,;lid~de · ··om que a· m"s11 àiriga os no~sos
trabalbos ; m~s·. é (:uestâo p&ra ser d~cidida por_ ou1ros 
e oão p"r mim."' · · '· -

'Maod11rei, port~oto, uma emenda no sentido de ser o 
adiaaúulo por U horas: - · 

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO 
. Re~rutamento 

·Sr, .S••ratvaz-Vem lavrar .. um ullimo protesto 
co.ntra o p~ojecto. Nilo. tem. a esperança de .convencer_ a 
s.,Ex: .o ~.r •. m,inistro.da gu6~ra é .de modificar soas Opl
niões.~O.IIw ,do,oradur,"é ·.most~ar,ao paiz •. qu3 nilo f,.z 

. opposiÇão sy~leâui&ica, quando reprova e. combate o pro-

Não ; o pr••jecto é boje mais ridic~Ju: qoo feroz: 
Quando a d1scoss1to começou, dizia-se que o desideratam 

. do go~erno era angmeotar a aptídito do exercito e forlitlcar 
8U11 moraliarlde. . -

Todáa· as classes deviam concorrer para ieso· e o impor lo_ 
4., Naugue dev1a ser dímibuido com tgu.Jdade. 

Accredceotnva-se que o governo tinbot. lambem muito .em 
v.i~t ... promuv~r o eogajam~uto volonl~>rio. 
· Todas as illosões estão dis~tpaaas. 

. Dous sy•t.,mas prevaleC3m boje na m6r parte das 
grandes nações: . o voluntariado e o serviço obrigalorio 
jlda todos os cíd11dil.os, sem 6Xcepcilo de classes. · . 
. O voluntariado, syotema doce' e humano, coaciliave I 

com a liberd11de do ctdadão e com as exigeocias dos go
verno,• p11rlamentar,.s, é o systema que prevalece uoa Es
ta~os Unidos e na loglaterra. 
' O ~erviço ge1·al e obriga to rio· é o systema da~ grandes 
p•>tencias •nihtares, isto é, dos povos que silo cooqaista-
tlures ou teem receios de conquistas. -- / 

N,d. mais natural do que adQptar para o Brasil o sys-
tema do ·voluntnríado,. . 

Nos•as inrio•trias precisam de protecçil.o ; nosso exer
cito é diminuto ; e seoia mui'o razoavel converter em 
u•na carrHJra ut•l e oubre a dura pr~fissã.e de 'soldado. 

O · •Y~Ienín do •ervrço obrigatorio é duro.' ruinoso e -im
I>Õe se ""mo D6Ces~i~ade inaeclin•v"l a certas e determi-
"adas_ nações. . 
/ P<~is b"m; o proj~•·to não adoptou " voluntariado e 
HC~ioa •:om razil.u tHalls"ar entre oô~ o sy•tema prussiano. 

D .. sses receios. e be.itaçõ•B oasceu o pr~jecto, que oito é o 
voluntariado, nem o servico obrrgatorio. 

Nilo é o volaotart'ado: porque não o deseuvólve e até 
o contraria. 

Na.o é o sy!tema obrígatorio, porque pela exoneração 
por dinb~iro bÓ os pobres e os desvalidos comporito' o .. 
exercito. -- · · ' · 

O governo esquece& o· desideratum de aogmeotar a ap
tidão e moralidade do exercito e oilo se lembrou de har
moninr o recrutamAnlo com a JiberdadH plena do cidadão. 

Compr•bende-se o voluntariado, isto é, um '~x•rcilo pe
•JDeoo orgaorsado ·pelas vucacõ•s para o servico militar: 

Cumprehende·se o serviç; obrigatorio par~ as uaç'õea 
que teem iniriugos poderosos. · 

Mas o que o4o se comprebende, e o que ~llo se poderá 
j 6mai~ · juoliflcar, é um ~yslema que alista todo o mundo, 
Lnq·u:eta todo o mundo, p11ra ·deixar qoA escapem ao ser
viço· militar lodoH OS qoe pos~••em t: 000~000. 

Isto é que é ridiculo, e oio póde de modo algum mere
cer a approvaçilo dos bomeoa, que desojam para o seu paiz 
ostituições permanentes e racionaes. . 

Ah8tar o rico, o aristocrata, o filho do capitalista, do. 
Henador, sabendo que jamais servirão no exercito é, ama 
bypocrisia revoltante. 

jecto. · 
· Cbroo organisaçiio militar, a r.nedidll qu~ se discute ó 

um escarnM, como meio de provar o exorCIIn d~ recru
tas; o ·projecto é uma am~aça á hb~rdode do cidadão, ~ 
ama causn per11101nlln.ta de inquifllnção publica. 

O SR. SII.VEIKA Louo: -Apoiado. 
·O SR. SARAIVA :'"-O or11dor não acredita, como s~u 

particull1r ·am1go senador por Mio as, que o projecto con· 
serva. ainda ae suas reições de tigre. 

Ess11 hypocrisill é a maior das iniquidades, quando se a 
"lAva até o punto de fazer o pobre pagar o mesmo que o 
rico 11ara eximir-se do serviço militar. Converter o Impos
to de sangue 11m imposto pecun1ario e ordeo11r que o r1co 
p11gue ·o mesmo que o pobre, é proceder sem a menor 
B•)Ui~~de. 

Â2'l.'.lill:'f;I),X,QI 

Tem-se asseverado que o voluota'riado está . no art. to 
do projecto, 
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O SR. ZA.c!RÚs :-Outra hypocrieia. 
I . 

O Sa. SARAIVA :-Semelhante asseveração é inexacta. 
O voluotnrio serve no exercito menos que o sortea'do '! Não. 
O voluntario fi~a livre do serviço da reserva ? Não. Pois 
bem ; o Sr. visconde de Muritiba daclarou na camara que 
sem essas vantagens o voluntariado ficaria prejudicado. 

O proje,c~_o_, aada .. ~~l~ora ~ ~~!~Ya ~~~õ_; ,a,~_lll!IPOBi· 
~ilo do oxerc1to sub!ldllrá a meema ; as ioqíiietliçcl~s da 
popula~ilo contiuuaritu; os,.v,a.d,i~~' das cidades poder4o ser 
favorecidos· p~la sorte; e estla arrancará da agricultura oa 
homens mais laboriosos. , . . . . , 

E', pois, fóra de quest~o que não só o voluntariado não 
foi desenvolvido, como é contrariado pelo projecto. Aban
donastes o .voluntariado (exclama o orador), porque o sys· 
temá prussiano vos· era mais agradava!. A elevação do 
nivel moral do exercito pela entradà para elle de gente 
melhor era o desideratum dos organisadores do projecto. 
' Mas a que ficou reduzido esse desideratum '! Os re
sullados do projecto serão os mesmos que os que são ob-
tidos pela lei actual. -

Mas, observa o orador, por que motivo o governo niio 
llesenvolveu o voluntariado e chegou a um accOrdo com 
lt. opposi~ãó Y . , . • 

Oi hberaes querem o voluntariado para o tempo de ·paz 
'e o serviço obrigstorio para o tempo de. guerra. , . 

Haverá. cou~a mais justa e razo~&vel 't · 
O voluntariado é ut.up1a aa opiui&o do nobre p~eaideate 

do conselho. Po1s bem ; se á utopia, observa o orador, 
oenhum mal pó Je provir do desenvolvimento desse aye-
lema, porque o do pr•jecto é snbs1diario. . . , 

. As classes instrnidas e ricas escaparão pela exoneração 
por .'dinheiro, ·e o exercito continuará à ser formado pelas 
classes desvalidas e por ellas sómente, porque acabaes com 
os cadetes. 

Todos os esforços envidados para elevar o nível moral do 
exercito não conseguirãÕ mais do que 3e tem até agora 
obtido, i! isso prova a sabedoria com que foi elaborado o 
projecto. 

Diminuirá o projecto os so1frimentos da popula~ito po-
bre ? O orador examinará esse ponto. . 

·Actualmente prende-se tumultuarimente nas g~andes 
cidades e nos grandes povoados.. . · 

Os juizes de direito sol.tam os recrutas, que teem isencões 
ogoverno corrige ainda as asperezas do recrutame~to,q 

Pelo projecto os recrutadores silo .s.ub•tituidos pAlas junta. 
parochiaes de alistamento e sorteio. Feito o sorteio, come
çam as prisões. 
· O que será·a prisão dos sorteados sabem todos os que 
conhecem a repognancia que o homem do campo tem á 
vida militar e á expatriação. , 
.. O varejo das casas dos paes, dos irmãos, dos parentes 

derramará sobre as familias mais desgostos e inquietações 
do que as violeocias do systema actual. 
. E tudo isso na hypothese de que procederão com regu

laridade as juntas parocbiaes. 
Mas quem conhece u Brasil sabe previamente qual sArá 

o procedimento das juntas e a sua lealdade no sorteio. 
O orador não exagera. Ha dias o ex-presidente da 

Bahi~ declarou na camara ter recebido quatro actas 
falsas do ., o districto. · 

O Sa. VISCOftDB oo 810 Bauco (preddeflttJ do C:OIIIIJ· 
lho) :·-:--As vaotageos permanentes e~IAo no proj"cto· 

O Sn. SARAIVA.: - F~Aitam as essenci~Aes,.lsto é, aquel· 
las sem as quaes, , oa opmillo do Sr Vlac'onde de .Muri·,. 
tiba, llcaris prejudicado o voluntariado. , 

O Sr. mini•tro da guerra propuz na camara diminlli
ção de tempo de serviço para o voluutario e ó. sorteado 
ue comparecia em tempo. . 

O Sr. viacoude de Muritiba foi além e mostrou que íle
via se fazer di1f~reo~a eatre o sortudo qlle apresentava-se 
e o voluolario e. que este devia ser isento' da rê'serva • 
. . Se assim pen~av&m os sus.tenhdo~es 'do projecto, poi-' 
que impugnam hoje o 'qolr outr''ora accnis'elbáVám 't 

O ó·rador vae ler o que dtss11 ila camllra o ex-miois:o 
tro da guerra visconda de Mur1tiba, boje r11lator da com;. 
missão, que examinou o projecto e o auetenta ; pede a 
attenÇ&o do seo.-d~ /para a defesa do voluntariado· rei ta 
pelo seu mais illustrli aliversario. 

" lato demonstra que o peqsamento capital deste pro'
jecto é faze,r com que o nosso exercito seja composto .. de 
vol11ntarios. E' esse o grande de&ideralum em nosso p~iz. 
uma 'na~ão de I que jil fiz menção, a 'Inglatiírr~. Dilo usa 
de outro meio para recrutar. Os. Estadoa Unidos em 
tem,pos normaes não recorreraiJ!.. a o\ilro nieio. , . 

Prouvera Deus que podessemoa eonseguir este ~eside
ratum, ainda que · fos~e c·om algum sacriflcio para o tlae
souro, ·porque seria isso bem compeusailo pelo re~peito 
á liberdade it~clioitlual e á vocafàO dos ~udividuôs para ae 
armas. " _ 

Partice'"~ó's que, íiéndo o 'deilidef,tiín d'a 'forlluí~ão do 
exercito, que se componha elle de .voluntarios, é_ preciso 
empregar os meios que l!oderem ·párecer necessarioa para 
attrahir os voluntarios~ 

O Sa." Cauz MACII!Do : -Permilte um aparte ? Dis!e 
que eram falsas, porque linh m papel igual, a mesma 
tinta e eram escriptas com a mesma lettra. 

O S.a. S.UAIV! :-Se ptssoas bem collocadas commet
.tem fraudes, ainda. cont~a amigos, o gue se pod~rá espe
rar, dessa m,ultiplicidade de· junta& parochiaes ? 

Na opinião do orador as juntas procederão com par
cialidade, os sorteados serão perseguido.s pela pohcia, o 
clamor publico será maior do qtie é bojo, quando se faz o 
recrutamento, e os odios locaes augmentar-se-hlio. 

· Se ·a reserva, compoila , de 'indi!Jiduo'r ~ue liollllm 
praça 110 exercito, . comprehenderu . ·nece11oriamelllt . or 

. vo!t.ntario•, difficu!tar-.e-hia o opretefllâção delle~, ido 
é, praticar-,e-hia um acto contrariei ao ·fim que ae tem em 
vista conugúir. » 

A esse respeito 11iio é somente /a opposi2ilo que declara 
o projecto pessiruo • 

O presidente do senado, amigo do governo e·· conse
lheiro de Estado, declarou que. o actual projecto de recru
tamento é peior do, que a lei vigente. 

Por que, pois, contioúa o orador, os mesmos homens 
que defenderam na camara o volontari~Ado tem boje· 
combatei-o no senado ? Por que razilo o nubre relator da 
commissaó,que hontam 1fueria a redacção do tempo de ser
viço para o voluntario e a sua isenção da reserva, não 
quer hoje nem uma nein outra cousa ? . . . 

Entretanto o illustrado senador coneiderava a negaçito 
de tnes fnores como contraria ao deaideratom dt~ailgmen
tar o numero de voluatarios I I • • • · 

• 
. ' I 
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·.De todo iuo cooclae o orador que a commissilo, q11e os 
ministros oito qaerem voluntarios. O q11e .a commissilo e 
o minísterio julgam melhor é· um exarcitfl ~e necessitados 
e ig·noraote•, porque 6 eue o resultado dp t.ctaal pro-
jecto de lei. · 

O Sa. SJLVBJU Loao :-Apoiado. 

. os", Suuv.l:-0 orador DilO d~scobre, pois, onde o 
D)e~ecí~e~~o d~ projecto e' ~ll~ eabe [qual ~ systema que o 
mes~~ prOJ6~Io ado~ ta. O. qua enxerga . é am conjuncto 
~e disposiçiles C!lnl.rartict~riii~ e iojlisti6caveis. ·• 

O m'odo ~e reér11hmento ad.•p&lldo pelo projecto será 
menos 'iolento ou inais d~ce do que o. da lei vigente '! 
' E~amiiu~rá o . orador ~sse ponto e pergunta : Como se 
(u o recrntamentu p'resenteinente ? 

Prende-se arbitrariameotf) nas «raodes cidades e o juiz 
de· direito (c~mo . já observou o orador) destróe as grandes 
iPja~tiças, e o go"erno· corrige· ·depois as aspereza! dQ 
recrutame.oto. • · 

N_a realidad.e é çousa que parece~ selvageria uoi recru
!am~nt~ com~ a~tu,.lm~ole se faz, e o projecto em dis
cássa:o sopprime o consternador espectac11lo qae dão os 
recr11~adores: Mas o prnjecto nlto provocará outras in-
justiç&s e violenciu? · · · · 

Todos' os llorteados obedecerão ao· sorteio ? N4o. E 
oilo obrdec~rão, por'que as classes ricas e~ca pam a elle 

O Jlra~il pr~senceará am es'pect11colo 11inda mais coos
.~~r,o~dor' d? q11e o q11e se deriva ·da . lei act11al, e é o do 
Yari'JO das casas dos paes, dRs milPs, dos ir~Uilos para a 
rpi~~~ do~ sorteados ~ o proceas~ dos par~ntes )elo crime 
~tr!lt do asyl~ q11e prestaram ao· sorteado. 
· Essa fioleocia far~S8·ha coin um mandado de' pris4o 

em fórma, mas terá unia ioft11eocia peroicíosa no seio das 
famílias. . . · · . · . 

Os agentes· eleitoraes, nas cidades, illo recearito mai~ 
o .. rftcrolamento feito pela policia. 

Mas os_ Juradore~ l~b~rioaos fogir~o de 111~s casas I! as 
autnridades poli.cia~s darilo. 11ssalto . aos sorteados, como 
àoje. se dá aos que procnram recr11tas. · · ' · 
.. 'com os' b-bitos que t~·mos a l11ta se dará sempre. 

,\clu•lm~nte dá·se 011 escolha du recruta. Pelo projecto 
em diHCP•silo à JutR virá depois do sorteio. O voluntariado· 
é· ci meio de acabar com a lula e mais tarde será acoro-
çoado. · . 
· ·· Diz o orad~r, · q11e o art. 1° do projécto 6 uma hypo
crieia, como muito bem qoaliOcoo-o o. Sr. Zacarias. 

A' commissilo de marinha e guerra, observa o orador, 
r.abe a maior responsabilidade dos males desse projecto. 
O ministerio tem-se sempre submettido ás suas deci"ll~a~ 
Se .a inftuencia da commissilo é támaoba e · se a · sua 
sabedoria 6 maior do que a dO nliOisleri01 por qU81 I per
gunta o orador, Dilo tomam seus dignos membros Jogar 
nos conselhos da Corôa? ' 

l!so, a1Drma o. or&dor, seria mais natural e parlamentar. 
O oraaor, repetindo o. que já disse, a1Drma que o pro

jecto -PilÓ é o voluntariado como nilo é o sysr.ema pras:. 
sia'no de serviço obrigatorio ; oito conhece o seu syAtema, 
m111i ·pensa ·que é pe1or do que o actual, pois como modo 
d11 recrutar os seus eiJ<itos slio peiores, po!que a perse~ 
guiçilo dos sorteados recalcitrantes, os varejos das casas 
dos paes,. amigos e parentes, e . o processo destes pelo 
a"ylo qae deram ao sorteado, tudo isso é tilo const_ernador · 
como a caçada de homens para soldados nas praças 
publicas. . · - · . 

Ora, observa o 'lira dor, para as industrias o projecto é 
desastroso, porql1e quasi todos os recrutas sahirão dai 
frega~zias r11raes, quando boje silo tiradoJI das (reguezias 
orba nas e· dentre os moços sem occupaçilo u~il • · 

'Pc~ra a liberdade do cidadli.o o projecto é ama ameaça, 
porque fic&m todos dependentes das j11ntas de qualillcaçiio 
e sorteio, eivadas das paixiles Jocaes. · · 

Para elevação- da aptidão e moralidade do exercito o 
projecto é um escarneo, porque pela exoneração por di
abeiro escapam os ricos e todos que t.eem uma tal oa' qaa. 
ed11cac1to. 

. Como· orgànisaçilo militar ·o projecto produz apeoal 
uma reserva de 6 a 8,000 homens; •• 

O Sa. P~uruaul :-De 4 a 6,000 na opiniilo do Sr. 
Muritiba. : ' , , . . . I 

0 1 Ss. S.tRAIVA.,: - ••• de 'll 6,000 ·homens espal~ado 
por este vasto lmperio, e por isso de di1Dcil senilo de 
impo~!ivel mobilisação. ~ - . 

O que, pois, p~odazirá Cl projecto como organisaçiio 
militar 1 . 1 • 

Ma,,'.continúa o orador, se o gov.eroo niio queria o 
vol~ntariado, se tinha de reouociar, como ren11ociou, ao 
desideratum de um exerci!o composto de ricos, de nobre~, 
de sabios, o que devia elevar o nível de sua aptidli.o e 
moralidade, se devia contiuaar a servir-se dos pobres e 
desvalidos, por que. oão fez uma cousa mais sensata e 
imitoa o exemplo da RepublicR do Paraguay? 

Ndssa R~p11blica, . observa o orador, todo o ci~a~ilo é 
soldado em tempo de guerra, como é e deve ser e!)tre oós; 

:~e .p · mioislerio, cootin~à o orador, tivesso procPdido ·e em tempo de paz, em circumstaocias oormaes, silo çha
com·'rranq'ueza e quizesse o' voliJooarindo, a discussilo do ma dos ao. serviço militar os para~uayos, ·que nil.o !eem 
'p-rojecto RerJl' ou!ra e elle já . leri~ paasad~, tornando-se uccupaçilo, o que se r.e~onhece p~r 11m alist~menlo de tcdl)! 
uma lei Ro1!':ifel._ , 1 os jneos,. qae estilo no caso de senir. · 

Os Jiberaes trabalham por uma idéa 8 Mo de conse- O oudor nota q11e no Paraguay comprehende-se a oe- ' 
guir, h1Drma o orador, a orguisação do voluntariado, ces~idade de 'conciliar o recr11taineolo com as necessidades 
uilico meio de n111lillcar .os mRies do projecto, que se das industrias, e que um moco 'sem óccopacãÓ pó de to~-
quer ~otar. · · nar-se um bom soldado e um cidadilo alil: No . Briuil 

· esqaece-se easa. verdade e vive-se· de palavras·; fiiZ-'se 
, O SR. Nvi'IBS GoNCALVBS :-Apoiado. uma lei, que vae aogmeniar a inquielaçilo publica, preja-
. () ~"· S~UIVA ': ..:_ Procure o mioisterio (exclam~~o o dicar a agricullura, ,e 111dO isso sem re~ultados vaot~josos 

!l,f!l~0~1 my•t•fica.r .todas .~~ reformas, _e um di'!- terminará parn "' morali.dade e ~ptidiio do .exer.cilo. · 
.P.- ~oa miss4o ~ cheg"rá 11- do p~.i.z, qfl& s~ç~ a vez do Tein-se notado, observa o orador, contradicc.II,o entre os 
partido· hboral. · · · · i li~er~ep ~~ ~i.s~o~~~CI 1~.e~t~ proj~c;to. • · · · ' 
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Tal contrndfcção não eJ:iste. · chamado ao serviço miiitar d~pois de ter a idade neces-
Os Jiberaes querem o voluntariado e votarão por todas saria p&ra o eXP-rcicio de ~eos dir~itos politicas. 

as IDHdidaa oece~sarias para· fazer desse systema uma rea• 0 Sr. 1\IKNDES os ALMBID.I. :.:.... Isso é da coostitoiçilo e 
!idade. . · do bum seoio. 
~~·Os liberaes querem o serviço obrigatorio, isto é, que 
todo o cidadão seja soldado em ten:~po do ~:uerra o parn - O Sft. SARAIVÁ :-E nessa idade já não póde frequentar 
quo o Im.perio seja defaadido de seus inimigos externos e ás aulas do eo•ino secoodario. : 
internos. ' O orador lembrn que o senado deve estar cansado, e 
i!fi Na apreciação do proJecto é que teem apparecido di ver· não tem o habito de (a. lar depoi• da hora, e, portanto, vae 
geocias. terminar. Antes, porém, de o fazer o orador 'não qu~r dei-

E' assim ljne nos querem a eJ:oooraçiio por dinheiro xar de reconhecer que o projecto, abolindo o castigo da 
como a ooica valvula de seguranca contra os denios e chibata. merecelÍIL p~r is~o só ~eos elogios, se . esse b.eoe• 
fraudes das juntas, e outros qo•rem' a suppr~ss~o da exooe· fiei o oi'lo t1ve~oe sida coo~idtrllv.,)m~oto reda'zido peiM 'dia
ração por dinheiro e da substituição de bom•·m pnr bom•m. P• sicão qu~ coosnrva.. na m•rioba o ca~tigo corporal e. dá. 
como ó meio mnis effic•z de fortificar o voloutariado e io· ao ~~~·i~tro da guerra o d11e1to de de~igu~r"'éis recrutas 
teres~ar as clasneP ricas e poderosas no eognjameoto de que devam servir ~IIi. . · . · . . 
voluntarios. Dnndo ao miQidtro da guerra esse pengoso arb1tr1o, o 

Estabeleça-se a' i~oaldnde o a distribuição do imposto d~ pruj•clo deiX"D ·a· am•aça da chibata so~peosa so.b,re. a 
sangue, cootinúa o orador, e os sena~ores e dPputados, cebeca de to tios o~ cidadães, fazendo 'isso um mal immeoso 
como os capitalista~ e agrir.nltores, serão os melhores eu-· ao v~luntar~•do. , ·~ 
gaj•doree ·de v,olootarios, e nunca se dará o S•·rt~io. Mas •. p•rguota o ora~or, porque o mioisteri.o da mari-

A exoneração por dinheiro fará a tranqoillidade dos nba não f•z o seu recrutamento por iotermedio das capita• 
ricos e será o pesadelo dos pobras. oias dos portos ? ' · 

Emqoanto os ~enadores riPm-se, di~culindo este proj~cto Por 40e "e conserva na armada o.r.asLigo co1·pora.l? 
os P••breR Pmr>regados do senado p~n~am no modo d~ ar- O orador nà•• tomaria a· n••pons;,btlidad" dtl abulir P~se 
ranja r 1: 000~ para que seus filhos não vistam a Carda castigo em alto mar, som qos os mais dbtiucLod otn-
de ~olrlado. ciaes da armada coovie~~em oia!O. · 

Queira o governo um exercito de volantarios, e coose- M11s o orador aboliria sem' hesitacão e sem receio do 
goirá i~so. perigo para a · disc•phoa o ca~t,go éurporal e.m nossos 

O orador, continuando, diz : todos conhecem o poder p .. rtos e fm oos~as furtaiPzas. -
do governo em oo~so paiz. O orador acha o nobre mioi•tro da guerra proponso a 

Em nm bom dia o J:OVProo d•claroo b•n•m•ritos tedns vÍol•r a lei !l•ra faz•r o b•m. porqu• o seu ,pontu friLCO é 
'os qn~ rlessem dinbdro pua a S11n1a Casa rla ~II•Prio·or~i" agradar a todos; m•B julg~-o iucapiLZ de "'lolar a loi para 
da CórLe, e surgiu o maflesto>o bospici" de D. Pedro II per••guir os sta~ adver.arios. 

Em outro dia foram declarai!"~ b•o•m•rito~ os que p.,,, b m·; o .ora~ .r vae esl•b•lecer uma bypotbese, 
dessPm dinh•iro p11ra a instror~~o pob11ca, e apparPr.Mam oa qual o n~obre ministro ba de pers~gu1r e~m o quuer 
os sumptuosos palacios onde os ricos ouvem os mtlhoros e ~ ~~m o de~fjar. 
m~is distinctos ·orador~s da Côrte. As ~r•·ViuCtbS do NurlA Pn•i•m.100 rrcrotas e destes 

Quantos volon111rios não teríamos, se o governo acorn- ~~~ ,ilo lib~rae~. O• 6~ d•pul,;•los d~ m~ioria d~ nobre 
çoasse o voluntariado, e ~oanto f~hz. seria o Brasil coo- nun••tro tntere~shm se polos recrutas conservadores :·quem 
tinúa o orador, .sa o nosso paternal governo dpclara~~· irá para a m~>rinba ? 
beoemerito~ do paiz todos c.s homens de bem e de eervico~ N•ce;:;:ariameot~. otfirma o ·orador. os !5 liberaes serilo 
reaes no paiz I I · " os rl'crulhs da marinh11 ,. os deslgnadt•S' da chibata. 

O re~oltado ~eria, diz o orador, a abundancin de recro- Só por i"80 o oranor vótaria t•ootra o projecto 
tas, sem tornar-se oecPseario ta o to trabalho , tanta O orador V.ILe concluir. pro1•nn~u t~mbem a sua traqsac-
discnsPão e om ··projecto Ião complicado. ção e declarJiodo ao oubre mini~tro, .IJUII votara pelo pro-

O orador nãn liga importancia a certos assumptos sobre j•cto : 
qoA l•m nrsado a discossã(). 1 • Se foss•m reprorlozi~as e acPill\8 as em•nrlas que 

E' assim qo11 a qn•stão de idade, que é de ,::rande im- S Ex o Sr. vtse .. ode d~ Muriuba dtf nd~o •m 181i9 oa 
portaoci• na Fr•nça e ua p, n~•ia, nada vale no Bra;il, fi r.amara dos t!Aputatlos, 1stu é, ~e o l~mpo dtl ••~•1ço do 
admira que o ministerio não tenha feito a opposição tão voluntario Cor reduztd(l1 e fõr ~lle ainda i~eoto do ser-. 
innoceote cooces~ão. •ico na re~Hva · 

A importnocia dessa qneeUio, obs~rva 0 orador, provém ·2.• Su fôr supprimido o arbítrio, qoA pelo pr~j•rto· tem 
. da necessidade de augmeolar o mais possível 0 numero de o nobre min1~tro dH d~,jgoat ~~~ r~crutas para IL maru.ba. 

soldados. ' 3 ° Se for sopprimida a eJ:on~ração por diobe1ro e a 
· eobstitnição. · 

Mais importaucia tem para o orador a questilo do pri- i o Se a base da di~triboição d, ~ rMIDtas pelas pro-
vileglo dado ao ensino utfiêial. vinrias for a popola~llo e não 11 qualith~açi\o. 

Quando o mioi•tro do lmpArin favorer.e o ensino livre, Com .e~sas ern~ndas, diz o orador. ó projnr.to não 
deplora o orador que o mini•tro d" ~:o•rra imt•D{:nA n ~Prá o mt~lhor, mas ~Pu~ eft'HI!OR pAruiriosus MH~O con..;. 
em~od•, que ig11ala os di•CipOios ri••B cullegios partumlar~~ ·ider,ve)meole d11uinu1dus, e é essa· a onica ll8ptrança 
aos de D. Pedro 11. O orador entende que o moço deVb ser que póde ter boje o orador. 

• 

,..J 
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Discurso d·o Sr. ·Firmiiio 

--------------------------------------------------~.;-
SESSÃO .EM 27 DE JUNHO 

Volo de graras 

O ~r. Flrmlno 1- Sr. ·presidente, em oppn~içãn 
_ao voto de jó:raça• s;,brH a ma teria relilpos.;; roi 11a pot~•"~l~ 
intellec'toal baseada a' primHira eru11oda pelos tret~ oubr•·S 
senadores, os mais distlndos que a tinham as~igoado 
Não ex pendendo nesta di~co~~Ao as razõ•s por que tambem 
o a,sigo~i, la 1 vt~z se possa soppór haver prfferido a op1~ 
oião dos nobres s~nadores que defenderiam o voto d~ 
«raças. . 

Su•·c•deu. jo•t•mentA o ~ontrarlo. P~di a palàvra 'pnr. 
dem•~uetral-••· Plua "atet' lU"d in ve itate e1t quom quoíl 
in opinione N,llJ poli""' S•r mud•IIC·· d~· lltlnll .• ····U~I;.~ 
Çil•s•mi m•t••I•,,~Hm t•mbom é· ll~>•Si••l •e foruO~ueu• 
att11nlo o "vrgur Jn•XCe·IJv•l' tHn murb~ cou8r.·ienCJd du· 

· · Graça a aoo je·liitàs, e d•pois a~>a missioliarioa· fraacil· 
cauoo e· .barb•d"·hn• it~hanoo 11 al~:nns. Cltrmelitii8, poia 
que a ellee He deve levar t•nt•s o~çlle.- bllrbariÍs ao cbria-· 
traoi•mo e á crvíli~11ção, uprnrão charla do muito ·illodrado 
~ cnu•cieociooo Biillb•Z• r da Silva Li.boa, iodrcador de 
lotlas ~~~ vill•·· qu .. •lle llfllrma lr~vaularllm 08 bllrbadiabol 
ao Norte e ao Sul do parz, e os jt~suit_as moitás povoaçiles, 
que tamb6m ponderlt, furam reduzrdas e cbamadl!s á fé 
11elo iocancavel zelo dos mesmos mieaionarioa. -

Pnra ci;ilis•cão de toda a nova' &oeiedadé, mediante ·a 
instrucção pubi1ca, foram emprfgadoa muitos edorçoe, 
111ior.rpahneut~ p~Jos jesuitas, professore& sapieotiaeimoa 
•los 8PUS coll•gios. 

· seu• priirr.rpioM. fuo ra.n•••ta•s. Penso a~eorn cumo· 11rnpr• 
sobr~ ft-<le assompto. Plus enim in re til guam in 1.2:1&

limalioniJ, 
· Sr. Jlre•idlinte, o procPdimPnlo actulllmAnte disr.utido 
dn~· v~n~ra'ndus' Srs~ bispns de Oliodõt e du p, á nãn fui 

•s,;nil11 cu·nprrm··rilu o 10<1~ ja hr:l•••il "de~i··afi·• do d•V•r 
~ tlRIIO·flltHII•ule f!t1Cie~•a•UCol DO• lrillit~~ lriu:ont•SIItV•iS d• 

j•m•dJ ção e.prdtu~tl, e~~~~··dor d 1 Vldll. e·rtir!l·•al; dn 
razão e do bom seu•o• Em v~z de ser morto bem apre
ciada e 11pplaudida es8a pr~f·r~ociR sublrmada do~ prfl
ceilos divinos aos bens do mun•lo ás vaidades do secuh•, 
foi jolg·d~ pelo gov11roo em a~pl•uso a ess~s vard•tl~s, 
stoo auxrho preliil-ctu, lilo grn'ffl ofl'ensa cumpria nlll• 
fica•s> imr•DD• á co•»trtuiçllu, que ahá~ a tndus o• poder•~> 
e dfliPg .. çiios da n•ção vmculn a ohdgaçAo i• r••·us .. br
li•sima tlll man111rtom a r•ligrAo CnlbuiÍI:n npo·t .. rrc .. ru

. mana, b•m como as leis d•crt~ladas am virtude 6 par• 
exProcã" da m••ma con•IIIUicáo. 

N• 'C.illa tio tbrooo f'Uj • ~ll•P'•tll. orll SP di•eotA. fot 
tamb•m d•clarado 11-t··r u /ltOV•r~o ftimA no P".'P"~u.; 11•. 
manl•r ill~sa a Jiob· rnnin o -ci .. n•l, p•rf•rlo cuntra.te d 
inPxpli••avfOI gr•v" 1 fl'•nsa á •:no·Uiiuclln ,.. ás I"'" inv•n 
tllrf · 8 JIIIIO m~tçonr•mn J:OVHilaliYO 1l11 ~~~ 0111!1\o dominftnl• 
Sob•r~DIII DIICÍ,unl ••II" é • do ouro. cund•cr;nu ii•N; ti-

• tolos buoorrft•:u•. furÇ• brota ; mas do dtr•rlo qu nA·• I''" 
sido b•m •X· rcido: não do ~:ovt~.·no; mns fla n-càu. D •• 
ser muito alttwliida •m def•tia da' Sioia reli~:iÃo a qu~ e 
devi•la a •:ri~t~nci .. I' f·lidrlad• dtÍ n',~sa patdn. 

Pedro Alhre. c.br .r obt•VI' ll lmntu·t~l ~:J .. rin di' dl!•
l'.ftbJir o Bra•rl; VH•udu urn """ monte 110 •UI d• Porl•· 
SPguru, o dl'onmrnuu· M nt" P. SColt~ Jlr<•O ter rr~•onbe•:l•1o 
no dra rle P.•M•·o~, e oo·•" fund .. uu 'dPu 11 onm~ d,. T•rr 
Snnl·• Cruz. S•~Diflrlu d"pOIH VJng•m p;~r~t o JÚ•rte lnan 
t~u •m· tÍm; b.tl~ t~n~~~~rl .. 11 Cru% ,J., l~<d•mJiçl\u, snl•m 
ni~•ndn com mi~·~~ ·, Cllntada 6 ~ermA .. · preg~tdo por p, ,., 
H~o·rqoe, · 

Oo j•snih• P moil•~s miM•innario~ de 'ordens rt'j!nl•r"• 
dMPnll•rllnr 11 ju ·la ~"IIU~R d•~lrb•rdndl' doM infliJ:'D•• E"
carr•g~tram·•~ mrmedr.tnn>eut• d11 •U• caler:b•~',., r·ultivfto 
do-lhe~ o .. ntl'oduutHtiO ,. juég ·n•lu us prPr.OÍI• 8 diVInO• dn 
rPiiguln qu• ~v•v•ot ~<e••s orrl•DI• r• gula•e• A prr<dic~t du 
EvRIIJ!•Ihu abriu 11 port. do t•éo 'ã lrirm•· osrrlnlle duH ""'"~ 
qu~< h•brtn•lln•· n B•M•il,, H•JIDII•r!OH """ tr•vas da ·,g,o 
rand•, · duode foram, arrllocado»_ e chawadu8 ao llt!Íu da 
Igreja. 

Num~ro~a· igr~jnR tambo,m se foollaram neste p11ic pPia 
-un•ma d~drc .. çáo do· s~ac•rdur.io ti"ndo geralm-,.ote bAm 
.. r.•ÍI•S "" cr~oç~r• r .. ligJO~a~, b•se , in ~urHion~tvel e ma iii 
•lU" muito ~'~"8HUCI•I ·do lO· x•:•ilJvel ~entimeDtO mor~tl .. d& 
""Çá" 'bra~il,.ira. Superior é rmpos~iVIll·~ver em· qual.quer 
.. utra nacão. Já o rlemoostrei, quao-du ile tratou da eman 
dpação ;elativa ao eetado servil, e muito estimarei·po'dér 
r~p•ul;.o. · · . ' .. · 

A. sodAd•dl'l brABileira, que muito apre.ciava, ·como dnê 
~emvr~<. Pm vi to .te de •u" origem e sentimento religioso, 
" rrar~o ~ortogu•za JlerennAm•ote .catbolica; f••i go,.rread& 
per. H IIMtdlt qu~ndo preteorléo em. Pllroamboco conquis ... 
t~<r parle do Brasil, sem duvida'·.para · alli fundar· suas 
.:rrlnnias. · · 

Es•a província; das mais importante& deste Imperio, pree
tuu ~nJ4o fnmoso ,e11niço milihr para a conservação da 
rnt•grillad~ d•••A paiz. A.lcançoo. D•oa louvado, espleadida
vll·torin, o ao ·cS por cao•a do Jl" triullsmo, mas. especial
m""'" tio ·senuin•oto r•ligio~o, vi~to ••rem os belhg&r&-ntes 
nri•·atbolit1h8 . . 

Vuu r•fPrJr um dos ra~tos prÓiíatorios dessa . glo
"'"a ~s,,,._c1 hd•de. A iotrt~prd•z do pProamboc11oo Hea
rrque Dr•.• ror til·• in•lgn11 em t-~s cnmbàte~. que é consi
·l•rh d • dii:Dn .,aralell•• do qo11 a brstoria rl'lf,.re de mais 
·•s~>n•brn•n li e•He r~<•p•ito. T•ndo-lbe 'uma bala atraiea
·•rlo o .,unho, mandou lbe fiz•ss•m sem .. demora àm'pata-

A·• d• mào par·a .se d~~ewkraçar do aparelho qaeirn pe
•IÍ"i• os ·s~u• orovrm~<nto•. voao.lo de. novo ao combate, 
''"mo a•~everrou Abr~u Lima, drsse : Basta me uma mAu 
p•r• .~ervrr a 11•• U D .. u~ 11 a mPO rei, cada Dm doa' dedOS 
.ra qu• me fica rora~cerá os m•ios de YID&'•.r-me .. 

A· 80Jl'8m"r.ia do poder espiritUdJ DOS •hmitl!l de soa 
rurl•l1rç4o era tão jo•hm•nte ~"m acerta e applaurlida, 
'I"~' nrn.:uM• a julgou ·~bmettJ~a ao poder temporal .bra
.rltolfo qu odo ficou 'iud~p6odeote do poder temporlll Ja-
,.jtano. . · 
o~ ~bbrldAs A mai~ aotoridadAa da ord~m- benedictioa 

~r~m ~<lerlos tri~on•lmeute, Sl'ljtUÓdo os "areceitus da bulia 
"outrlicin, fm juut• g,.r11l instrtorda o, m~st•iro de Porta
re~•, S. M•rlnrho ,j~ Tbrbaeus .. Nilo devendo es.sa depeu
·•~ncia ~~pirnonl, p~r•oa•4u iinm~naa,. ser sopprimida pela 
'"~"P"orl•of'i" t•mporal, a urdem· bAnlldict•na de.sta Côrte, 
v;~to nã· t"r.Mdo di" ••toada ".sun oltrma el~<içilo 1 ~ndo o ' 
~,,,z., 1 ll'rmin•do, ri'IJD"r"o ao lmpt!rador sohch1111Be dó 
·ornmo punuli':" a. d•sm.,mbra8~e do centro. ecclesiastico 
•• n nug~ m· I• o.•ole 11 ~ue fra sujeita. Foi immedlata
fll•nto rlef• rldu •S•B. rPqU•rimeotO e expedida a buli~' pou
l>fil•i • · Trtter tro!Jruimas· cura&, com a data 7 de Julho de 
1~!7, duerlltado uohcitada iodependeilcia eapirilaal. 
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A. ~11berania nacional na'o foi flnllo allribuida, c.omo Jorq Pll\'1~er ~. r~liBiilo. calboli~• ap,o,~oliea. r.~maaa, 
t•m ~ido, boj6 i11felizmftole ne~la . deplorl\vel ailuaç4o poli- 11 iut~gridad~ e indivi•rbilidade do lmperio ; obs~r•ar e 
tica, .• Yontade do go.~erno. f•m. obN~rvar a con~ljlll;iÇ~I' . ~olii/.Q' da uaçlo bra•ileir~ 

Cumpria, depoi• da indepeudencj11, estabelecer-se fórma " mais .1~18 do lmperio ;· e prover o bem geral do Brae1l 
de «overoo a usai~ bnbilitada para.ser organbada a nhÇAo quanto em mim corber.lJ 
braeileira, suAtenlada a sua soberania. Com ~ft'"ilo ae~im Como esl~ juramento, seado pre~lado lambem em le~ra 
aconteceu. T6lldo sido di~solvída. a assembléa constituinte, rdàde, fortrftcaria o sentimento religioso, muito atteod1da 
ullo foi imposta a. constiloiçAo, mas apresentada ape01•~ ~~ria sua razilo,de ser, e portanto mais declicado o cumpri
como am projecto de lei org~aica do· E~tado, decretado meato do dever, ordenou ·a conslitoiçllo, arl. 10G, que o 
tllo aomeote quando approvado pela naçAo que o aceilo:J herdeiro P~•sumptivo, em completando 14 aonos de idade, 
por nlo ficar subordinada ao governo, segundo a fórmh 11restará oaa. mA:oa do presidente dó Sllnado, lBII!Iidas a~ 
proposta, mas visto serem os poderes. do E>tado, suas de- doas camaras, o seguinte juramento.: . .. 
Jegaçiles, sabmetiidos á ·soberania nacional. dura · manter a relisillo catbolica apoal,,liça r,qm .• aa, 

- obKertar a C!!DSti~aiçA9 politica da ll&ÇiC! braailei~• e. f81" 
~is .o juramento prestado pelo Imperador D. Pedro I, obediente ás leia e ao Imperador». . 

quando a' naç~o solicitou fosse o p.-ojecto aceito jurado Ora, Sr. presidente, julsaodo a coostilaiçllo muito coo, 
como ~ons&iluiçllo do lmperio (lendo): - veoieote á observancia.da soberania oaciooal qae o. Impft~ 

. • Jar0 manter b religillo ca~bolica, aposlolica, romana, rador jaraue manter. a religilo do lmperto 'nio Pó ante~ 
a io.te~tridade eli.ndivisibrlldade do lmperio,observ11r e fazer de ~.er accla10"'d~, 10a~ quando betdeiro presúmptivo, na 
obeen~r como co~stitoiçllo politica da nação bra~ileir• id~de de U anaoa,enleod~r-se que elle póde nilo s~r. Çlllho.; 
o presente projecto de constilaiçlo, que o.tr•reci e a m~sm• lico, suppiie· se que priocipalmenle em materia religiosa 
naçio aceitou e, p~diu que fosse d88dA logo jurado comu J>Óde pruc!'der bPm e m•rec~r summa confiança o anlipoda 
cone&ituiçlo do .Jmperio: juro guardar e razAr fiiÍ•rd•r III$ dwt~mt!s da suR r.ons•·iencia, é uin absurdo, ~ieparate 
tod11s 'as. leis do lmJ!rrio e prov6r ao bem ~~~ral rl" B• asil nqu•,Otionavel. (Apoiado•) · 
qu11n~ em mim couber. 1\io dt! Janeiro, 21S de Março d~ O rl'g~ot6 e a rl'g~ncia, art. 129, devem prestar o 
11121 .-D. PBDIIO 11 IIIPKRADOB COM 6UABD.&. • me> mo jur~<m• nto mencionado DO arl," 103. 

o dia em que foi predado este juramento é o dll ao- Como em' lodos O! oPgnciós graves e medidas g~rus da 
ouor.iaçio de ·Noesa Seobora. publica adwioislra~Ao, bão 1111 ser ou•iduti os const~lb~iros 

Foi public .. da a coostrturçlo no mesmo seu lido do ju- d" E~·tado, e lambem • quando se · trat~tr do ext~rcicio de 
ramtoto (lendo): .urrbuiçll8~ proprias do po~er modera~or pre•tarl••, aoles 

•D. Psoao I. por graça de Deus e onaoime acclamaçln de tumllr· po~se e!le juramento: art. tU manda a 
doi povoe, rmperador coostitocional e de(ensor 1,erpetau r~lrgilo catolica apostolrca romau observar a cou~li
do Braeil : Fazrmos saber a todos 08 uouos sobditos que, toiç!l.o e as leis ; ~er fiel ao Imperador ; . aconAelhal·o 
teD~IJ-OOS reqonid11 os povos deete Imperio, juotori em segundo suas conscienciae, aUendendo somelite ao bem da 
camaras, que. nós quanto antes jura&Memos e flzeesemo• nação. 
j~rar o projecto de constiloiçao' que havíamos ,,fl'erecido O SR. SrtVBIU LoJo:-Julgam.~lles que ieso de jura-
ás suas observações para eerem' lepois presentes á oossa menlo é 1 êra. , ' · 
asermblh conslitointe, mostrando o gran~e dPsPjo que · o s11• FrlillrNo·-Sio port~&nto obrigados a manter a 
liobam de quA ~na ee observa~ae jà como con•liluiçAo do rrligiAo catboh,cll apostolrcll rnm•DII o podt~r moderador, 
lmpt~rio. por lbPS m~rerer a m"is ple011 appronçiu e rl~ll~ •l•l•gado priv•!ivamPnt11 ao J 11 ·p•r~;~dor, e p fiPrDiivo. de 
e~perar•m a ena individg,J 11 g•ral (llliddadfl polotio•a : •!UM é cbfl(~, 11 ruj·•S membros eao pur olle ooo,reado~ e d~
Nói juramos o ~··llredilo projectu para o ·.,b.ervnrmos 11 lllitndos li•r"m"nte .... 
razermos observar c"mo coosliloição, que de ora em o P"d•r h•gislatiVnli d•IPgrado pela oaçlo á a~Rembléa 
diante Oca 1eodo deste lmpPrio. » ,, g~r;.J com a sancçAo d,c1 Imperador, lambem é oobrrgado a 

E' .tio eVIdente decrl'tllr-se a coostituiçilo ~ó por haver ··un•prir esse dHVIIr Ordi!Dft o art. 91'1 quCl lodos os que 
ai do o projeçto acPitn pela o•çilo, como ella o ter aduptadu poolttm .e r tlt•ilores ~Ao .bab•iM prtra ~e r• m nome~ Clus de
por alo Ocar subordinada ao governo, mas devenrlo · ser put,.~o~, com •xcer•çAo rloR qnu Dllll prnr".~~11r,.m a rl'ligiio 
cumprid• a 'opiorllo e de(Pndida a snbl'rania n~tci11oal o• "" E·t•dO. e 0 arl. 43 ,111,. 118 elri~ii•M de 8~n••1ores serão 
ex•cuçlo dos dev•reM summamPote juNtos 11 •ffi ·az•:s im (eil•~ p~la me~ma m•Uillrll que ,. dus d•p.utad"s 
post11e aoa poder11s do E·tado, su•s v•rdad•ir•s l•ga~ile~, S•ndu aUriburçilo 11.,. II.SMilmb•é• g6ral, arl Ui§ 9, veJIIr 
como por exemplo •m rtlaçr\o á reli!:'illo flo lmp•rio na-fiO~trda d" Cullstrturçilo;- promover o bem ger.t d~ u.çao 

/ Seollo a IJaÇilo brasi1•ira emin.tntemflule de,lic11rta á "• nllu 'pud•n~o 8,.r b• m •x•rci•lo sem 811 aU•nd"r a inll'ocllo 
relif':ilo catbolica apostolica romana, a c~>D•tllniçfto nA" e ll•pirrlo d~t IIIi, ordenou o S•Dildo oo seu ·r,.gimeoto 
ordenou a eu" adopção, ,8 P8011M a pobhr.cou ••fficralm•nt" i.nterno qu•, qU•ndo o eeuMdur enlras>e no dia dpsignado, 
declaoado,art. IS, que cuntrnu:rá a •er a ~~~ lm~,.no, c"rln, fl,.,.idida a l.tg•h 'ad,ll da nomiiiiCilo, dé~Re d•· juerbos o 
porque J~ llr~. Em obMertano'IR da MOb~r~ola IIIIO'IOUIII.or•le·: jurltiDI'IItO .. aor s.ntos Eva.,gAib~~. de m•Dtllr 11 relh.:ilo 
nou o~ ~ .gurnte". dtveres &ocnmamtlll~ JU,toJ e t fficn z•• : , .• tbuhc~ apo~t·•hCh romana 11 cumprir 0~ m~ra .denres 
como Jâ ponderer 1 . . · . · • r~f11• r•lo•e no art. 18 ;do m~~mo r~grm,.ntu. P•o~ando do 

cr.O IIJip~ra'dpr, arl .108, ant•s d• ~er llcclrtrnado pr~~tnrA m• •JII" modo, Íf!:Ual ftr•pOMrçlo ~~~termu•o.u a camara dos 
ou. III~!JS ,dq presidente dp. aena~l', .r:~~tid~e ~~~ ~uae \l<t· depotad~a, qae deve eer rapreaaD,IlÍite imD)edrata da opi!lilo 
mar~,.~ 1f'J . .IliJI18 .jnr&JDo,nlo i . · · , ! oaeiooaJ. ' · 

·' 
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dld•'nou '' t•mb~·m a 'ron>titult;ilo que a '" ""llo lollp•rí'M 

d~ lib~rtlil'll da BSilPmblé• ·geral 8~<14 tod'"' o•S oll•oCI,; iou 
dia S di! M~io, dta dà. invençã'o d11 S'Hnta C•u&; IMIS DDII• 

delliCH~Ao 4'8 • crl'n~aa uHg•u~iu da n•çllo br•>il··lill • 
lambem po'r ÍUO foi dt<CCI>tii 11i em DomH dli S~o'ti>~lill'll 
Trind•d,. 

·Na infa•l•bihd·•d" rla •lgr•Ja, P~st>nehol á >boa esecuçl•· 
d08JirPCeitud diVIP••B, ·Í.i:'rl!dllar~tm Ii· mpr~< o~ CIILb•-l!c"" 
Vfrd~tll,.mie; · St<pdo sflmpr11 IIJ:I'rut•'dt~s 11e "~'~"~ d11 P"d"' 
.tempor~ol, e incriV•l nAo ~·j•lil p<ora ~li~·ií 'Bn1 b~m lu: .. uo
oallo p11der l'~pmto•l · Nllu .,,. ~ó 111 D'fl'ar a D·ll~ o qU• ê 
de o,.u~. quondo se colic,.ae a C·~•;r o qu~< é d., Cesar. 

·HuUfe 'tio ~omen•e que~tAo de c'ompet•acia em rel11çAo 
ás autorid~d11s ecclesiatitic:as. Qo11si todos os caibohcos· 11 

eo~eJÍÍHr~tnio devida ao pap• nas d~ci•G~s ez~catedra 8 
. alguns ao coi.Jcilio ecumenico. 'Quando, pois, d11crHtoo ~~~ta 
mii~OJfiea autoridade fCcleeiasuca que a io(.Jlibili~ade, da 
lgr~jll era . repr~s~ot~da pelo summo poot•fi•~e. cessou 11 

qu~st4o .da · corPptC6o'éia, 'C o i . a no vem ·dra~olv ida · p~lu 
•oJ. , 

Se •. pois, é indiepensanl á Igreja catbolica a infallibidad~ 
do summo poilte'fiee, 'ê oín flirdadeiro· absurdo' drpeoder~m 
dà vo·utade do poder tllmporal as d~eisiles ez catheltr'a du' 
aoberaoo eapiriloal do munrlo ca&bcil'icli•. ·. · 

O Sa. v'rscorioa orí: · Souu Fui.co: -Absurdo · 6 a t•l 

________ ._~-~ 

· "'""t" n• 11rtnal ~ilo•çil.o p~ohtica .acerca :de8IA diilpo~iÇIIo·, 
''· fOI! § 1t E' u•ml da~ prrodp111111 a'trrburçil~s ~ 

puder i-J:"o'Utl90 ·ilfldo) : ·, ·' · ' · 
· .• C•·••clllltr ou Ut'IC·•r o b .. neplacito ao• decretos doe coo• 

.iiJio• '.io l~<Ur•s aptl•tohc11w 8 IJUH~·qu6r ootru eua~tiluiçiJea . 
~··cl~'••~&-tecu qrit~ ee oilo oppllzéram A coo•tilaiÇ4o-,, e . 
~r~r.•d~!Jd" "PI'• ovação •aa. as~imlllé" ee con&ivl!rem di.-· ' 
pn~içllo· ge'ral » · · .. r · · '· 

f,.odo sido ul.posto ·p•la conatJtuiçilo. como· já riem ou.
''~'· ao• · pbder ltll•jlnral o dt-v"r (ur&~1eoctdb p~lu juramento' 
·I e mailtllr-.e a rtligl4o cHtholléa'apo~tolica rom~ua;·e aeado· 
a iofnll•bJJidade da lgr•ja eeeéae\'al · á-•me.ma• relr!tilO e 
~uribuida · ao vig•rio ·de Je~aa Cbristb, •o aucceelior de 
S. Pedro,. nilo póde o governo neg~r beneplacito áe 'bull81 
pootiOcias aobr,e ma teria religiosa. Quando aeeim proceder 
o4o cumprirá 6·eu deyet, violará· a· lllioe&Uuiçilo, iDYadfi.Jdo 
" sribPrania o~cional, qbe· é do direito' a~bre a força. doa 
P,Ovos sobre u go;erno, imperiumr'.titiflll" oloralíl imperli. 

P .. r .. 81! deduzir. do arugo da conllituiçllo ohi~"m"ote.· 
Cftliifo que Comp•te 80 gOVHroo DPgitr bt~oep(aci&o. á~ bUIJal 
rrileridas, é preciso qúe a uciolleoti•sillla kllrmf!De'otica jú• 
ddiea, ·descontente da ··razllo ··a maia sobhme, oiucida no 
direito romàoo, seja afogada nas agua• do Rto Branco: 

O .sa. MJL'IDIB DB .ALIIIBIDA : - Muito bem. 

ilifallib!lidade, · O· Sa F1"M1NÕ :. -Nilo se póde julgar o beilêjllacito 
O Sa .. FraMrl'lo:-A.verdade 6 ama 16 e o erro multi- •l•prov•çlle iodi·penaavel do. poder temporal para a eieca

plicll. A V8rdllde une e o erro St>para, razilo de .er d. ~110 diO d .. ci~il~s rehgiOSIIS, porque oe•se ,caso. ~eria àup.~ 
unidade r.a&bolica e da .. vari~dHd" d~ ~~it~s r•ligio~a~. A . ~rimida, opr01ilo antiporla da .razA'o e do .bom senso, a 
ioraJiib•hdade puou6da é o•oo"~qu.,ncia impr,.•cuHlivel d• · d ·p•ndeoc~a do poder espiritual no ex;,rcicao . de 'sua . · 
anlorisaçâo coní·edJda· por J~>UB bri~tll, cojo •if!Hrl''· P • ;ur•·llrcçao.. . · . . . . . · 
papa, a s. P~dru, de11uPm ,, vog;orw é •urc•~~or ~:i-1~ T•bt' Qu . ..,du é evulPnte o. fim ordena,do, d'!- .IPi,. dne~~ 
terram dabo clave~ rtgttt cQlloJrum Q ,.dc""'que lig""''" ·., ~lo'am•ott~ r.onduir que au&orisa os meios oeceeearlos 
aupw erLt l•gatv."' et tri·CaJlil, •t q .. odcumque ao<ve•ta ... r .. •l!r CIIO•P~uidu. . , 
liUper tetram er1t solutu.m et in cQltU. O b~nepfacno e, pois, um m•.io IIÍIÍori~àdo p~la con~ti- . 

Se para 8l~cu~411 das buliA'~ pouulicias sobre m•ter•• ·u•clln ·pda . man.t"r-a11. a. rehgrAo c~tbPhca ~po"ollca 
religiosa em applicaçilo aos preceitos I'CCÍle~i•aticr•s (us·•.· •omaua &Pguo.do (ol decretado. E' v~riladeir" au~ili~ quê 
oece1saria a approvaç4o do governo, ficaria. modlfic•do '' " pod,.r tempnral d~YA p1eslnr á I.:~PJa, como ro1 d•r.lara· 
credo, symbolo dos apoatolos, aftirmando q,o•n~o.ee r~zar : ~~~ "" DeducftlO Chrot~ologica, re•pn•ta do regut~dll filO•~ 
Creio, na Igreja catbolica, mas aeguado as decisiles do mento, deu&OflllrofãOiea;ta. O p~aett,(/enoto): •E' r~•oir par~· 
poder loimporal. a COII>BRV~flO I DA JORIS111f10 B LlBBRDADB DA 1011.'4. fUI 

o 'Sit. Mii!tols oi A'L'iilii»A :"'-'Ap'diildo. ''"' prijuiso f,~ra riiíiil!er ilquell~i quuitilô em_ fiO"' 
. '· . . . . . . . . . de reu1 bet1e~aor 1 t1ao lher ha ·de ,,. (orçD {nla por 

.. , ,O Sa .. F.•~•IIIO :-Os reta e qilnesq~~~.~ outros cbefes.do olgtmr reacriptor foliai <J!Ie a miudo. vim. » · . 
Es.tado polttiCO silo Ol'elbas de _Jesus Cbrlsto, Dilo ~astores, H<IUV8 anti-papas, bulias falsas,. roi ,.Potilo muito be~ 
~~~01 ~~ Santa M11dre IgreJa, Dilo dlb~s; sobdrtoe, DAo -•n•tituido o bAoeplacilo, . como bom auxilio prestado i 
prelados. Pensar, que sem a approvaçilo deli~~ nao devem lgrPjot para olo serem adoptadae ea.u bullàa. 
os. ca&holi.:o~J àdaiittir, execntà'r as deci•GPB r11Jigiou~ ' . . . . , ·. . , . , 
aliríisàotadlla pelo . papa, é um desa'tino.,ioau~uo conside- Nus pa~'ee,, CP)" governo é pr?tti~Lalllé, silo _ac~ttas ~ 
ràolfci.:;l~ o papa ovelha. e o cbefe do Estado pa'stor ee- .. secutada.s pelo clHrC! e todos 08 Ctdalfilo• ~atbohcoe, •em 
piJ'IloaJ. · •er atteodedo o gov~roo, as rl'soloçilespootdlclatl dto que~lilea 

· rellgwaa~. ~e, po1", oaquHII•s Pm ~06 o go,eroo é celbo~ · 
' () SI. MINDB8 DI ÀLIIIIIP.l : - E' o que elles hoje loCII. fica dt>peodenno impretHriVHlmente do ~eu arbítrio .a 
q~~tl!lil•. •·J:Mt:oÇllu d•MMR~ re8o(OÇiJ;·~, mai• (riVÓf8V(!fé !JÔS' pr&izi!iJ ~ 

O S11. FrRIIIl'IO : - Nilo se deve quArer ~(!Dilo " qu~ ~ r•ll!(llln r..tb .. eica IIJID•tulir:a rnman11 o prót•stahti,"mil do 
jo~to 11 n4o • ft' .. osívo do d1re1ll) alb•io. A Jlliltor••nd "''''• e l(uV•rnu lf !JU" o r.klb .. (•'ci•iilo, ôísp•r•t~< io-.xr.·~divel •. 
portanto suprl!mBcia' recipro.ca Pm '•u ... jun••ll 111."" ,,.," l'..r11 s•r r .. p,.lli•lo •·uu,pr" julg~tr-·~ o bHul;plae~&o lr;ILi• 
pOdllres Psprrltu~l e tllmpo'rlll, r .. i ·•o:·•·•··•a elo ,ltÍ'•·p•lu '"'''" nll~ Jl•fll •obu·~"'"'r a6·arDIIriu riu P"'';"; l•RijiOral 
ooeeo .811d11mptor quando declarou qr1rz .u· t O" Oeo 9"fZ • ·•Pio h· ·~ii-• rln Jl''~"r P•!•iritual nos. Junites tU! sua 
lUtai Cesarir ce.ari. ., . JUil>dol'çli.u mo~· ~r·· ta;' lhe 11 aUlllJO o~ce~··•rlo 116m de 

. E'. iuju:itlfic~abrlt~sima a interpretação, a mai~ suhere.ifa cumprir o g~v6roo i.6U dever, como o que foi ordenado 
poeeifal de principio& inconteatania; · adoplada iafeliz-. pela constitui~o deste lm,Perio. 
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Pois bem, deve Pntão concPdBr· sMropr~ b .. n~pl.ritu ob~r .. oo e~piritual dn · muo•lo entbolico, oiio· r~cebidaa 
como. já pooder6i ás b111J~s pcuot11id"g ·•obr~ 111 t··ri" r~•· ·~aàu d•vni~ IIH •P•·i'lli1•• p11r ~··e puder e ~nn 'Pn•n•do 
«iu&/1 .. Uwa '"' conceoltdo, na .. !lt~Odo .IU~I!It .. "" I'X•I'UIIIdBg, ,u~m M8 •X•.,UIItf "''''. dn btln•p•af'illl ,,.,. fl~··ficor ·m
huerá imposiçllo de pena temp~m•l, Vt~rdaottoir" aoxilto d 1'""8 Comu já rot d•cllir•d '• 'leiO gnve Olf•fiiiJ IÍ .c .. IUI'
braço secahar da Jgrejli, allm de aé' nau i••·P"dir, art. !16 ruiçdu f P"r"c" o nu•is tu•X!il"'ilV•I pi•·•IVI!I. Nil" se 
do codigo criminal, o ~lf.itu dessa determtn•çào do pooro ,.ó '" l•g~tm•nte prnbtbtr 11 rehg•Ao, qo" d~v .. ear manltda 
exPcotivo conrorme a couelltuid[o. · •m ob~t~nnndll da so•o~r•nia n••·}unnl, l•b~rd11d" t6o im-

Nâo couced1do, ae!IUA-se qut~ o guverno prPt•ooiPU npA-. p•.rllinLH " nuoc11 n•g ·d~ A• rtligocl· ~ p~• molli•las. 
nas. vAu P.rt~Mtar auxilio por julgar inollll' r•nl• b, ver ou Porque comp•t•· •o 'pllller, ~x •:u•ivu, ft•~undo a .di~po-
ollo admissil.o e exf'r.ucAo. Enorme. aU~utodo ~~ra puriRut" t~ào 'do art til i § I I. cuuc"d"r ou n·g~r ... b~u•pl.f'ito, 
a pun1çllo ·de qu~m 11duptu buli& nlio pi•I\Ítlldll, Vl~lo nâ•· uãn. ~~ ~ó '" concluir · coos•quPn••rn de. •·.utro~ prt~cPiLos 
eer impeolioloa.~tm. o· ~tr •to d11 uma d .. termin·çâu du po ••r · .. ustituo:t •• na8•1 qu" já mt~•. s•r-lhA nllrtbuido o dir•ito 
execolivo que •ó •xidiri" ~e foft~e dt~crl!tad~ " n•~•ÇIIO do ·I·· ·n•·g<~t ·o •te A• d•m•il•~ mlollt•••" do P•P" em rel•.çllo 
beueplarito ao caso em que lb11 é bdmUIIdo ~~~·~~ dir•1t111 """ d··g•rtlle, dttolrtnll• r• hg'"""" e •ua apvhc.çau nos 
como bei de demonfttrar. l·mll~• iocontH•tav••s d.. jun•·•i•·çiio Psptrttu .. l. B ••ta 

Ora, cumo a inC .. IIib.ili·iadA da l~rrPja cathul•r.a é rPp ... . . a ··ttr, de ac.,õrd ... com 08 prtot:lploa da beru ... n.uLica 
sentada p•las dehber~tçcl•• elll-calhed'f'a do vi~a••o •1• J 8••· 10• t•11Cit, •pplic .. dus logtc&llltlDte, p .. ra ~e p~osar dll. modo 
Cbrieto, successor de S. P~dro, oio ~ód• b .• vrr "'""" 11b muot" d•ver~o. 
eordo, nem attPntato mais enorme du qu~,. """d""•n•câ•• L•r& tnlerprelat•on« atliunand••· N • interpretação jlevé-
do bispo.por haver ac11tlo e cumpt~dn delib•r;,çe) .. s <1.• bu·l ••· ~· br.tu.oo nLL uoll>r A tuL"u~au du l•glllador ou •O e•pi-. 
Dilo placttKdli, m&s fUjo placet nio (,,j o· gildu e u~m 11•• ·ii" d• •~•. · 
dia eer. Vt•to ter cumprt•lo tm •·b•••vanct• rto s~u ,J,;y, r Scire t•g'• "o" hoc. ed 1•erba-•a·um teniJT'e .ted vim ac 
as .. ordeoa do· aober11no po••t•Hce, deve ~er pontdo ·Ó ll"rqu pt•le•lalem. A•·'"' •·umo L .. wbom, prwr et potentior e1le 
o eovern•• lbes não pret~ortfu llrll•lar nux•lw t•nopural ? q"a"' voz. 1116116 dicentil. . . 

Nol••ria YIOieao:ia na usurpaçllu do p·~>d•r ""l•lritoal .e,á O oeuli•h• lfu,r.J ua .. d•ve ~.,adoptado quando ab•urdo 
essa punição, po•t~rgnndu-se c"""ue• ola l~r· ja que ord""" vo.iv••• •VId•··t•nillnt• d·m.oostrada otára m11rile ·do l•gts-
a coosutuoção sej" m•nL!da ne~l~~ I nperi~o, •••lur. o ·~p·r to da 1-i ·. 
· A 'omts,.ão <lo beo•plactt .. A tu(nil bllld.ode pont1Hci~ nA•· Ora im~··udu a ccnstituiçllo a. todos os pod.reR, ~ele-
deve impedir qu" srja mo•tô con~ci~llclo•am•ul';; b•UJ ~•·. ii• • da uaçiio, o dev.,r d" IIIIIDit~r a reli~iao Clltbdica 
admiUtda e respeitllda .Pelo episcopado, drm~is ~acerdole• lloD•t.,ho:ll romana juramentado, pur.1oe não """d" asMtm 
e ciaaoãos catbolicos. •XMrido ~"rll• io(riP~tdo o l 0 n•~tnd~amMto da l~i de Deus, 

Acontecendo o mesmo acerca da bulia ~xpressiva do Não jurard1 " se" Santo nome em vdo, á vtstvel 11b•nrdo 
dogma da Immitcula4a Cooctiçil.o da. .S·utis~ima Mãe' d. up Õ• •IUII ltO po ltir ÍÍXili:UtiVu r ... attnbuido O" dirtitto de 
Je~us Cbristo,b Porria~ima Virgem M•ria. ·nenhum e• tb .. lic<• orobib•r a admts;ão das bulla·o' er& .C••thetlra do soberano 
d~V8 summam11nte adoptar e V•n•rar e~sa d•·t:n•11? E"" qu~ pttut•H·~~~ ~·Hbera~as par· s•r•m b··•n pr11enchi 1o• os vrt~• 
assim pruced•rem .llao d" s•r cnnd~mn.~u•, para 1iao• ··.!'i to, r~hg"'""~· N~o ~ó I• poo t.;nto t~er · &Jt•n•hdo: o ·aeo
ficar impune' tdo grave offenla a conrl1rufdo, como lot ud·• htt·r~l d" 11rt. lO i § 1 i ac~rca, do b•ut•pladtn, i o
decretado ao Sr. bi·po dH Olinda por bav11r d11 coolormt· Lerpr•t·çio tamb•m tn,.drooS•IVtil, sPguotlo este prer.~iio dus 
dade com oa 'preceitos rehgiosoa. obedeci~o ao c ~ummo •na is rudimentares da b11meneutica juddica:- Oa tllxtos 
pont•ficP1 cumprindo .su·a decisão uAo auxiliada pelo' bl!oe- <111 lt~i •e d•"•m interpretar de modo ,que as dt,pusiçcles 

· placito do podor teuopóral '1 · ••i•m confoJmPs e r•lln ron~r~dh·tnri•"' · 
· · 0 's' 1 ,,·sc••NDB 08 , 0·1 • FR•Nco v Ex. J.u. ri.•conr•.ttul "'"' ••·lum. qu"'t v•rbtr .lt.gir cnflsi .. clur . . . . "'' • . • :- . vae DO• 
explicàr .mu11,; bem' 11 ·J,umacut~da ,Coucetção. · . · . et quod ez ve· bi• ctms•gwit •. r. ••r picare,, asd etram .. men· 

tem 11!'1 raloonem '""e•t•g·••ll dell~<t. · · 1 

O Sa SILVBIRA LnB•• -Que g•nb" V. Ex. com i•so ·P..ra nau ser rej-ltod;. 4 tull!n~ao •lo l~g•~lador, o upirito 
que· elle •x~lique; a lrnmaculada Conc•icllu ? J.su Dilo •ta lei, n•m jniJIIIdas contradtt~•rias Rb di~l•oaiçcleo d8 lei, 
c11be na cabeça de um r"p1iz d• l!j nonÔ•, qoliolo mal~ "do •rt. 10~ § U·da coosmuição rillo ~ó·te juridi,ca• 
ua d" um velbo qae estA h-tendo á~ purL•s do Cllmilerio '1 ment·· ioterprrt .. r-sP, r.nmo já ub.er•••, •Ó •m atllluçilo· ao 

O Sa vsscot:~DB DB :souu FRAIICO :-Na.o lbe pedt ••u ~aoMo lin•r11l. Incivile e• I, nili ·lota legs perrpecta; 
coo~elbos. • · UILII ohqua partícula propo1&ta. jud1care vet r e, pondere. 

O Sa. SJLVEIU LoBo :~Não dou Co08elhos, imillo o~ t•xtos da mesma. lei ser.ão eoteodi~os uns por oa-
mioba opioião. . tros. Evidentemente d~mon~trado o lim, é autorts .. do o 

o·sll.· FrRMI_NO :-Permittidaa IodaR AS religilles, art.'l)o nieio o~cessario para SH bem conseguido. Ets pnrque. ó 
ficam as re~oluçõ•s de •eus cbeleg •obmeLiid"s ao Hrbitrin uma das-priof'ip .. e• ·atlribuiçil•s do poder ex .. cutiVO coa
do governo, dt~p~nd~ntes, p•ra serem rbcebidas, d" stu "•d•r ou n g"r beoepl~tdto. Ordenada a m~tnutenç4u '··da · 
apoto e beo~plar.1to? lgr•ja cathullca apostolica rom11na, dne ser julg&da a. 

0 S11• F•GDKII< DB MBLLO :-Não Hr.am. ~onc•~sll•) dn beoeplacito, DPce~sarta como ·Um dever >~·bre 
. mataria reli. io•a; sen•lo t•mb"m attrtbuiçtlo principal do 

O Sa. Ft"IIINO: ·- D~ certo. Como. pnta, llrd~nnd. • tl'ool•r ~xeo>Uttvu,. pllh'? m•sma razão, u11mear oa .. bis1 os 
tod~s os pod~r~o do E~taflo ·e RliliiUl••·Ç•" da r~l g11\o Ca- o•uj11 juriNflieç~o ~ó pó de snr concndt•1a pelo p pa qua• do 
t~ol.'ea apo:~tuhca ru~.,oa, b(lu ~~~ llc .. r 'oj·Has no ar- os julgar h .. bthtado .• para bom exercel-aa e prumovar 01 
bttr1o do poder oxacatno aaresolu~llos ioCalliveis do papa,· boooficios eoclesialticos •. , · ' 

I 



Discurso. do Sr . Firmino 

Tambem evidentemente demonstr .. do, como é, o fim da. Vou agora, Sr. presillenle, demonstrar uma das ··raziles 
execução das leis do Estado, a negação do beneplaeito mais eminentemente consciencioaas por que assignei a · 
deve ser julgada um direito conferido, ao poder executivo emenda em opposição ao período do voto ·de ·graças. no · 
para serem prohibidas as resoluções da soberania espiri- qual se referiu que pelos Sra. bispos das diocesea de Ol111da 
toai sobre. materia temporal, sobre disciplinas adiopboras e do Pará Coi suscitado o confticto, de qae resultou IJerem 
em opposiçã,o ás leis do Estado, ou as falsificadas. sujeitos ao julgamento do supremo tribunal de jualiça, tilo 

nocivo á ordém social como aos verdadeires interesses. da Pensa muito mal quem identifica a Calta de concessão · 
0 com a negação do beneplacito. o não cumprimento do de- religião. Nada mais incrível. confticto, motivo desse 

ver nllo póde ser .. eqniparado ao exercício do direito. Ainda julgamento, Coi suscitado pela maçonaria; 
sendo incerto o sentido litteral não so póde pensar de O Sa. MBNnBR DB ALMBJDA:-Apoiado. 
outro modo. ln ambigua 110ce legif ea potius accipienda o Sa. FnuuJNo:-1á ponderei aniin nesta· camara na 
e1t significatio qure vitio caret, presertim cum etiam volun- sesslio do anno passado. Contlicto designado como foi este 
ta1 legi1 ea;hoc colligi pos1it. 1 na Calla do throno e no voto de graças, nilo podiam por 

E~ de summa importancia o beneplacito prescripto como isso suscitai· o tão insignes prelados, verdadeiras primazias 
arma muito apropriada para a boa defesa da religiilo. de meritos muito destinctos e mormen~e os ecclesiasticos. 

Não concedido, e por isso horrivelmente coodemnado Na festança maçonica do nobre presidente do conselho 
de preferencia 0 bispo, que de accôrdo com os ditames de por causa da emancipação do estado servil, fez um sacer
sna eonsciencia e em observancia do dever aceitar e dotA grande ostentação de ser maçon publi.cando o dia
cumprir buli!' nlio placitada, será ~pplicada a arma para curso qne como orador especial da maçonaria havia pro
ruína da religiilo mencionada no art. 5•, violando-se 3 ferido na BOssão encomiastica do grlio-mestre festejado. 
constituição. A esse sacerdote Almeida Martins referia então o Sr. bispo 

da diocese as excommonbiles repetidas vezes fulminadas 
As pastoraes do episcopado silo publicàdas sem attenção p!llos papas contra a seita maçonica, e declarou devia 

do poder temporal. O clero as compre em obediencia ás abandonai-a, afim de lhe não ser negada facu~dade para 
ordens do seu prelado. Como, pois, as bailas do soberano qualquer acto do seu ministerio sacerdot!ll dependente da 
espiritual não podem ser admittidas pelo episcopado sobre licença do episcopado,. a qual nlio po,dia · ser concedida em 
materia religiosa senão quando approvadas pelo poder virtude dessae penas espiritunes. 
executivo 'l O bispo que as. cumprir coaseienciosamente Nãs quiz deixar de ser maçon o sacerdote que devia 
em observaocia do seu dever sem o auxilio do braco saber. bem, de accordo com ·a theologia, estar incurso em 
secular da Igreja, a concess11:o do beneplacito aliás não excommunbiles e irregularidades recordadas pelo seu proprio 
negado,· deve· ser j11stamente condemnade, so1rrendo a prelado. Foi entllo suspenso das ordens essencialmente 
pena .tremenda de 2 a 6 annos de prisiio com trabalho '! dependentes da jurisdi~ão episcopal, n!to lke sendo mais 
Não de certo, nada mais injusto. · . ~ · concedidas (acuidades ecclesia!licao • 
. Houve· quem entendesse que a concessão do beoeplacite Cumpriu o Sr. bispo seu dever,.acto muito laadatorio, 

sobre materia religiosa dependia de dísposi~ão do art. 1• visto não poder revogar as decisões da jurisdicção pen
da coostituicilo, que declara ser a naeão brasileira livre e tificia superior, e a que todo clero está impreterivelmente 
independente; nito admilliodo com qualquer outra laço sujeito. . · 
algum de união ou Cederaça:o que se opponha á sua inde- Horrivelmente insultada Coi a observancia do dever 
peodencia. Engano manifesto. o· laço da Igreja na:o é de ecclesiastico por entender-se. que,. sendo o pres_idente do 
união e CederaçãCI com outra naçllo, otrensivo de indepen- eoeselho grilo-mestre da maçonaria considerado por isso 
dencia, tanto assim que a propria constituição o approva per!encente á soberania nacional que se julga do governo, 
quando de accôrdo com a soberania nacional ordena seja havia ser o episcopado muito desacreditado nilo coocsdendo 
mantida a religião catbolic~ apostolica romana. faculdades ecclesiasticas a um sacerdote só por ser erador 

E' b ., macon e ter em atleocilo á soberania nacional Rio Branco 
tam em engano manhesto, incontestavel, entender-se proêerido um discursÓ favo.ravel á festanc,a do nobre pre

gue ao poder executivo compete não· conceder ou negar 
beneplacito a todos e quaesqner decretos de c·oncilios, sidenle do conselho, e que só por isso foi publicado. . 
Jettras apostolicas, etc., porque 00 artigo quo lhe confere A maconaria na persuasão sem duvida de obter, como 
essa principal attribuiçilo nilo ha distiacçilo alguma desses de facto' aconteceu, protecção do goverào visto ser o seu · · 
actos da soberania ecclesiastica. A applicação desse prin~ grão-mestre presidente do conselho, inundou de imprope~ 
cipio é ina'dmiesivel, sendo, como acontece; a 4istincção riu e calumoias eumerosissimos artigos, toda a impren
determinada de conformidade com 0 espirito da lei, reve- sa desta côrte em opposição a tilo venerando prelado, por 
lado em consequencia de outras disposiçiles. Desde que é ter com toda a justiça exercido sua jurisdição contra o 
ordenada a manutenção da religião não pó de ser impe- sacerdote macon., 
dida, interpretatiónes absurdre vitandre, a lleclaracito dos O Sa. MBNDBS DR ALMBID4 :- Apoiado. 
dogmas, seus priocipids fandamentaes, das doutriÔas re- · O Sa. F1nMrNo :- Em um desses artigos era qà'oti
ligiosas, conseq.uencias desses princípios e da applicaçllo · dianamente reclamado do poder temporal a suspensão das 
dellas. Portanto, oestes casos, segundo os princípios da ordens episcopaes. O protestantismo aproveitoa-se desta 
hermeneutica jurídica, deve sempre ser concedido beno- tempestade de attentados maçonicos para combater a re
plncito e nunca negado. Non dubium esl in legem com. ligillo catholica apostolica romana. Não houve om só 
mittere eum qui verba legis amplea;es contra legi1 nititur artigo assi~oado por ma~on contra os attentados publica-
wluntatcm. · dos em opposiçlto á religilto do Estado. 
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No Jornal do (}ommercio,Abril de1872,Joram designados · rissima Virgem ]\faria. Denominou a Igreja de· Roma 
OS sacerdotes . com OS epitiJetOS ioqoaiJficaveis de porco&, Cada1l8T putrido jà decompondo-se em deleterial eml!ala
l!yenas, pantlieras, aguias rapaces, lobos, sapos, ursos, fi1Bs e appellidon os bispos lobos e pasto1·es satanicos. · 
leproso,, ana&sinos. incen·iiarios, queimadores de gente. Se oa .m~ :o os da capital dessa província rejeitassem 
corruptores, defloradores, immoraes, ignorantes, immundos, taes heresias, deviam reunir-ae para collectivamente pro
diabos '(legror. testarem contra ellas, ou individualmente não podendo 

Quando houve uma eleição maçonicn, muito _se em- haver essa reunião. Não procederão assim sem duvida 
penbou o nobre presidente do cons~lho, durante esse con- por estarem de accórdo quis tacet consentire videtur, 
flicto, para aer de novo eleito grão-mestre da maçonaria, como succedeo com o orgão de sua sociedade, que 
e, ~egundo foi publicado na imprensa, usou da prepoo- adoptou e exerceu o conllicto anti-religioso por ter sido 
dernncia da soa p011ição politica, otl'erecendo condecorações, suscitado nesta Côrte, moi to apreciado o admiltido pelo 
meio hoje muito empregado para a confiança ministerial, governo, que assim procedeu em vantagem da maçonaria, 
afim de conseguir de novo essa posição suprema da e para ser julgado soberano usurpando á soberania da· 
sociedade maconica. nação que ordenou na constituição fosse mantida pelos 

Eis a firmeza do governo no proposito de manter illesa poderes, suas delegações, a religiito catholica, apostolica 
a soberania nacional. Foi reeleito. romana. 

Mais que muito incompatível, Sr. presidente, era essa Em bulias pontillcias bavia sido pela Igreja catholica 
posição com a da presidencia do consslho. Toda impar- condewnada a maçonaria em mataria religiosa. A excom'
cialidade possível devia ser preferida pelo ministerio a munbão, pena e~piritual, inhabilitava a admissão dos 
bem da justica, e para não se robustecer, como de facto membros dessa seita no gremio da 'Igreja. 
aconteceu, a· parte suscitadora do conllicto contando com Como já asseverei, nunca contestado por ser impossível, 
tódo amparo de seu chefe no poder. haviam sido com muito desastre rejeitados nesta sitnaciio 

Com elfeito, ter· se empenhado tanto em taes circums- politica dogmas bases essenciaes do catholicismo. Nem 
tancias o nobre presidente do conselho para 'a reeleição de hoD? maçon repelliu. taes heresias em opposição ao orgão 
·grão-mestre, roi real e justamente considerado prova ·a na Imprensa das lojas do seu oriente, verdadeiro occidente 
mais evidente . de sua dedicação á màçonaria, queJulgo u das crenças religiosas. 
por isso merecer na questão religiosa toda confiança e Muito ~logiado P applaudido deve ser o episc.opado que, 
protecção do, poder temporal. em obstaculo á exaltação da prepaganda aoti-catholica, 

Assim foi, e tem sido, bem logicàmente pensado em ordenou só continuassem a fazer parte das confrarias reli
todo o Imperio por se ter elle conservado no ministerio ; o gio~as os maçons quando abjurassem a maçonaria, sendo 
que ·sem duvida muito concorreu para a perpetraçito de eliminados os que assim não procedessem de preferencia á 
attentados anti-catbolicos em algumas províncias, conllicto soa seita. Nada mais justo e conforme com os preceitos 
tão nocivo á ordem social como aos verdadeiros interesses da jurisdicção espiritual e antoridad(l ecclesiastica. 
da religião, segundo muito bem enunciou a falia do tb"rono Cumprindo o Sr. bispo de Olinda seu dever em obser
e approvou o voto de graças. Não foi, porém, suscitado pelo vancia ás decisões da soberania espiritual. sendo lambem 
episcopado que, em observancia do seu dever e nos limites de sua competencia separar da Igreja de sua diocese os 
incontestaveis da jurisdicção espiritual, oppoz•se a taeã descrentes dos dogmas catbolicos, ordenou á irmandade do 
attentados. O maconismo ministerial os considerou direitos Santíssimo Sacramento da igreja matriz de Santo Antonio 
de cidadãos que devem ser resguardados. Com igual dispa- fossem os irmãos macons exbortados caridosa e instante
rate negou essa observancia do dever episcopal, asseve- !Den~e. a abjurar a seita condemoada pela Igreja, e, se por 
raodo que só houve excessos da autoridade ecclesiastica, lnfehCJdade não quizessem retractar-se, fossem expulsos 
exposição inqaestionavel da personificação dos excessos do·gremio da irmandade. . 
horríveis do poder temporal. Esse mandamonto episcopal não foi cumprido pela mesa 

Permaneceu o confl1cto originado nesta Côrte e prolon- regedora de accôrdo com a irmandade. Estão, em obser-, 
- goa-se porque foi muito fortificado pelo procedimento já vancia do seu dever e em virtude da autoridade episcopal, 

referido do nobre presidente do conselho e sua conservação lançou tiio heroico prelado sobre a mesma irmandade a 
no poder. P?na de ioterdicto, declarando que permaneceria em pleno 

O protestantismo muito combateu e ultrr.jon a religião v1gor até a retractacilo ou eliminacão daquelles irmãos 
catholica apostolica romana, principalmente no Pará e Per- por infelicidade filiados á macooariâ: 
nambuco, mas em nome da maçonaria, pela confiança e Grave olf~nsa á constituicão e ás leis foi declarado 
dedicação que a ella prestou o poder temporal, ligando-se este acto. E' incompreheosivel. Para se pensar assim 
~uran•e o conllicto aoti-catholjco ás presidencias minis- cumpre attrib.oir só ao mioisterio a interpretação das leis, 
teri~l e maconica. · dovendo por 1sso ser geralmente adoptada, ainda quando 

No Pará "roi muito negado e combatido, eminencia da só de conformidade com as suas cooveuiencias, entendeu
impiedade catholica, o dogma da Santíssima Trindade· em do-se que, se assim procede, é seu firme proposito de man
coja veneração se publicou a constituição do Imperio. ter illesa a soberania nacional, expressão incontestavcl da 
Além dessa blasphPmie. Coram ,publicadas muitas outras sua vontndo. · " 
no Pelicano o Familia Universal. Como a ·pre5idencia do conselho se ligou de novo no 

Em Pernam.boco, a Verdade, orgllo maçonico da cidade mencionado conllicto com a da seita maçonica, eis a ra
do Recife, negou o dogma da Immnculada Conceição, cutra zito por <JDe su asseverou que a autoridade ecclesiastica, 
impiedade eminente do calholicismo, e nos os. 23, 24, 21) quando em resistencia a ella, cumpriu seu dever, usurpou 
o 2G ultrajou n 1\fão SnntiRsima de Jo~us Christo, a Pu-, o poder temporal, violando a constituição o ns leis. 
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Recorri â hermeneutiça jurídica para demonstrar que nisa as ~!mas, n1to as une 0 vil interesse porque as irmali-
ni!o foi viólada a constitniçiio. dadas não são sociedades industriaes. · · 

o. op.iscopad~ n~~ a~mittin e exocut_ou resolução alguma Nos limites incontestaveis da jurisdicção ecclesiastica 
pon!Jficm, o~ coocJhar•a, sobre mater1a te~poral a que o cumprem os prelados dever ecclesiastico quando ordenam 
poder oxecuhvo h.ouvesso negado beoeplacJto. E, so em~ a exclusão dos irmãos q11e resistindo â Cl.ltercidade negam 
vantagem das ~e1s do ~stado, qn~o~o se lr~ta~ de soa e combatem dogmas catholicos. Como a elles compete a 
o~en~a, que fo1 conferido esse· direito, altrJbn•ç~o tilo npprovação da parte religiosa, raz!!:o de ser do compro
pri~cJpal, como o dever. da c~o~essão do beoepla~Jto, ás misso e essencial á sua confirmação, oll:o é usiJ.rpado o 
d~hberaç!les da soberania espmtual sobre matena reli- poder e jurísdicção temporal, quando· para ser devida-

.gJosa. mente sustentada são excluídos em qnanto niio se arre-
. Por não ter o braço secular da Igreja lhe prestado auxi- P.eode!D por, via da_ abjuraçll:o .os que a con~r~riam, e. tendo 

lto, como devia, hão de por Corça ser r8jeitadas pelos s1d~ Já a.n~thematJsades como ·no caso suJeito pela sohe
catholícos e mormente pelo cloro essas delíberacões, como ranJa tlspmtual. 
por exemplo as do dogma da Immaculada Conceicão e da Do princípio-é mixta a jurisdição-atlenta a neces
infallibilidade do papa? Não de certo. BP.sta recorrer 'ao sida do da confirmação para ser decretado o compromisso 
senso commum o mais vulgar e ordioario para pensar de n!!:o se póde logicamente concluir que nenhuma questão 
modo diametralmente opposto: religio!a deve ser resolvida só pelos prelados, mas sempre 

A seita maconica oito fDi anathematisada como socie- de combinação com o governo 011 autoríilade judiciaria. 
da de temporãJ, mas só em rol~ção á doutrina rPligiosa, A qoestão es~iritual não . ê da co~petencia d~ P.o~er 
verdadeira applicacão dos dogmas, elementos cardeaes da temporal nem v1ce-versa. E1s a ap phcação do priDCiplo
Cé divina, condição i~dispensavel á consolidação da Igreja. juri_g~içilo mixta : Com~ete ã. autorida~~ ecclesiastica 

Quando a soberania e~pirilual condemna idéas julgan- decrd1r as questiies relativas á parte . rohg1osa do com-
do-as· anti-catbolicas, não usurpa attribnições temporaes, promisso e ~ temporal as relativas á ~~rte civil. . , 
exerce muito bem sua jurisdieç!!:o. . São aotorJsados, por exemplo, os JDizes da 1 • Instan-

Cumprin o Sr. bispo de Olinda a bulia anti-m~cooica era, lei de 22 d6 Setembro de :1828, art. 2° § to, a 
porque as_sim procedeu em observancia do seu dever. Par~ annu!lar eleições de irmandades feitas contra compromissos 
ser ello condemnado, como foi, e p~lo mesmo motivo será e mandar renoval-as. Violadas ou n!!:o cumpridas as 
o Sr. bispo do Pará, afim de não ficar impune tão grave disposiç!les civis, para serem bem executadas exercerá o 
offensa á constituifãO, pela falta de bec~plaeito, não foi . poder judiciaria suas attríbuiç!les, apoio conferido por via 
negado, sepultaram-se a razão e o bom senso nos abysmos da lei ás confrarias religiosas. 
do maçonismo mín;sterinl. . . Instituída a irmandade, fraternisação das almas, para a 

Recorrerei agora á hermeneutica jurídica, ,recurso indis- celebração do coito -divino essencialmente dependente das 
pensavel á boa interpretação da lei, para demonstrar que crenças religiosas, cnja unidade e uniformidade é que fra
não foi violada pelo episcopado nenhuma das leis decro- ternisa, não podem continuar a fazer parte della os indi
tadas em virtude da constituição, afim de serem bem vid11os que as refutam, carencia indispensavel da fé ca~ 
aUendidos e executados os seus preceitos. tholica. _ 

Compete ao 'governo, lei de 22 de Setembro de 1828, . A co?firl!'ação do compromisso n~o a!tera a parte reli
art. 2o § 11, confirmar 0, compromisso: de. irmandadas g•osa, rrvahda tão somente, como Já duse, a sua ap~ro
del'ois de approvados pelos prelados na parte' religiosa vaçito. pe.los prelados. Qoaodo elles · orde?a.m, para ser 
Dessa disposição não se póde concluir que 88 irmandades c_oosmeocJosa~eute ?em celebrado o cu_ltn diVIno, a e:z:cl~
sãc. mais civis e seculares do qoo religiosas, 6 a exclusão são do gr~m1o da umandade de taes Jrmll:os apenas Jotl
de seus membros dave ser excfllsivamento attriboida á talados, .cumprem seu· dever ~m sustentaç_ão ~a parte do 
jurisdicçiio temporal, e nunca á espirituala, ioda que a compromisso qne só pela a_ut~r1~ade ecc~es1ast1ca deve ser 
autoridade ecclesiastica os tenha excommungado, sepa- approvado. Exercem sua JUrJsdJcçiio, não usurpam a do 
rando-os do gremio da Igreja por haverem recusado as poder ~e~poral. . . . 
crenças religiosas, e nem por isso 0 poder temporal os A elu~una~ão doa. maçons emquanto não abJurasse;'ll a 
devo éxclnir, prohibíndo que assim resolvam os prelados de maçonaria for. resolvida .Pelo venerando prelado de Oh~da 
cuja avprovacllo depende a parte religiosa razão de e!D obsenancJa, c~mprmdo s.eu dever, .da bulia. pontlfi-
das irmandades. ' ser c1a q?e an~the~at1so~ a s~Jta maço01ca exclumd.o do 

Confirmar é revalidar, ratificar 0 que está feito e appro~ grem1o ~a Igre~~· Fo1 especmlmente executada e;m. VIrtude · 
vado. A parte religiosa é a base da instituição. São insti- do ~onflrcto au~c1tado nesta Côrte contra a rehgll!o c~
tuidas as irmandades para a celebração do coito divino, thoh~a apostohcn. romana, e prolongada pela maçonaria 
segando os )ÍÍ'eceitos .da religião catolica apostolica ro- na dr o cose de Olinda como em outras, pela snm.ma confi-
mana. O fim determina a natureza. ança que lhe~ pre8tou o poder. temporal,, ror~Jficando~~ 

. pela sua combmação, e em ta~s c1rcumstaumas Já observei 
A confi_rm~çi'i~ do co,mpromlsso adopta .e não contrasta de soa snpreruacía com a do mioisterio. 

o fi~ da matunrç!!:~. ~. a declaraçlto officral de sua coo- Disposição nenhuma da constituiç~o nem de lei alguma. 
form1dade com a lei C_JVII, deve~~o s.er _neg.ada tão somente viola quem adopta, executa, mormente o clero e com es
cnso fos~o e~la. contrar1ad~. A~xrho mUlto Importante pres- pecinlidnde o governo espiritual, bulias pootificiaa ou de
ta~o á. JosiJtarçlto catbohca pelo po.d~r temporal .no com- cretos conciliaria nllo plo.citados. E' o poder executivo 
pr~menl? do dever. de ~ao ter a rehg1ão do :E~tado. quo ni'io cumpre seu dever, como já demonstrei de accórdo 

A unrdade o Un1Corm1dade das crenças rehg1osas frater- com a hermaneutica jurídica, quando sobre ma teria reli-
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gi'osa não concede beneplacito, sendo-lhe conferido o di- ·pio acompanl&ar o Sanli1si~o. auistir a.• festividade& e 
rei to de nega-lo somente sobre ma teria temporal. Porqull rsunilies com opa' t~em mesmo ·mandar tirar esmolas, 
supprimiu esse dever ninguem deve atlender nos seus ma- vsdido o êsmoler com capa ou opa ,etc. FICANDO PORÉM A 

Xime iofoodidOI peJa fé sobre O mesmo aesompto ? IRllfAl'ID.I.DE 1.'10 PLENO GU60 DE. SEUS DIRKITOS NA PARTE TB!i-
Â DitO CODCOSSãO do beoepJacito reCUSa apenas O auxilio PORAL B ADMINISTRA CÃO DOS BE.NS D.l. liiBSMl IIIMANDADE. 

do poder t~ nporal. E' a negação, quando póde ser ollici- Nilo houve a eliminaçil.o maçonica sem dov1da alguma 
almente decretada qoe deve-prohibir a execução. por ser grão-mostre da maçonaria o presidente· do canse-

Por .ter comprido bulias nilo placiladas nioguem deve lho. Eist~mbem porque da sentença do interdicto foi in
ser punido. Não ha crime ou delicto seio lei anterior qoe o torposto recurso â corôa, julgando-se quo o provimento 
qualifiqoe, art. 1 ~o codlgo criminal. Ningoem ó obrigado havia ser decretado, como foi, pela mesma razão, visto 
a fazer o que a lei não manda, art. 180, que com a censurar-se na presidencia do conselho quem, durante o 
sancção penal garante a disposição do art.l 179 § 1 da confiicto anli-catholico, pleiteou · c~m preponderancia go
constituição .. A. do art. õ• relativa á regi lião ó garantida vernista a reeleicão de grão-mestre da maconaria. 
pela sancção penal dos arts. 191, 276 e 27,7 do mesmo Verificou à âutoridade episcopal o prfncipio da juris
codigo, o .do art. 1 da lei de Ui de Outubro de 1827 dicção mixta 'geralmente adoptado. Decretoo o .interdicto 
quando determina : - Os ministral e secretarias de Es- tão somente na parte religiosa, ficando a irmandade no 
tado 1ão respon1avis por trai~ão. Ma.chinando a destrui~ão pleno goeo de soas direitos temporaes ,o administração de 
da Igreja catllolica apostolica romana. seus bens. A. eliminação decretada não foi da seita maço-: 
. Só no caso de ser considerado o beneplacito saocção nica para ser extincta como sociedade temporal, mas tão 
imperial, indispensavel, ó que sem ella não podia ser aceita somente para não pertencerem seus membros á confraria 
decisão alguma do poder espiritual. Se fossa razoanl e .religiosa, visto a ter separado o summo pontifico pot ser 
por isso adoptada essa opinião, havia ser por forçll lega- anti-catholica do gremio da Igreja cuja inCallibilidade se 
lisa da e garantida por sancção penal. Como isso nunca. realisa emsuas. bulias .. 
succedeu, é evidente que o episcopado, tctdo o clero, e os Ora, se . o governo lambem vcrificasee a jurisdicção 
cidadãos catholicos podem aeeitar e cumprir consciencio- mixta, seria outro o provimento do recureo, visto não ter 
samente cqm todo o respeito e veneração as decisões reli- havido, segundo as disposiões do decreto de 28 de Março 
giosas da soberania espiritual, posto lhes não tenha sido de 1857, art. 1 •, §§ 2• e 3•, usurpação da jurisdicção e 
concedido a auxilio do beneplacito. poder temporal ou notaria violencia na jurisdicção o poder 

Foi lambem violado o compromisso, segundo se asse- espiritual. po~tergando-se o direito· Mtural oo os canones 
vora, visto nilo ter prohibido a admissão na confraria re- recebidos pela !greja brasileira. . 
ligiosa de qnem negasse e até combatesse os dogmas ca- Como a confirmação coadjuva porque revalida, dõvia · 
tholicos. Asseveração inexplicabilissima. Estabelecida a decretar o poder temporal fosso . comprida a ardem da 
.irmandade para. a celebração do culto divino, de confor- eliminação muito legitima decidida pela autoridade llpisco
midade com os preceitos da religião catholica, só. não pai na parte religiosa, que approvou, sendo por isso ~onfir,. 

~ serião adoptados como irmãos, por exemplo os mahometa- mado o compromisso. A. mesa regedora havia cumpndo 
nos, judeus racionalistas e protestantes, se assim fosse 'lJOr Corça esse decreto, até com receio de pena temporal. 
determinãdo pelo compromisso '! E se nil:o fosse, deviam Não seria então mais ir:terdicta a irmandade, segundo os 
ser adoptados ? Que ab~urdo I principies da sentença ecclesiastica jã ponderados, e se ve-

0 fim autorisa os meios para ser bem conseguido. rificaria a jurisdicção mixta, exercida a espiritual pelos 
Onde ha a mesma razão, hermeneutica joridica, deve prelados e a temporal pelo governo. , 
haver a mesma disposição, ou a lei deve reger nos casos Foi julgado grave o:fl'ensa â constituição e ás leis o pro
semelhantes ou o caso. omisso na lettra da lei se compre- cedimento do 6piscopaáo por ent-ender-se que, tendo o 
hende em soa disposição, principalmente havendo maie 'nobre presidente do conselho prestado toda dedicação tem
razão. . poral governista á maçonaria, pleiteando durante o con-

0 espirita do compromisso não póde ser opposto 'ao fim flicto a re-eleição de grão-mestre, a exclusão da seita 
da instituição da irmandade. Devem por isso ser applica· maçonica. nas confrarias religiosas era um attentado, e por 
dos o.s meios necessarios, para ser bem executado, ao ·isso devia ser condemnado quem o perpetrasse, á sobera
coosegoimento desse fim, como jã foi especificado. nia nacional cujo firme proposito para ser mantida illesa 

. . A. eliminação dos maçoos, como foi determinada pelo. coosiste actualmente no emprego de toda preponderaacia 
Sr. bispo de Olinda, em virtude dos principias incontes- do poder executivo, para ser bem aceita por todos os 
ta veis já referidos, foi ecclesiasticamonte muito bem poderes, delegações da nação, a opinião e a vontade do 
dedicada ã, execoçiio da parte religiosa do compromisso ministerio 7 de Março. . · · 
para em vez de frateroisar a onidadà e uniformidade das Se a predidencia do conselho niio se houvesse ligado 
crenças religiosas, o antagonismo não ioimitaese, nrran· tanto com a da maçonaria, jã observei, reassumindo a 
cada. do compromisso a. parte religiosa, nollificada a ir- ·posição de grão-mestre, não seria a rel'igiiio do Estado 
mandado, convertida em sociedade meramente espiritual. tão ultrajada, como roi, refutando-ee seus dogmas. Se 

Quando foi decretada a interdicçiio da. irmandade até fosse, é incrivel, sem a concessão de tanta benevolencia á 
a retra~açilo oa. eliminação daquelles irmãos por iofelici- seita maçonica, oiio reputaria o mioisterio os actos anti
dado filiados á maçonaria, declarou a autoridade episco- catholicos, uso pratico dos direitos dos cidadãos que 
pai. (!lendo) q'oe a irmandads 1ó ficava interdiata na parte cumpre resguardar, nem o procedimento. episcopal,, como 
rahg&ola, não podendo comparecer a acto algum religioso foi declarado na falia · do throno. Não seria então con
c~m 1ignaes que indi~uem ser6tn irmão•, como por excm· domnado o venerando prelado da diocese de. Olinda, nem 
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como ha de ser, á vista da de.cltraçllo citada, o venerando 
prelado da di~e_se do Pará. 

questllo religiosa devia ser decidida pelo seu aynodo 
epi~copal. e não pelo snmmo pontifico da curia romana. 
Em virtude desse principio foi especificada. a Igreja intitu
la.d!L Gnllicana. . · . 

Da sentença condemnatoria do 'episcopado me parece 
h a ver só esta explicação. Consta que pelo maçoniemo mi· 
nisterial foi exigida, communicando a varios mioistros do 
supremo tribunal de justiça com todo o emp1•nho para 
consoguil-o, que, tendo sido o procedimento episcopal 
decretado pelo governo grave ofi'ensa á constituição e ás 
leis,'-e .concedido pe!o recurso á Corôa provimento revo· 
gatorio do interdicto da irmandade, o qual, não sendo 
cnmprido, foi ordenada a accusnção ; a abo.>lvição do 
Sr. bispo de Olinda pêla eminencia do poder jndiciario 
desacreditaria. o governo, duvidando talvez a opinião pu
blica de sua ilhl8tração ou consciencia, o qu6 seria .. projn
dicial á ordem social;. entretanto, se fosse'condemnado, não 
se efi'ectuaria esse receio e podia ser. perdoado, pelo poder 
moderador. · · · 

Os catllolicos apostolicos ·romanos foram então deno
minados ullramontanos pelos membros dessa igreja espe-, 
cial, tropo b~m apropri~do, visto ser Roma .situada além 
da montanha dos Alp~s. Ultramontano, portapto, mera. 
expr11ssão desse .tropo, não é senão verdadeiro synonimo 
de catholicos apostoHcos roDianos, como segundo o mesmo 
tropo cismootano serta dogallicano. 

Quem censura actualmente seus adversarios em mate
ria religiosa, nos julgando ultramontaniis ,. pensa sem 
duvida alguma a este respeito COnlO OS galicanos, ·e DOS 

censura por sermos catboli~oa apostolicos romanos. Não 
.devia, porém, ser applicado o mesmo tropo, porque a posi
cão de Roma acerca do Brasil não é a mesma relativa á 
França. Devia mos então em consequencia dessa difi"eren~a · 
e mais concernente á rhetorica sermos denominados ultra
marinos ou trausatlanticos. 

Do accôrd? com essa opinião (oi publicado na imprensa 
que a condemnação do'episcopado, aconselhado p,elo pa
triolismo, devia ser inevitavelmente decretada. _ 

Penso de modo mais diverso possível. Não satisfeito 
pela eminencia do' poder jndiciari'> desej() tão enthusias
mailo, mais bem attendida e apreciada .seria nossa fórma 
do governo, cujos poderes são independentes, obrigado cada 

· um a cumprir seu dever, embora não frL-v:oravel á .vontade 
de outro. O patriotismo é o zelo do bem commum da pa
tria, identflicad~ com a justiça, e não o da sa,tisfação para 
conservar-se de todos e qií~tesqúer desejos do mioisterio. . 

Sou vordadeiro ultramontano, Sr. presidente, mas por 
ser maito dedicado, (sou mineiro de coração) ; á provín
cia de lllioas Geraes, que é situada além das montanhas 
deda província. Tambem deve ser.qaem habitar ou pre
ferir os ll!Unicípios de serra acima, nllo sendo por isso 
cismontanos. 

Muito me penalisa o encarceramento do Sr. bispo de 
Olinda; . essa p~na temporal, porém, o glorifica e mais o 
honra por haver justamente comprido seu dever ecclesias
tico na jurisdic~lio espiritual, pelejado pelo mundo com 
suas· vaidádes, do que as concessões temporaes mais dis
tinctas, como verbi gratia títulos honoríficos, que de certu 
receberia do ministerio se, dominado pelas vaidades mun• 
danas, snpprimisse a autoridade episcopal, subordinando 
na qnestão religiosa o poder espiritual ao poder temporal. 
BP.maventurados são os qne so:fl"rem por am.or da Justica, 
porqne delles ó ·o reino do céo •. A quéda é magestosa, 
quando se acba . com· a vir.tude. · , 

O Sa; MsNDEs DE ·ÂLIIIBIDA. : -Apoiado. 

O Sa. F!IIHINO : - ldentico conceito dove ser dBdicado 
aó Sr. bispo do Pará, qua'ndo . for . condemnado, visto tam· 
bem· te.r-se declaradó que cumpria não ficasse impune seu 

, procedimento, grave offensa, como. já citei, á constituicão 
e ás leis. . . . • 

:\ infamia não é o cadafo.lso, mas o· crime nalle punido. 
SeJa .. qual for a pena sem perpetra cão de crime, não é 
s_enito inéra c~su~lidade_, accidente trÕmendo, qne no scn
ttmenfo moraltnctta, mtuto pezar, compaixão, generosidade 
ao condemnado, como ao individuo que so,ffre graves in
commodos, cahindo na viagem, por exemplo, do carro ou 
do cavallo ou sendo mordido pela cobra. 

. Sr. presidente, o maçonismo ministerial e seus enthu
siPstas entendem que censuram muito bem, com toda 
razão, O! defensores do episcopado, da religilio do Estado 
os chamando ultramontanàs. Que disparate 1 · ' 

A. província de lllinas Geraes é tão· sublimada pelo sea 
sentimento religioso qne deve ser n;uito elogiada e applau
dida não só pelos catholicos deste Imperio como de tod.o 
o mundo. 

Não póde,portanto, prestar auxilio a um ministerio, que, 
obriga~o-pela constituição,a manter a religião do Estado, 
e·ncai-regou-se da condemnaçi!o ·doa prelados· beroicos, que 
contra os attentados anti-catholicos d\ seita maconica 
desém penhara.m com summa justiça 'se a dever ecclesiástico, 
não julgando, esplendida 'foz intellectual, prim~ia con
scienciosa, por ser o presi~ente do conselho grãoamestre da 
maçonaria, stibjugado em questão religiosa o poder es
piritual ao'poder temporal; e censura muito· os verdadei- , 
roa catholicos, 'que nlio julgam dependente de Cezar ·o que 
é de Deus, C)S nomeando nltramolitaoos. 

Sendo o episcopado, como já demonstrei, tratado tãÓ 
somente da· materia religiosa, dependente de·sua approva
ção, jurisdição espiritual, nos compromissos das irmanda· 
des1 que· só por isso o não contrariando as leis do Estado 
sãn confirmadas pelo poder executivo, n4o devia ser jul
gado poJo sopreme tribuoal 'de justiça, cuja incompeteu
cia foi neste caso decret~da por'esta disposição da lei 
o. 609 de 18 de Agosto de 1861 : § 1•. Ot arcebispos s. 
bi1pos do Imperio do Brasil nas causar que não forem 
puramente ospirituaes, serão proce.uador e ivlgaàor pelo 
supremo tribunal de justifa. 

Julgou-se om Frauca que a ínfallibilidade essencial ã 
Igreja catbolica devia "ser attrihuida ao concilio ecnmenico 
e não ao p!Lpa, considerado tão successor dos apostolos 
como todos os bispos, e quando hoavossé naquelle paiz 

O internuncio apostolico em a nota dirigida sobre este 
assumpto ao governo imperial, depois de haver ponderado 
que· a Tgraja dosde os tempos mais remotos declarou os 
bispos isentos de toda jurisdicção dos tribuoaes leigos e o 
concilio ocumenico de Trento completou essa disposicllo 
citou essa nossa lei,observando qoo declara os bispos isen: 
tDs nas causas puramente espirituaes. 

Em a nota dirigida pelo governo imperial, reFposta á. 
nunciatura apostolica, Dilo foi demonstrado ser outra a de
cisão da Igreja o a iuterprota~ilo da lei cit~da, que decre-
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tou a competencia temporal mdo julgamento só nas cansas maconismo ministerial, dev~ ser macon, mas tão somente 
que não forem puramente espiriluaes. Como não era pos- quiim for dedicado á outra religião ·ou anil-religioso e 
sivel reCatar-se logicamente tilo exacto parecer da razão materialista. Assim succede nos Estados Unidos, onde não 
e' do bom senso, foi só declarado qno não devia ser aceita ha catbolico algum maçoa, como sou informado. 
a discussão daquillo que só póde ser discutido por quem · Consta-me tamb8m, Le monde maçonique, Maio de 
tom o direito de fazei-o, e foi apenas. asseverado que o 1866, que na Europa, reconhecem e confessam· maçons, 
sopremo tribunal é por nollsas leis competente a est~ res- não se póde ser ao mesmo tempo maçon e catbolico. 
peito. Pois, quando se trata da questão somente relativa á Quando nesta camara se dis1:utia o projecto da reforma. 
compe\encia do julgamento de cau8as eBpirituaes,'oão judiciaria., lei de 20 do Setembro de 1871, o nobre seoa
póde ser enunciada e discutida a opinião do interonncio dor pela província da DRhia, intelligellcia j urid1ca dns mais 
do soberano espiritual? distinctas deste paiz tllnto no p(lssado como no presente, 

Tambem foi muito mal applicada a disposição do art. 96 e tambem ha de ser no futuro, allegou em seu discurso 
do codigo criminal: Obstar ou impedir de qualquer que npíJrovava o projecto remettido da ctlmara temporaria 
maneira o effeito das detsrminafões do& poderes moderador discutido durante o ministerio de 16 de Julho, mas votava 
ou executi~o, que forem r.on{ormes a constituifãO e as leis. contra por causa das emendas .que não admittia, contestou 
Penas, de prili!o com trabalho por dous a seis annos. • muito bem, apresentadas na discussão senr.toria pelo miois-

Aioda que praticado fosse acto algum que obstasse ou terio de 7 de Marco. . 
impedisse o effeito das determinações do poder executivo, Votei tambem contra o proje'cto em opposição a taes 
não seria commettido esse crime, se não fossem, como emend-as. Não obstante ter pensado-e procedido assim, .sou 
teem sido muito bem demonstrado, conformes á constituição obrigado como todos os cidadão brasileiros a obedecer a 
e ás leis. Decretadas tão somente foram de accôrdo com essa lei, e posto a considere mnito mal organisada para 
a seita maçonica por ser o presidente do conselho grão ser bem conseguido o fim de soa instituição, não me hei de 
mestre da maçonaria, entendendo-se que por esse facto encarregar menos de sua boa execução em observancia do 
ficaria o governo firme, snmma consciencia especial, no meu dever de magistrado, , do que se tivesse votado. a 
proposito de manter illesa a sua voot:l.de, intitulada, como favor do projecto, approvando as emendas ministeriaes. 
tem ~ido, soberania nacional. E' indispensavel este procedimento, porque.. deve ser 

Se, por exemplo, e!D conseqoencia das opiniões ~ue sempre comprida exetamente a lei ; como, pois, não deve 
contra essa. singul~rissima soberania tenho expendJdo, succeder o mesmo' sobre ma teria religiosa ?'.Embora não 
houvesse uma determinação . do poder executivo, não esteja o catholico habilitado para bem comprehonder uma 
conforme á consti!ui2ão e ás leis, para retirar-me desta resolução pontificia ex cathedra, como verbi gratia contra 

· cama r a, se eu -a não cumprisse, devia por isso ser con- a seita maconica, nem por isso· deve deixar de adoptai-a e 
demnado , . solfrendo, segando a disposição citada do cumpri!. a, ·por ser o papa soberano espiritual-, e em vir
codigo criminal, pena de prisão com trabalho por dons .. ta de da infallibillidade de suas decisões sobre ma teria reli
a seis aonos? giosa fundada no preceito divino, sendo saccessor de S Pe-

Grave offensa á constituição e ás leis não foi senão dro : Quodeumque ligaveris super terram, erit ligatum et 
mero pretexto para ser determinada a accusação dos pre- in crolis, et quodcumque l()lverir 1uper terram, erit solu
ladoa heroicos de Olinda e do Pará, tão sómeate pela .tum et in crelis. 
razão indicada em vantagem da seita maço nica. . ' Üd prelados são magistrados ~spiritnaes; não podem 

Combatendo o parecer do nobre senador pela província pois, ser condemnados, quando em observancia do deve, 
da Dahia, manifestou-se o actual Sr. ministro da justiça ecclesiastico cumprirem as resoluções infalliveis do soberano 
muito persuadido que a Republica, diario, tentava destruir espiritual, principalmente, no paiz em qne o governo é 
a constituição politica do lmperio, a fórma de governo es- obrigado a manter nossa santa religião, ainda que as não 
ta,belecida, delicio qualificado pelo codigo criminlll. Entre- tenha coadjuvado, concedendo o beneplacito, isto é, pras
tanto ·nada foi determinado pelo governo em opp.asição a tando-Jhes o auxilio da pena temporal, que por isso seria 
essa tentativa, prova evidente da falta de dedicação mi· imposta a quem as não aceitasse e cumprisse. 
nisterial á boa execnção da lei. Se houvesse; d~via ser or- Só denm ser oondemnados os prelados qáll, deinodo 
denada a accusação pelo promotor publico. Fo1 o mesmo de cO:mprir seu dever eccleeiastico, não admitlirem execu
menistro qne , de~reton ao procurador da Corôa a accu- tarem as bulias poo~ificias a que o governo, em obser
sação do Sr. bispo do Pará. vancia do seu dever para ser mantida a religião do Estado, 

Entendo, Sr. preeideote, que os enthnsiastas da seita houver concedido beneplacito, ou executarem as que o 
maçooica, p~i~cipalmente em queo\ão religiosa, nii.o pro- governo, exGrcendo eeu direito, houver negado o bene
fessam a religião do Estado. placito por oilo serem d8terminadas ex cathedra sobre 

E' irrecusavel ·a infaHibilidade do papa e até deve ser materia religiosa, mas sobre inateria te111poral contra a 
pelos catholicos, qae a attribuiam ao concilio ecumeoico, leis do Estado. 
visto elle a ter .decretado. As decisões pontificias sobre Procedeu-se do modo mais diverso possivel, verdadeiro 
materia religiosa devem, pois, ser muito bem adoptadas contraste da justica, razão e bom senso. Tão somente por 
por todos. os _catholicos inteiramente alumiados pela luz ser n situação pÔiitica denominada maçonismo, a que 
de consctencJ~ recta. . concedeu sua preponderancia o poder executivo, em con-

Tendo fulmmado aoatbemas contra a seita mnçomcas o sequeocia da reeleicão do grão mestre solicitada e obtida 
summo pontífice por jalgal-a nntipoda de nossa santa pela presidencia do consolbo, é que foi condemnndo o 
religião, noohum verdadeiro catholico apostolico romano, episcopado por haver cumprido a bulia pontificia deter
ultramontaoo, seg11odo o tropo gallicaoo adoptado polo • minada só em questão roligio3a contra a seita maçonica, a 
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qual havia insultado dogmas catholicos mormente nas' Gerae~,tambam chefe do policia o em uma de Santa C_a~ha
. dioceses de Olinda e Pará, na persuasão de merecer todo rina,_metade dessa 'província admirei o senti~e~to religioso 
apoio do governo, o que com efi'eito se verificou pela coo- emioentem~nte ~a~bolico de popula~~o tão. dJsiiDc~a, razão 
demoação do Sr. biepo de.. Olinda, e lambem será pela ~a ser ev1dentrssJma .~e .sua boa ~ndole 1nexced~vel,_ q~e 
do Sr. bispo do Pará, por haverem em observancia do seu JUlguei sempre causa ma1s prodnctlva das garaolla_s•~dJ
dever comprido contra taes attentados a bulia pontificia, viduaes. Creio que o mesmo succede'llas outras. provloc1as. 
a que o poder executivo não havia concedido beueplacito. A preeminencia da lei muito se basea na Corça publica, 

Além dessa. ofi'eosa á religião do Estado, ha um facto mas mui pouco importante no interior do paiz. A_3 ~iola.ções 
que lambem muito me penalisa, meio indirecto, porém dos preceitos legaes, sendo. em tal caso _rar1ss1mas,. eu 
muito efficaz para a exti~c~ão das ordeDB regulares, magoi- attribuia iss.o, ~ penso ~ue mu1to bsm, a. sentimento _mor~l. 
1icos baluartes do cath~lrcrsmo. , Da provrn01a de MIDas eram remet~1das em multa d!s-

Foi. suspensa pelo governo a admissão do noviciado taocia. para este mercado canastras chc1_as de ou r~ on dia
por cansa dos abusos das provações, dos requisitos neces- mantes, sem guarda alguma, porque Dlllguem, aJuda com 
sarios.ã profissão,que lhe constava se praticavam nos coo- tanta facilidade,ousava arromba!.,.as. Entretanto,,~ provavel 
ventos. que em outros paizes com toda _.guarda fossem conduzidas 

Pretendendo tres jovens brasileiros professar na ordem pelo receio de se reunirem e!quadrilbas para se apossarem 
benedictina desta Côrte, foram enviados á congrega~ão de dellas com todo attentado. 
Roma, acompanhados por um monge beuedictino,_ . .aeudo Sr. presidente, ó 0 procedimento do . governo sobre 
pagas por conta do m.osteíro todas as despezas necessa- materia. religiosa qm dos· motiVOS principaes por que eu
rias. Delibera~ão destinada com toda a 'llvidencia para tendo, como já disse em um aparte, que serâ um dia dos 
se ni!.o pensar que nesse noviciado fosse .commettido ne- mais felizes de minha vida a~toelle em que esta situação 
nhum .dos suppostos abusos originarias da euspensiio, politica Cor snbstiluida por outra. Muito desejo a celebra- · 
cumprindo-se ·todas as prescrip~ões ecclesiasticàs indis- ção do Te-Deum quando for demittido o ministerio, para . 

. pensaveis á vida monaslica. Os 11oviços, ordenou o se agradecer a Deus este favor. 
D. apbade, deviam professar na congr~.>gação de Roma não Não se deve suppor que assiin penso, censurando os 
para deJia, fazerem par-le, mas no intuito de se habilitarem, actos de todos 08 membros do gabinete. N~to, • senhores. 
afim .de conseguirem a pretenção de membros da com mo- Asseveram-me que as questões politicas decididas nlto silo 
nidade benedictina desta. COrte., Com. efi'eilo devia ser hoje como d'aptes sempre em conferencia, e quando al
mullo bem concedida, visto não so poder verilicat· nesse gnm ministro· na:o admiltia a idtla proposta, sendo adopta
caso o motivo da s'nspensão. . pa, preteria soa demisslto. Consta que hoje a situação 
·Participado officialmenle este fácto ao governo, o actual politica é somente dirigida . pela pres_idencia do conselho. 

Sr •. ministro do Imperio prohibiu, quando professados, a Os outros membros do gabinete. são considerados miais
admissão dos novicos em ordem regular brasileira.' Nilo tros apenas de suas repartições, devendo só tratar ·das 
ordenou, portanto, à !lrohibi~ão pelo receio de abusos· in~l questões especiaes. A questão religiosa {o i sGmente deei
compativeis com a profissão, mas para a extincção de dida pelo Sr. presidente do conselho e pelo Sr. ministro 
todas ao communidades religiosas do Jmperio, que muito do Imperio, apezar de soa notabilissima ímportancia so.,-
coocorreram, como já disse, para a instrucção, civflisação, êial. . , . 
sentimento moral da sociedade brasildra. 

Iotelizinenle ha de ~tlectuar-se extincção tão injosla,hor- UM.+. voz :-E pelo Sr. ministro dos negocias es~ran-
rivel, verdadeira usurpação do poder espiritual, quando geiros. 
fallecerem os frades existentes,já reduzidos a numero moi O Sn. FIRMJNO :-E' verdade, e por isso lembra-mo 
diminuto, por não serem admillidos mais novij1os: ter-se dito qtie o Sr: bispo de Olinda havia recebido uma 

Nos paizes da supremacia protestante, como Inglaterra carta do summo pontilice, em que era ·determinada a 
e os Estados-Unidos, póde o cidadão catholico ser membro suspensão do interdicto por elle dec~etado. Entretanto no 
da ordem reg)llar. No Drasil,onde é a religião do Estado a Jornal do Commercio de hontem foi publicado um tele~ · 
aclboliea, apostolica romana, e sendo livre a fórma do gramma de opinião iàteiramente. opposta, em que se 
governo representativo,· é actualmente probihida essa declara qae o summo pontífice em uma all~cuçil:o declarou 
liberdade ao cidadão Citholico. que havia unilio com o .episcopado do Brasil, que dava 

Pó.d~-se, pois, acreditar que, encarcerado como tem manifestas ·provas de firmeza. 
sido o episcopado, ;>or haver exercido com toda justiça a · Quando o nobre presidente do conselho disse. que o 
autoridade ecclesiastica, e s.endo empregado meio indirecto Apottolo era falso, dei um aparte confatador, e:r:igiu-me 
o mais eficaz para a extincção das ordens regolares, é uma prova. Pretendeu S. E:r:. explicar essa incrível falsi
mantida a religião do Estado? Dever que ordenando a dade por não sor o Apostolo mais 'publicado sob os aus
constiluição por via de juramento, deve cnmprir-se para picios do Sr. bispo desta diocese. Von agora apresentar 
não ser infringido o 2• mandamento da lei de Deus ? a prova exigida, citando as razões expandidas pelo Apos-

Niio do certo. Que verdadeiro contraste da religio- tolq, as mais justificativas da niio exposi~ão desses auspi-
sidado brasileira I Inspiração do sentimento moral moi cios. Eil-as (lendo): . 
sublimado. E' impossível bnj 11 em qualquer outro paiz " Quanto ao dizer o Sr. do Rio Branco que os desco~ 
suporior ao do Brasil, como já ponderei, em relacl!o á medimeotos do Aportolo obrigaram nosso diocesano a 
emancipação do estado servil. • mandar riscar seu nome do frontespicio da folha, per.-

Nl!o opino, Sr. presidente, sem observar o reflectir mitta-nos. S. Ex., lho digamos que nisto vao uma tremenda 
Qaanilo fui juiz de direito em cinco comarcas de Minas /alsidado. 
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Esse a'cto foi provocado por nós mesmos, qae pedimos 
â S. Ex. ~evma. aatorisação para tal, afim de podermos 
responder convenientemente ás iosolcncias qae nos arre
messava a Nação, 'de envolta sempre com o nome do res
peitavel prelado. 

Foi, pois, am acto inteiramente nosso com o fim de 
resguardarmos a S. Ex. o ficarmos mais desimpedidos na 
luta. Esta é a verdade. » 

resses da religilto, grave oll'ensa á constituição e ás leis. 
Condemnado o episcopado, julgou-se ser cumprido o dever 
de manter-se a religião clltholica apostolicq romana. Que 
tremenda situação politica I 

Sr. presidente, vou . agora tratar de outras questões. 
Quando se disse que a eleição directa era degeneração da 
idéa conservadora, ponderei que, não por considerai-a tão 
eminentemente conservadora como liberal. A. idéa conser
vadora tem por fim manter as instituiç!ies politicas. A' 
noesa fórma de ~overno é essencial a verdad da eleição, 
porque !Já direcção dos negocios publicos. dve. infl:uir o 
voto popular, expressão da vontade nacionl. Se, pois, 
entenderem os conservadores que a elei9ão directa é a 
mais competenie; meio mui poderoso para ser bem con
seguido resultado tão nece,ssario á fórma do governo 
representativo, qoe elles muito des_ejam manter, e por isso 
Jl adoptaram, será manifestada prova' a mais concludente 
de presarem muito a instituição do seu partido. Pela 
mesma razão os liberaes .tambem a podem adoptar na 
persuasão de ser a eleição directa mais expressiva da li
berdade nacional. 

« Eis como noticiamos o fa.::to á 13 de Março do cor
rente anno: 
· .Para salvaguardarmos a pessoa de S E:-:. Revma. o 

Sr. bispo diocesano e para termos maior liberdade em 
nossa polomica com os inimigos da Igreja, tiJmamos a re
soluç!io, <;om prévia autorisa9ão de S. Ex. Revma., de 
snppriiDir1da frente de nossa folha as palavras : Sob os 

' auspicias de S. Ex. llevrna., o Sr. bispo diocesantJ, que 
tanto teem incommodado aos nossos adversarios' 

. Bem sabemos que nada aproveitaremos com esta reso
lução. Os malignos hão de continuar sempre as .suas ca
luwnio·sas imputações; mas ao menos subtrahimos o nome 
do nosso prelado ás invectivas dos adversados de nossa 
folha, qne, dedicada a combat~r os inimigos d!i religiilo e 
da sociedade, acha-se por isso menos expoBta a ter contra 
si as iras da impiedade e da maçonaria. » 

Esta prova é a roais convincente. Está, pois, tão justifi
cado o meu apar~e, que não póde ser recusado. . 

Farei ainda mais uma observacão mni favoravel, 
Sr. presidente, ao procedimento do Sr. bispo de Olinda, 
quando, em defesa da nossa santa religião, muito insultada 
pela Verdade, orgão di\ àeita maçonica, nunci!. contestado 

, por maçou algum, ordenou a retractação ou eliminação 
dos maçons, membros da irmandade mencionada.· 

Foi praticado depois na igreja com horríveis ~esacatos 
pelos modernos iconoclastas o insulto da imprensa. De
clarou S. Ex. Revma. na pastoral de 19 de l\laio que havia 
contemplado com profunda mágoa de sua alma o pa
vimento da casa de De as Vi v o assonlbado de fragmentos e 
rui nu, (lendo) «as cortinas e ornatos dilacerados, os cande
labros e lastres em migalhas, a sagrada cadeira da ver
dade derribada, o santo tribunal da penitencia despedac 
çago, a me~a do banquete celestial profanada, as elllgies 
dos santos heróes da fé dilacerada ; nas imagens ·da 
Virgem ~aria impresso 11 ferrete da nastoria impiedado. 
Ah I não satisfeitos com ultrajar, injuriar, vilipendiar 
nossaa terna e carinhosa mãe celestial com escriptos im
mundo6 ousam ainda desfechar golpes impuros e sacrilo-
gos contra a sua divina elllgie. " . 

O Sa. l\IENDES llE ALMEIDA:__: E nunca se puniu. 

O Sa. FrftMINO :-E' verdade .. 
O Sa. MENDES DE ALMEIDA :- Ahi niío cumpriram a 

conetitu.içiío o as leis. 
O Sa. Frn~n11o :-E' mais que muito evidente. Os hor

ríveis insultos á religião do E~tado,pnblicados no Pelicano, 
Jlamilia Universal, Verdade, orgltos da seita maçonica. e 
outros periodicos, todos os actos anti-catholicos foram 
sem du:vida reputados pelo maçonismo ministerial exerci cio 
dos direitos dos cidadltOs contra os eX•'essos da hutoridl• · 
da eccle8iastica, dt•sd!l que o procedimento epi~copal contr<• 
taes actos foi declarado excesso dessa autoridade, confiic!o 
tlío prejudicial á ordem social como aos verd11doiros inte-

Porque o ministerio muito se empenha pela sustentaçlto 
d11. eleição indirecta, não devem· ser considerados dissi
dentes de seu partido os conservadores, qne pensarem de 
modo diver~o, como teem sido os que não approvaram 
outras opiniões mioieteriaes. E' a dissidencia da razão e 
do bom senso essa expressão da diseideocia, como jâ 
demonstrei em outra .sessão desta legislatura, e tambem 
que em sessões politicas de primeira distinccão houve 
conservadores, que não_ approvaram na discus~Íl:o de pro~ 
jactos de lei a opinião do ministerio de seu partido, e não 
foram por isso arrojados como actualmente na dissidencia 
do seu , partid<r. O mesmo havia 'acontecido acerca dos 
liberaes, 

A idéa conservadora é destinada, como já ponde'rei, a 
manter illesa as nossas instituições politicas. Ora, aendo 
ellas de summa liberdade nacional, excellente fórma de 
governo representati1o, os conservadores políticos são 
liberaes ; e como os liberaes presam muito a liberdade, 
mas, segundo os princípios da constituição, lambem 
silo conservadores das. meemas iustituicões. Portanto 
deve se julgar que só não são liberaes o's conservadora~ 
do governo absoluto e conservadores os liberaes deste 
paiz, que forem r~poblicános. . -· 

A., ditrerença desses partidos legítimos não é relativa ás 
instit?içõ.es, mas tão sómen_te · á applicação dos princípios 
co.nstn.uc!ooaee, como, por exemplo, na organi~açõo ·das 
le1s para serem bem executadas ; á decretacão de direitos · . 
e ·ieveres da autoridade o dos cid11dilos ;' á adopcão de 
idéas e disposições mais convenientes á direccãÕ dos 
negocios publicas, á defesa da soberania nacional.' 
. Prefe'rindo a eleição, não se identificam ambÓs os par

tidos em todas as opiniões politicas; dão apenas prova 
mni concludente de julgarem essencial ao governo repre
sentativo a legitima expressão do voto nacional desejando 
muito que ella verifique, constitnidos como fo;am ambos 
pelo patnotismo para eer mantida o bem ~xocutada e~sa 
fórma de governo. 

Sr. presidcnt~, cito approvo esta si!Ul\r.lío só por causa 
da qo~stão roligiosn, já ponderei, mas tambom da questão 
politica vou agora demonstrar. 

..... 
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. Bem • dupla conBaDÇa do poder 4ue o autoriaa,· e de 
que lbt coa cede . os maiot . aeceeaariot para o d~aempenbo 
'dR eua~milalo,uenbum mlniaterio pcHe subsistir. Depeudem 
&odoe da eonllRDça da camara temporaria, m&Ddataria nlo 
do cllet.- do Ratado, 11111 da uaçlo, de C!Ue 6 Jegi tim a e 
immedia&• representante. Receando nlo obtel-a, prnocam 
queetlo d11 sabinete a elle retpeito, como euceede eempre 
onde· domiaa • 6 bem executado o conroo representatin. 
Conetdida a, eon8an~a, permaaeetm; nerada, retiram-se 
do poder. ' 

Da molfe o ••i• cliyerao po11inl procedeu o ministerio 
de 7 de lbrçe. Nlo propoz IJUIIIIo alruma relat1va ao 
\'O&o de con8aaça, •uaado dnia receai-o, 1endo propoal• 
pela eppoai~lo, leu. seu relatoriot durante toda a aessil.n 
do dia, alo querendo roue logo discutida, porém muito 
d11poi1. a6m de poder empenbar-ae para lhe aer a deciall.o 
fnoraYII. 

O nobre pretideote do. eea11lho •ndou aeate aantido 
eartin~·· • &o~ .. 01 cnernittaa, inalando que alo fossem 
i camara ao intuito de 16 hner 1881lo, quando chegas
IIm o1troa. 

Era, poi1, maito recommeodado olo sar cumprido o de4 

\'tr do compareciménto 111 camara por ser coodiçlo ioll••
peatnel do •oco de coo8aoça, ol'eoaa iucootutavel do 
llireito, ••e ·eatlo alo podia aer 11xercida, da maioria á 
qual compete 1 Dlo á minoria resolver as quesllle~. Re
commeodaçio iujueta,alo dnia 1er attt~odidR; a faraldade 
lerilima -• limitada pelos dirt~ilos alheios. Verdadeira es 
pecialidade tlesta siii&Çio. politica, Dilo me coosta qu" em 
qualquer outro miuiaterio algum aesim -procedesse. 
. Quando !louve aeullo, .por entender o nobre presidente 
do censelho, que tendo-se augmeutado o ·nome r~ dos go
·verai,tal, podia anilo ser obtido o v pio de confiança, foi 
lambem reunido logo auteR dll votaçlo o CJD8Pibo de E8-
&ado, 111 per~uule de s~r ''or isso coucedido, porque b11•i~ 
pPnaar-ae que, se . nllo fosse, 11ria dis;oll'ida 1 C6mara e 
alo demitlido o miaiaterio. · 

Como a deput11çlo era cooeervadflra, tinha assnerado 
muitas tezes o Sr. visconde do Rio Br&udo em varias coo

. \'ereaçilflB, que •• a votaçlo fos•e contraria ao minrsterio 
eeria ·demittido e subiriam ao poder oa liberaes, jalgaud• 

· f(UI por iaao &eria a votaçllo ruornel. ·· 
Nilo produziram o elr•ito desejado estes meios e1pociaes 

empregado• em sua vantagem pela situação dominante. 
Foi oerado o voto de confiança, não demillido o ministe
rio, mas dissolvida a camara. De conrormidade com os 
preceitos cooatituciooat~s nil.o foi decretada a disaC>Iueão, 
16 autorieada fiOI coao1 em 9"" o e111igir o talllllflo do 'g,. 
lodo. Nilo ha salvaçil.o sem perigo. Seria, poi~, arrurilado 
o Estado, 1e a camara nilo fosse dissolvida, lendo sido tito 
aomeute por haver negado coo6auça e com a maioria de 
um voto Y Nada mais incrível. Nem se pó de suppor que a 
dissoluçlo roi decretada para saber-se qual era a opinião 
uacional a eue respeito. Não de certo; quando a nação 
nomeia seus representantes, é evidente lhes concede o di~ 
reito !de conc11der ou negar coolian~ ao ministerio, cujas 
attribuiçiles silo c'Doreridas para serem b.em ~xecutadas a~ 
suas delibera!:Ges de courormidado com os preceitos da 
coostiluiçito. 

Se ao mioisterio fosse licito consultar a naçilo, quando 
seus representantes na camara tempora1·ia lhe negaisem 
con8ança, nilo ~odia ser deere&ada a diuoluçilo em conse-

AI'PMaiQI 

qaeaeia do ·páreeer cen~tantemente up,ndido na falia do· 
tbroao durante o gabinete de '1 'de Março, aeerc' da 
eleiçlo ,. CIPndo muito r11comml'adada a reforma eleitoral. 

Na de 1871 foi. declarado {let1do) •Sendo a verdade da• 
ele~çllel a baae ele todo o noa"o "ystema polit!co, cumpre 
que a lei reeruarde o mais poasivel. a legitima expr~•slo 
do \'Dto n~cional, coarctando 01 abuso1, que a pratica 
tem demonetrádo. • 

• A verdade da eJ,içllo (primeira ·falia do throne de 
18'11) 6 ba1e e1sencial de nueaA fórma de gonroo, e 
qo11nto mala geouioo é o voto popnl~r tanto maia se re
leet~m no seio da repreeentaçil.o nacional 01 ioteree11es e . 
opiaiilftl, que por sua importancia devem inllair· na direcçlo 
doe DljiOCio~ publicos. • · . 1· 

« Sendo, (a !• di' 187!), fltseocial a01 gneruos repre-. 
sentativos que aa eleiçll"l exprim•m 6elmeott a npioiiO. e 
a forç' do vnto popular, rel~v1 que procuremos ·cer.:al•al • 
de nona e maia prD't'id~nlfl~ garantiu. » 

• A rerorma ~leileral {1873) proJol~-ae au11garar a pri
meira das condiçiJes da no•~~~ rórm' de gonruo, a g•noina 
expreuil.o do tolo popnl1r, alvo doa maia çon•tutes e•ror
çoll de um pon livre, cuja principal força deve derinr-•e 
da opiailo publica e da Aaloridad~ da lei. » 

A rerorma eleitoral (18'11) é urgente; e confio que len• 
reia a ell'eito eate aoao, atldodeodo-se •••im aos altos inte
re~sea que 1ft ligam ao mo•imento regular de DOII&I inlli
tuiçlea politicas. 

Jnl«iodo o g11binAtB de 7 de M11r.ço mais qoe muito oe
cessllria, como t•m sido damouslr,.do na fdla do tbrooo, 
11 rl'(orma da lei elertoral para ser bem garantida a expres
são do voto nacional oito soliciteu por couRqaencia a dit-
80loçllo da camar1 para saber qoal a opinião da nação, 
vi•to não ter sido ainda d~terminada a rerorma ur~l'ote, 
mas afim de predominar a do podAr execotivo por vi11 da 
antori~1~11, nomPaçiJ•• e conceaeOes muito importantes, 
especiaes d~ ~na co'!lpeteacia. ·. 

. Solil:ih'da roi entilo a dissolucllo DO intuito iudubilanl 
de eerem excluidoa, tanto quant~ fou11 po~sivel, da ca
marã temporaria, os membros que haviam D'fl'lllo voto 
de collftaoça, ficando dsstR arte estab~IAcido .um principio 
mui lo dissid~nte do governo representativo ; 6 e~te : con
cedida a con6ança pelo poder moderador, a quem compete 
nomear e demiLtir livremente os mioi"tros, lambem por 
rorça deve ser pela eamara temporaria em observaucia de 
•eu dever, e, se a negar, serã dissol•ida. Nilo garantindo a 
lei eleitoral, coarctando. os abusos A expresÍIAo do voto 
nacional, serilo entiio empregados com toda t!Dergi.\ para 
não ser a c1mara temporâria representante 1mmediata da 
vontade da nação, mas do governo. 

Quando disso a primeira vez ter declarado o Sr. vis
conde do Rio Branco, durante a questilo do voto de coa
fiança, que, se fosso negado, seria demillido o minishrio, 
subiriam os liberaea no poder, deu-me o aparte : " Não é 
exacto »; som duvida per ter sido o resultado inteira
mente diverso, e para acreditar-se o que disse ao depois 
em resposta no discurso de um nobre senador pela pro
víncia da Bahi11, o Sr. Saraiva, assAnr11ndo qoe, se os no
bres ~enadores, ou seus .. amigos políticos, repreRentantns 
do lado liberal, estivessem eotiio constituídos em condicGAS 
de assumir o governo, ou pelos seus orgilos mais compe
tentell houvessem declarado e demonstrado, talvez que sua 
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r~soluciio tivesse sido a retirada immediata do minieterio." Já se d8't'ia ter mandado construir V&Jlorea transatlaaticoe 
qo•e•quer que fossem as ciooefquenciae. para conflozirem de graça os imm•grantlie que piirt~m 

· ~o" paizfiB IIJDito povoa nos. ' · 
Nilo póde ser demonstrada a infxactidA:o rPf~rida 00 ().exce~8., da rfceh ... obre a dAsp~za <levR st~r appliCildo 

aparte dictado. Foi expendido o primeiro as,ent .. , propo- a toda racilidkde pos•ivel ~~~ immigração qu~ muito <'Oncorre 
sica:o aftlrmati•a, para a d11putaçlio consHrY•tlora votar a 'para o ugmeuto da pupulaçao, coOIIiçA:u e.~eocinl ti proa
favor do m•a•sterio e o segundo no intuito de. obter elle peridade dt~•te paiz, e t~mb~m 11m vaohgem da industria 
depois o apoio doi! liberaee. fabril, muito Ju.:rativa pela utiliddade m•xima que presta'á 

Quaudo o uobre·senador pel11 província do Ceará elogiou ma teria prima arraucando-a do tt~rreno, ou lb11 sendo apre-
o gabinete 7 de Março por causa, da rfforma judiciarfa, ~eutada pela lnoorA, .qu~ muito necessita ,dos instrumeu
tendo s1do a'doptadaa as idéas liberaes, dru o .ncobre pr11~1 tos fabricados por essa indu~trh•, nao somPnte a ·enxltdas 
dente do con•elbo um ap~trte approbalivo do ltormo m~dio ,. macb11dos. s., rorem coustruidns r.bricaM d1 todos os 
Dne eomeote ser preferido q••ntlo o• ex ~remos Jurem m•tru111eoto~ n•ces•arws á lavoura, e aojemPot•d~* a po
inadmissiv~is, SPD~ o, pois, IIM~im conreito•dos o parti11l vulaçllo p•lo modo IDdir.a.lo , nussa iuduMtria. ~gr1cola 
con.ervndor e o llbensl. E com •fi"Hito pntendo qoA muito •·bt•rfl grande, progre8~o, nos prest1uA os prodoctoio que 

- des•ja esta ~ituaçao arruin~r essfs partidos, •6111 de eouo •Ó •~c•bemos d~ outros pa1z•s. 
essas ruinas 8er constlluidu um autro que deve sempre Quando e~tive em Campinas, província .. de S; Paulo, 
dominar, o official, conservador en.ioente de sua posiçllo. muito estimei ver naqoAlla cidadt~, àssaz apreciada pelo 
Entretanto sao ambos es~•nciaes á boa eucu•sA:o do •eu progres~o in~ustri•·l, duas 'fabric•s moilo tmp•·rtant•s 
governo ·rPpreseiltativo. Um d•ve ~er r.orrec1i•11 dna •boMor d• m,.,~htna~ de f·no. Grnnde ·p,rte da lav~our .. 'fi•••~ 'DIU

do ootro. E' a luta das i~é~s que excita a,s couvic~õ•s e nt•·tpio pr .. r,.,e o ;,ratlci ~por I••O consflgue r••o•t•••"~ us 
· muito influe. na opimao pnbhca. "'"is importantfs. Fiquei C•·nt•nt••~ID•O d•"•j~nd" qu~ o 

Estando 00 poder um desses partidos não ba de de~ejt.r mesmo sec•~ .. d .. ~se 8'1'nopr .. qoe fosMe pos-ivel, em· toda 11 •o-
o ministerio cnmmetter abusos, receiaodo que a oppo>ição dustria agrícola. Entr~t•nto me foi mu1 desagradavel 
do outro, então muito jusla, e d~moostrada com toda h s•ber, que o rerro de que usavam es•ae · fnbricas para a 
energiA, influa na opinião naciODIIJ de que o ~overno é Clln•trDCÇilO tiiiS macbina~, bem .como O i•arrll da Vill f~rrea, 
representativo. Para não ser produzido ~ete·e[~tto, su• Ar" r•meUtdo d .. Europ~, Sf'ntlo " ci·1ad11·de Cnmpinas 
demissão indispeosaveJ, ba de pr~f•rir sobr•tudo o bum Nllnadl!, multo p~rto d• }paoema,oodl! ba ff"rrO em RIUÍIII 
cumprimento do seu dever, procedendo de modo mai• jn·t.. .bunda'ocla e dfl txc•ll•nt,. qu.hd"~" mas oilo d~·~ida
e r~zoavel. Aniquilados os partidos. cou,;tÍIUidos p•r" noentfl prPparado. comn dAvi;o s.r p~la hdo•\.ri~ f•br~l,'em 
serem mantidas as inttituições politicas, nll.o rece1audn •· vnotajeem dll mflsma infin•toia. O m·~m acoot"'c" inl•liz
governo oppos•çi!.o tão importante, fará tudo quanto quizer mflote na prov1nci11. d• Mwa~ G-ntt•M, onf1" ba f"SS~ m•oPral 
em attencllo a c~oveoieocias· peseoaeB, e serA ·então real- •IIUndaoll~~o e IRmbt~m •lA qualidade a m•is excelll!nté. A 
mente absoluto. cidade do Ouro Preto é ~ituada em orr11 e ferro. 

Elogiado o gabinete de 7 de Março por causa da Tem-se aogmeotado por via do exe.e~so da rect~ila o 
ref~rma judiciaria, affirmo outra vez que o projecto foi numero dos emprPg~tdos publieoe e seus Vf.Dci:meutoe em 

. remettido da outra camara, discutido o:orante o ruinisterio vantag~m, como suppi!ll-~e da clieott~lla ministerial, 
de 16 de J ulbo, deve o elogio provir mais da~ emendu afim dé coosenar-sé 11 situação dominante. ' ' 
que apresentou Dfsta camara e do rtgnhuner:to da reforma Do qoe é plantado se obtem grande colheita, por exem• 
judiciaria. Comparado e.see regulaoit~nto com o da lei d• pio: um alqo~ire de milbo produz cem, duzentos, e muito 
3 de Dezembro de t8i t. os do cod1go commercial, o dil mais, e do café plantado uma VHZ' obtem a lavollrl\ gran• 
lei bypotbecaria e outros, expre~sll.o genuína unanime- de colheita em m11itos aouos. Em outras iuda~trias pro
mente admittida de intelligencia e illo~traçào inl'xcedivei~, tluz tawbem a moeda lucro o mais importante, como se 
deve-se concluir que os oi!.o imitou nem serA imitado no fosse semente que vPjelasse com todo o auxilio dos &erre- , .. ,• 
futuro. Eis uma prova concludente da supremacia e~pfl• nos mnis Certeis. Sendo, pois, o exceosn da rec~it11 applica-
oial deste ministerio, declarada na toa impren~a, superl!lr do ao angmeuto- dos empr ... gados e doe' seus v•nctmentoe, 
a todos os outros. baverA quem vreftra o emprego publico ' poeicllo iodas- , 
, Sr. presidente, tratando agora da que8tão da lavoor> trial, e "uccederá o mesmo que 8e, em vez d11 ·plantar-se 
referida uo voto de graças, digo que t~omb~m a julgol um alqueire de café, m1lbo, f•ijllo, arroz etc, fór entre
nossa principal e abundante industna, ma8 cot~odo qu•· ~:ue a um individuo, ve1dadeiro p.rejuizo, dai rendas pu-
se nllo tem empregado ·os meios evideotem•nte ueces•ll· blica~. ' . 
rios para seu prezadissimo desenvolvtmento mats que maJb Como entendo que a prosperidade do noseo paiz de- e' 
essencial á prosperidade deste paiz, cujo imm~osu ·terri- pt~ode tambt~m da iodu~tria fabril, gostei muito qu• odo vi 
,torio é um dos mais aprecianis de t1>do o mundo, 1111 cidnda do llú um• f .. obric11 muitu importante d~ t~cidos 
sendo o terreno de summa importanci.a pela ~ua ub"rdad~ de ~lgodtl.o? tratando-~e '" con~t~ucçll.o de outra, e porque 
io~xcodinl, abnndancia de mioeraes de muita oulidad• ma111 aprec1o a in~trucçiio publica. <'nU•OD· me a maior 
e tudo maid. · .Nllo colbemo~, como se coo~gue em outro8 al•gria o exame de um coll•gio de pr<•fessuras catb•lic~u, 
paizes, tod~>s os magulficos proveitoft do oo~so tem•no •IUe ~uppoobo impo8SIV~I bnv~r supmor, e t~>n•b•m do 
p()r falt~ de iodustna o de braços. Convém ·t~ortanto se mkgnillco · coliPgio do• j•~oita~. mnito oe prPZtl p~lo pro-
empreguem todoa os ·meios neceesarios ·P&I'a ser btlm coo- !llg111so 'amparo que de ·accordo com ouuos sacerdotes 
se!'oide esle ftm dos maie uteia ;á prosperidade nacional. prestaram á •ociedade brasileira de1de aua origem, em 
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virtude da r"ligillo e da instrucção, empenhando-se wuito 
par11 ~er civili$ada. 

O Sa. MINÍIBM o11 ALIIIBIDÃ :-Apoiado. 
O Sa. FIRIIIII!IO :-Ora, porque alguns jesuítas ~obusa

ram em outros paites da posição ecclesiaatiea em vanta
- gem meraweute pessoal, devemos r~pellir os que nunca 

procederam assim, eminentemente dedicados á ordem re
gular que prestou, como já ponder~i, serviços os m11i; 

· eooperat1vos de todo o .progresso de nossa sociedad,., • 
hoje se encarrrg~m com o maior cuidado possível da iua 
trucç4o publica t 

Os je~oitas desse eollegio slo tio distirlctos .pela sua 
dedicação catbolica, intelligencia e illustraçilo como os do 
collegio da cidade do Recife, que lambem examinei oom 
aummo prazer. : , 

E81&o ambos constituídos em vantagem da iastrucção 
publi~a. elemento indispensr. vel de todo progresso e pros
peridade de que carecemos neste vaslls~imo paiz. 

A iustrucçlu é o espelho das aptid4e~ iutellectnaes que, 
o!o sendo' re•eladas, o proprio po>euidor 38 desconhece 
são ·.ioapplicneJ&. Essas aptid4"s niio exi~tem som Ante em 
certas classes da popnlaçilo, mas em todas. Assim como 
P3B graodes f!Grf.slas ~ão procuradds 11s plantas de v~ ria• 
utilidade~ •· gr!IAde apreço in•ln~trial , sendo alguma• 
lljJtPBS ajardinadas pel11 sua lindeza , ~m toilall as .cla~s~~ 
de cid~dllos, apti·lil•s Dllloraés, iotelhgeocias de toda or-
demó· a inatrucçAo g~·r·l T•e buscar. • • · 

0 Sa. MINDE• DI ALIIIBID.t. :-Apoiado. 
O 'Sa. FJHIIINo:-••• e as desen lve e forli6ca, s~o~o 

depois apphcad~~ em l'ilntagAm individual e da sor.i•,ladr 
SPm IU~traeção public• " população s.rá mn110 menos o til 
comu lambem a Oor~5tll cuja~ plantas nào furem apro
veitadas pela iodustna, e o t~rrenu mineral quao•lo o, 
me"mo acontecer acerca dos metnes e pedras praciusus 

Ora, al11uns directorM de cnll~gios m" l•em dito qo,. 
ene~ eotab•l•cim10ntos não produz~m t•ulo •IJ-it•• nl'r.essano 
e s.:-rllo diKeoiT•dos por falta de pru(,.Ksor~• • H·•UVtl po· 
eXI'mplo nnoa . ~•cnla d., a~:ricuhura· con•lruid· n~ c1dad• 
do Ju1z de' Fóra com m•goiflc~nci;~ 'mattr1at Apreci•i-• 

dnno da casa que podiam até ficar 11bert11,~ todas. u ja
""llas, porq~e nilo havia uaquella povoação quem Cortasse 
COUSII aJgu ma. . : . . 

O S11. M~NDBS DB ALl!BJU :-Bonito paiz. 
O S11. FmnNo : - Sim, lindíssimo, como lambem a 

r.idade do S. João d'EI fiei, cujo sentimento moral, o màis · 
di~tincto pos~ivel em consoqoeocia· do predomínio da nossa 
raota r.J.i.l·ião, que eop~rior nAo pód11 haver em outra 
l'"l'"lnção, muiio pr•zo desde o t~'mpo. em qu~ alli residi 
'na quolidade de jntz de direito. Tambem multo prezo o 
•eotimenlo mor11l d~s com'arcas em que exerci o me•mo 
carl:'o e de toda a província do Minas Geraes, cuja dedi
C»Ção á religião catbolica apostolíca romana é a mais 
sublime. . . 

Ora, tendo o sentimento religioso produzido tão boa iudele, 
e ordenado a soberania nacional na con~tituiçlo do lmperio 
a obrigacão de mulerern a religião do Estado a todos os· 
ooderes delegnç4es da nação, deve o g••veroo deixar de 
<:onc~der benAplacito âs reKoloções iAfalliveis do summo 
.pooti6ce ao.bre materia religiosa f Sendo punido qu~m 
as . aceitar e . cumprir em observancia dos precPitos da 
Igreja catholica ? Opinião incomprebensivel muito o1l'Husiva 
rls sentimento t!lo s~blime. Deve ser imposta a pena, 
•oxilio temporal, como já demonstrei, a quem não 
cumprir a bulia poutillcia a quem l6r concedido, o 
b•oPplacito, e nunca d•ve so1l'rer quem admittir e exe
cutar. principalm,.nte em · observancia do dever ecclesias
''"0, aqo•lla a que não !6r, devendo eer concedido o 
b~oeplacito. 

O SR MENDES os, ALMEIDA :-Apoiado. 

O SR FtAIIIINo :-0 leader do ~inisterio, cujo membro 
bavia. :;i~o, d~cl~rou n•••ta discussão que ora um·· erro 
,:ra~so ter o Sr. bi8po de Olinrla ordenado a ~xclusão 
•los maço os porque, qnan~o é condemnada uma instituição, 
••ão silo coodemoados os iodivi~uos. 

o SR MKNDBS III A'LIIIEID.t.:- E' verdade. 

O SR. F1 ovstRA os Msi.LO:- Isto é um absurdo. 

tanto que na iuaognraçlo decl~r_ei q~e a co~~idera!a coll!o 0 Sll. MINPIIS 01 ALIIIBIIIA:-E' uma opiniAo nova esta 
oa~ceots de um .Amuouaa da ICII'DCI& e da 10dustrla agrt d~ Sr. viscoodo~ d

6 
Nitlloruh". 

O SI\. F••MtNo:- Um verdad~iro absurdo. 

cola •. llotretaoto pel11 me~ma falia u,lo l~m produzido O• • 
·m~lbur~a rf'8Uh11dos •. Deténdo, poi,, estimar lllDito o pr... O Sa. FIRIIJI'IO: -Sem dnida alguma e 1omeute delle, 
fe~11orado, dN•Pjflodo •e aUg111110tn h DtO quanto (I) r pos•ÍYt-1. cnmu a qu• 8n011CÍOO qDilOdo, t~udo julgado a eJeiçlo di-. 
toda ay111patbia d«~Y~o•os 'pre•tar ao• j•hDIIIt• dM vari•" •t~cta d.,g .. u~raçiio d~ idea con~orv11dora, dts•e dflpoia que 

' naçln• d'!' :Euro.pa, profeuorbs muito dialioctos P"la •u . ~s•a qu,.llllc .. ç4o ·era •ó da idéa e o4o dos individuo~, 
i~t~lhgPncill • illu•tr .. ção do• collegios já referido• qur •-to é, dos cunaenadorn que pteferiam a eleiç4o directa. 
dmg~m .com Ioda razllo. e bom:sen•o. , , Citar" i agora rel~ttívllmf'ote a e•s" DOY& opioilo a lei de 

N11 cidade de ltú .Cinde, como já dissP, examinf'i cofu 20 de Outobre d11 18 23 qutl rii'CrAtuu prob1h1da~ todas aa 
muito pr11zer o lllllgnllil:o colll'gio do• j11•oitas construido •ociedades secretas. Art. (o (lendo) • Seriio consideradal 
por .ell~s, ohs .. rv~i tambem com •umma aiPgria a dedicacâo sociedadu tecrelnl 01 q"e não parliciparem 110 governa 'a 
da r·l•!!ilo' calb!•lic& apo-tnhca rolliHOa, qóe .hui" iÕ~- 11.111 ea;t&lencta, or f.nf gmoe1 dn alsocinfdO, com protesto 
pirarlo snntimeolo morlll o mais ~ubhm11 · •Is qt,~e 111 11i!O opp•J•m a ord•n• •oc•al, ao sydemo ct~ndi-

N~& cad6• d•quella cid11de qo;tsi nun"a ha pr11~01 e o c"cionol ertabelecido ne1le lmperif), a moral 11 a religi/ÍtJ 
me•mo acoulece ac .. rca do' r6os no &rihuonl do jorr. A hr•tt/!, osl~g·•res e lemp:~ dos •llUI ojuntnmento1.e o IIOml! 

., Sa11t11 Caa,. de M1ser cordia • DIU I lo bAm mnnt1da por cun- do ind•tlittuo ou .•ndivid"Of que COfiiJ'U:erem o governo dá 
ces~iJes P•rWulareA1 courertom a11mpr• os cidad&oK em·~· u. IOCt!Jdade ou o-dem. e dor que dfpOillll (orsm st.occes,;i
leltlllllilotoH gr and~a· legndos áa ~obras· pias,, q11e por is•o vamsnts ••gutndo 1111 meuno g,verno 
nada recebnm do govt~rno. E•ta11do um" vt•z ,ui l!m ciUil Arl 6.• Is 10ciednder porém, que tiverem principi11s e 
te.rrea .re.c~ei «~m.notltll d.e n!uilu calor deixar1oberta a jaoel:- fins IUbtlersi"o' da ordem 1ocial e do regimen Cllflllducio
la, 1111 Crente á rua, do quarlo o11do dni11 dornur; di&tiO·We .. o . ftal ~e110 lmperio, urlo 'ontii111radu c~me COIIVIIfltictdos 
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redicioso1, ou não tenham feito as participaf/1es ao go
verno, ou at tenham feito faltas. 

Art. 7.• Os membros df. semelhanter sociedade• que ti
verem prestado juramento de seguirem toes d016trinas e 
persiatirem em adoptai-as como regra de conducfa, •ma 
wee que _tenham comefado a reduzi! 111 a acto, 1eri%o 
punido, 01 cabefal com a pena de morte natural s 01 
soc•o• ag~nter com degredo perpetuo para !l'•lét; 01 que, 
porem. não tiverem mo1irado algum fim rubverlivo, além 
dos primarias e remotos, urilo degradados por tod1 vida. 

O !la. FttUEIIIA. DI Mii:LLO:- A doutrina do Sr. viaconde 
. de N•Lberohy não foi admiltida pela lei. 

O ~11 • .MBIIDBS DI: .ltJIIIIIA.:- E' nma doutrina aon, 
i11audita. · 

· O 811. Frll!lllllo:- Cit11rei lambem o art. 18! do codign 
criminal : A reuniifo de mais de 1 O p11soas em uma eara 
em certo1 e determinnd111 dia1, semente &e julgara. crttni

. nota quando f6r para fim de que SB etelja tevre.to dos ai
IOciados, e guandu Aeste caso ndo 11 com ... unicar em fórma 
lfgal ao ju~& de paz do diJtricto em que 1-zer 1 reunido. 

No art. ~84. é ordenado que o juiz de paz Jormara 
culpa aos assocrados, além de dispersar a sociedade. s• 
declarhclle" se 'izerPm e for•m falsas e aR renoiilds tiverem 
llils oppostos á ordem eocilll. 

Condemna, pois, nossa lei sociedade• ne~taa condiçll~s e 
nas do art. !89, e condemoa os individuas que fazem 

. -parte della. Entretanto não tem sido comprida acerca da 
maçonaria jo~tam~nLe ÍDCUrlil na di~po•iÇ40 do artigo Ci• 
tado do codigo criminal. Li ha poucos dias pnbhcado 
p~lo Sr. bi•pO do P~~rá o juram .. nto que presta em ena 
SOCiedade O aprendiz maçon, CODCfbido nedeH termos : 

« Juro e prometto sobre os est•tntoa geraes da ordem 
e sn.re esta ~spada, symbolo da honra, perante o grand• 
ÀrcbittClO do Universo GUA.IIDAR IIIVIIILAVIL!IIENTB TODOS 08 

IIG.IID<• I QUI !IIII FOIIRM CONPU D<•S por esta 1'61prilav8/ 
loja, bem como todo o que I'U n~lla vir e onvtr ; nu oca 
escrevei-os, grav..J os· on deixar delle" vestígios de qnalqaer 
maneira que s~ja, sem qne se me t11nha dado uma licencia 
expre~sa de o tazer, e nesse caso fal~o-bei do modo q~11 
me for indi~ado. • • • Consinto, se eu vier a pPrjnrar, que 
o pescoço me s~ja cortado e as entr~Dh•s arrancadas, u 
meu corpo queimado, reduzido a cinzas e minhRI cinzas 
lançadas ao vento, e que minba memoria fique 11111 
execraçilo entre todos os maço11s. O gra11de Architecto .do 
Uninrso me ajude I " 

Juramentos de •gnal teor silo prestados nos outros gráos 
das loja. maçoni<:as. • 

Além de constilnida, como sabemos, suscitou a seita 
maconica nm confticto contra a religião catholica apostolica 
romana, nl!rajando-a na refnthção dos aeus dogmas e . 
funccisna livremoeute, tendo merecido todo applanso~ e 
confiança da •itnação dominante. 

Foi coodemuado o Sr. bispo de Olinda por ter cumpriªo 
dever de autoridade ecclesinstica em· defc11sa da 11osaa 
santa religião, e lambem ha de ser por ier. procedido do 
mesma modo o Sr. bispo do Pará, sendo dr.elarado e110 
procedimento um couflicto suscitado pelo episcopado, tio 
prejudicial á ordem social como aos verdadeiros .interesses 
da religiio. Nada mais incrível, tanto acerca daqaalillcaçlo 
desse procedimente, que apenas observada deve ser repellida 
como da attribniçllo do conllicto ao epi!copado. Nio s.•scita 
a autoridade cunft•cto qnaado compre seu dever, ma• 
quem pratica actos taee qne a obrigam c1mpril-o.(Apeiad01.) 

Silo venerandos prelados, typos oe maia iocontestaveis 
dA todas as insignes dr ati ncçGes de sua sublimada posi• 
ção eccle~ia•tica, prbC~rir~tm eu. observancia de seus deve
re• os pr~ceitos rfligiosos á~ vaid11dea, mnoda11as, e, por
tanto, a condemnação ás importantíssimas conceesil•s 
temporaea que receberiam 10 de accordo cem o maçonismo 
ministerial procedesseo1 do modo o mais divereo poesiYel. 
M•gnJfir:eocia espiritn11l I (ApiJiodel) 

Sr pre~idenLe, proft~rJn~u ll~le diticnrso ba de ser em 
oppo.içllo is minbas opinilles dedicado ao jesuitismo,. • 
qne mutto me apraz .P.or ser antipoda della o ~atanazismo. 
Serei t~>mb~m denominado fa11atico, snp~rsticioeo vieto 
tt~r-se attribnido ao fanÍitismo e snperstrçlo a boa 1 
mngnifica indole da populaçllo cothollca deste paiz. Fico 
.~ntão muito utisf~ito , prHt~nr~hida minha· esp~rança. 
De•Pjo per amor d" Deus s•ft'rer todas a1- ealnm11iaa e 
,.d,e'rsidades que contra mim 11 levantarem. 

T~nho concluide, 

(Mui!o bem; Muito bem ; muito bm.) 

SESSÃO EM 12 D;E AGOS~O 
Porça anal 

O llr. Ribeiro da Lns (•i•ülro ·da mari
t~f&a) :-Sr. preeiilt•nte, 1'oa responder aoe honrado• se· 
n~doree pela Brthia, 01 Sra. barao de Coteaipe e Saraiva, 
bem como ao nobre senador pela província do Maranhlo. 

O honrado senador pela província da Bahia, que falloa 
ha dias, estranhou que sem os aecesurios exam~• se ti
""s'e adoptado 11a · armada o systema de artilharia de 
Witbwortb. 

Nilo póde, pob, ser prohibida e at6 condem11ada a so
ciedade secreta, na qual se ameaça com a morte qnflm re
velar sens segredos 'r Quando se pPII&a d11 accordo com o• 
d1ctames da consciencia, deseJa-se s~ja.~a•ida opinillo tllu 
bem fundada. E', porém, o ~egredo elem~eto P,rimordial1 
indispeoeavel da seita maçonica, qu~ de certo ae julgA ~erá 
til.o prPjndicada pela re•elaçllo delle, romo quem a com 
mo nicasse exposto á tão horreada ameaça. 

Nilo estA definitivamente adoptado este syatema, alo 
obstante acbar•Be elle em uso na 11ossa armada ha muitos 
annoe, e po~tánto antes de começada a guerra do Para,;nay. 

Em 1870 declarou o miniatro da marinha em seu rela
torio que as experiencias a respeito do mesmo systema 
nllo er11m taes que aconselhassem a sua adopçlo defi11itiva. 
Em 1 87 1 igual declaraçlo fez o meu antecessor, accree
centandu qne, segundo a opinillo de alguns genl!rar.s, 11110 
havia esse eystema provado bPm na guerra do ·ParagaaJ, 
mas que muitos omciaes attribui"m o máo resultado da! 
•xperienciae alli feitaa on A imperícia dos artilheiros, ·ou' 
impropriedade da · polvora. Po1t11riorlllllltl fi~eram-H 

Muito favoranl á maconaria tem e1do considerada a )fi 
de !10 do Outubro ee 18iS, por ter no art to revug•do o 
alvará de 3Q de .Março de 1818 contra as sociedaaee se 
cretae, bl<vendll, porém, no art S0 prohibido todas as 
socied•d~s secretBs, cujas condições furam referidas 110s 
arligoa já citados da mesma Jei. 

r, 
.. t-t' 
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muitas uperiencias aqui. na Córle e, comqoanlo nlio se 
tenba adoptado de8nitivameute o canblo Wttbwortb como 
exclusivo. para o armamento dns L ossos navios, todavia a 
maior parte delles •e acha armada com peças desse ays
tema. 

O honrado eenador pela Bahiá deve ·saber que ama 
peça de artilharia se recommeoda pelo ·seu alcan~e, pela 
precislo do tiro e pela força de peoetraçlio. Segundo a 
opioilo muito competente do director de artilharia do ar
•rilal desta C6rte, nas experieociaa feitas na Europa, re
eonbeceu-se que o !J8lema d~ A.rroslroog ollo é sop•rior 
ao de Withworth nem quanto aa alcance, nem quanto A 
precisão do &iro, nem lambem quanto á força de pene-
traçlo · 

Ba contra o 8Jilema de W1thwortll, · eu o recoub~~eo, 
uína circumstancia que· se aponta e é a de não ler- sido 
adoptado por oenboma m11rinba dos povoe civ11isados. quAr 
da Europa qo11r da America. Mas. em. MDtrapos1ção a 

· isto devo obaenar, que lambem _é raro o sysl~ma d~ arti
lharia que tem sido adoptado por mais de um governo. 

i Ic~rlaterra a principio leve o syetema Leocuter, que 
foi abaJtdOnPdo logo depo•s da ~to•rra da Criméa. T•ve o 
ey•temll. ÂÍ'm~trr,og, qoe foi l11mb~m ~obandonado em con
aequencia de espl'ril'or.ias fi'Jlas no bombardeio que a 
e8qaidra britannica sustentou coatra alguns fortes jApo
nezes. Depois adopto:n um outro systema, o denominado 
Sbewt, que éra o mesmo Armstrorg, porém modific11do. 
illual abaadonoa este e adoptou o sye~~ma Woolwbicb, 
que olo 11 outra cousa mais do que nma cópia do systema 
fraoces. · ' 

Is te systema-d~ Woolwbicll-era até bnm pouco IAm pu 
adoptado nas marinblis da Austria A da l.uesia, mas e•t~M 
potencias o ab~odon~ram pr11f~rindC1 aqoella o do Krupp 
e esta os canhil•s Obnr•k· ff•, imitados ri•Rlll sy.t"m" . 
11orém mais reforçados e Ç· mr•ridos Jl"ra ofJ'•re1~er maror 

E' nrdade que n!o mand~i empregar nos navios da 
e~quadra as peças do systema irmst~oug, qae foram com
pradas na Europlt ha doos anoos mars ou menos. 

Repr6ientoa-me o director de. artilharia, fazendo nr a 
nconvenieocia de termos no~ oosilos navios peças da 
diYersoa · sy~temas, e .que s1>ria melbor collocar na~ fórta
l~zM a~ de Armetroog, retirando dellas para os na•ios a1 
de Wilbworth. · 

Em coose.quaoeia mandei f~<zer semelhante subAtitui~lo, 
nlto dc·sconb•cendo a8~im quanto era seoaata· a razilo dada 
po.r llqoelle dir.,ctor. E, a não proceder-!e de~t~ modo, 
ficaríamos na armada com Ires ~ystem11s, o de Witbworth, 
o de Armstrcwg e o tle alm" lisa, sendo que destas temos 
dous ey.temas, ioglez IY fr8ncez. · · : ._ 

A artilharia de Witbwortb, considerada em absoluto, 
Sr presr~aote, é realm•·nte m11is cara do que a de · 
Wootwhi<'k ma~ a d.tr~r~oça do J•r•ço Oca muito á quem 
da Mtorrue de~p•za o~cessaria p•ra uma completa sabsti
ruiçdo, s~ preferissrmos este á aqlie!le •YHt.,ma. 
'T~nbo ~qui uma tabella dos prf~o& de uma e outra ar

tilharia que for"me apresentada pelo respectivo director· 
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' D~ modo que, a ajoiz• rmt•S p~lu que tem acontAcido ~ 
em relaçlo a SJ&fl'mK~ da IHlilb~rla, mH p~tr-CA que não• 

c::======C~c. "9,0Q"Q"ii, ... OQ .... 
c=cc::>::cl.."!':::::= 
;c~=Cte)=cM~ao 
;Qr-.(JrtQO;Q .... QOcJ« 

ae.Dce;cr)~oa.:.:o •• aio la motivo 'para sub~tirn1rmus por outro qu•lquer ll 

que em geral se tem adopt .. tln nos POdtiO~ ouioil ; se o d• 
Woohrllicb é adoptado p~la-lo~latl!rra, e esta p61le Mer~ir 
de norma ou da 11~stra em mKtt~r.ine'd"•las ord•m, torta
Yia Cllmpre obser~ar que eiJ.,., COPIÓ já dt88e, 8C1tba de SP.r ~ 
abnodonado pela \ ustri" 11 P"la Ru •• i~. 
~ Na lngl.&flrra tepm .. ~e r .. Jto •Xp•rieocias comparativa• ~· 
Jloa doua aystem"s de Woetlwhicb ~ dA WIUI'Wortb, e, : 

· llt'gundo o tPstamunbo m-~mo de ,,iJI,~i•es bra•ileiros. ~ 
aquelle syst11ma uilo 111111 l6vado ~antag"m ·sobre e-t~ é 

Compre obsArvar além disto qa" quasi lodos os nn•so• : -
navios eeulo armados de p•ç~ts W1tbwortb, que na opinião ~ 
de algoo~ olllciaee prour~m ~·m na gu8rra do Pnn•goay ~ 
Orli1 abandoolil-as por· ootr,a artilhAria que nllu ~~Ja d• !:j 
prn~tda e reconbeéida saperiorid~>de, Qào ar:bo prud~nt~ " 
aem econo1· ico · .., 

ftAo soo,, porém, contrario á opinillo manirflstad• pelo· ~ 
sobre 86nador, de que se façam eJperJendas mesmo •ntr• ~ 

. u611 para depois resolver se qual ·o syst .. ma qu~ dA VIl ""' '" 

.~ .. 
cs 
g .. 

·cs .. ... 

.............. ~ .. 

ddlartiv .. mente adoptado. A este re~~·ilo teobo procedido D··•ta tnb,.lJa se ~~ que Potre as peças dos dous sys
com escrupolo : nilo fiz outra coo•a ruais tft• qu• cont1- tem•H e do m•smo callbr" tem maior numero de toneladas 
naar a armar os navios com o syst11ma que CJJ~tia; .. ou m1u• pAHO as de · Wbilwurth, e portanto comparati-
1110 dekeminoi qqe foe&l eUe adoptado delinitivamente. , nmente ni\o aio estas mais caras do qttl aa de Woohricb, 

·r 
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Tambem passo a lêr uma outra tabella, que contém o 
peso e pre~o das project1s . das p~ças deales. 1lous bY~
&emas. 

paragu•yos e por •lles collocada depois na barraor.a do 
r1u, r .. z um grarotle ~•trago, di~se S. Ex., ua caob1•11eira 
l'arn11hyba. E~te (neto prova a eJ!Icacia des~á artilbuia 
o:onf•·S ... ,,a por s.· Ex. 

'J'abella do1 preços dos projertis ocos de ferro 
fundido dos aynemas Whitwo .. th ,e WooJw;ch, 
de diversos calibre•. 

Foliou o boor&do senador sobre 01_ agentes que temos 
o~ Europa encarregados d:~s encommeodas do ;.;nvernu. 
· Sr. presidente, t•oho na Europa uma c~oumis•ilO com

pos:a do c~pitão de mar e guerra Salgado; do capitiio-· 
I <:> I I ., 
"' ... "" "" ::5 ~~ 

.. ... ... :.:: - ., ~ ... ... "' "' -~~ "" .,o; 
., .; ... .. 3~ .... ~ .., ·- .,_ . ., ... . ::; ~ .. .., 

~·~ ' .. 
SYSTBIU DB .lliT IL.UII.l .. C> .. ... r:: g ~~ .. o 

::2 o ... _ .... Q.. 

~ 
.. .... ... ... 

~ c:. 

Pollega. Lilbra Ré is Réis 

Whitwortb .•••• 7 U2 12@71l0 911 
WooiWicb •• , ••• ,,,, ,7 1117 11$212 1115 
Whllwnrtb •••••••••.• 9 232 20~5511 IIIi 
WoolW11·b, •••••••• 9 3112 2ii.S61\0 88,5 
WbnwurLb •••••• ,,,. 10 416 :15@5"'0 XII 
W~~trlwicb ••• , , • , • , • 10 374 3J.!i81111 Sõ 
WbiiWolrlh , .•• , , , , , 1t 548 19~050 
Woolwicb •••••••••• 1f 

À dilferença do preço entrl! as bocas de fogo dos dou• 
systemas não é Ião eoo~í~~ravel, "• se att•ndMIIIO• 1111 p~•" 
dos prfljecti•, torna-se ~~~~ nenhuma, uu a f~v••r du >Y ·
lema Wh•two•tb. Compre ainda nohr que a »rlilh~da 
de~te uhimu •Y•tema é d~ aço comprimid~> 1 ao P"'"" que 
a do outro 'é parle de aço ~ parle db f••rro furjadu. T··JII s 
algumas peças que, deram ma i< de d.ous m•l tiro~ e que 
se a~h~m em bom ~slado, ~ntretanto qufl os rPgolamentos 
na lnfllaterra llndtam a 750 o nu .. ~ro d~ tiro~, que d~•• 
dar Cllda boca de fogo de grande C3llbre do sy~tem• 
Woolwich. · 

Uma commi•s~o de offieiae~ brasileiros, que e~t~ve o• 
Europa, com eil'eilo, pr••nuncinu-se d• um modo d~1:i•iro 
em favor do ~y:~tema '\y'bitwortb. E~tá ~e imprimindo o 
relatorio que a mesma commtssão apreoenlou, e ~~pern 
que •e termine a im1•r~s•,lio p•ra d•pois ouvir a~ p~8•oa• 
compet~nte~ a re~petto da~ idé•s nf'll~ manife;.t•d•s. En
tretanto, observarei no hnnr•llfl ~•nÍ.rl••r •lU" a opioiAo d• 
sopPrioridade das p•ça~ do @y:~IPm• Whuworth N"br" a• 
de W uolwicb, manif•~lada por •~s"" 'ttio:•••s. fund~ SA nã" 
só oas.experiencia8 da ~to~rra du Paragu•v, como <>ind• 
nas ,que as•istirnm "" ln~tl"l~rra. • 

Ora quanto A~ do Par~gu •Y b•rn ~ni qu• pilo pod•m s 
ajuizar com·exnctidão do. e••r•gn:~ produ>,idns p-Ia no:~~/1 
artilharia contra os. fortes e a• forças da••u•lla r•public .. : 
ma~ eu lembra.r•i ao ·nobre sen~~or qui! nâ" d••x~ d• t~r 
fundaiTI•nto a opinião 11 qo~ s~ r~r~riu o n••u HlltPc••~or 
o Sr. Do>trle de Az•vedo, boje lliu•••tro d• ju~tiça, ~n•it
ti•la por ~>l!(ou~ ~offi>'iaf's, d~ não t~r _.~~a art1lb.r1~ JII'Od~<
zi•fo m~lhore~ r•sull•d~s ••m cons•quruda ou dn-n•á qu~t· 
lidadfl da polvora 00 do ioíptrld~ das llrtdbllilus. u~vo. 
por~m, p•. nrieror que o nobr• ~enador me•nu• o nono """• 
lia do no~ l•n1brou um facto ncromd11 no Par1 gu· y. Uma 
poça nossa de 32, ~ystcma WhtLwurLh, desanterrada pelo~ 

teneot~:~ Levei, director das coostracçéios oavaes do arse
onl da Côrte, e do c&pilão-teneole Broconnot, director das 
• fficinas de macbioas, e do primeiro l@oen'te Argollo Fer
rão. Não tenho al~m de@sa commi~1Ao, neobuma outra • 
Esges mesmos otliciaes já se achavam na Eurupa incum
bidos de diverso& trabalhos, por occ~tsião de mandar eu 
con~truir os dous tr•nsportee e o eocouraçado Ind8pBndell
cia. Incumbi-os de r.zer o contrato respectivo, de accordo 
com a nossa l~gaçAo, assim como de dirigir e inspeccionar 
tod· ~ os lrobiilbo• r•lativoM á•JUellas cnoHtrur·çii••· 

· Or~, 'ê o s•na lo qu1 oã11 podia eu psculber p··~so11s oern . 
m .. i· b· bllttadas, n~m •Troais compHl~otes para, não •Ó fiiZ6r · 
o•,. onLratos, c .. mo ainda in~p~cctooar a coo~lrucçllo dee-

1 
"'.,,. nr~VJoe. 

p""~"• pootanto, qu~ por Psse la~o, 6z todo quanto de
••r~ fnzAr var" ·qu• ••SaM eru'"RIIJ••Ddll• .e r~ .. Ji~a•seru do 
modn mnis V"'•l;.jo•o para o gM~rno imverinl. P~~·~f)as · 
m. i• comJ•Atrntes pAin la~o d~ vrofid· nda " da ••p~c•a
h<l~rlA lfcos •ro• c"nb•I'ÍIIIE~<•tus nãu pulfia tu rncoolrar. 

O Sr. B<RÃo DA LAOUN• :- A:,oiado. 

O SR. RrBEIRn DA Luz (m•niltro da marit~ho) :- Per
I:U"tou o "' br~ ••P•·tor S• UIIJ du• tra••H··~rte• ja cb•g•tlos 
a Cône. o Mali~ira, corotérn ~:r~tode~ d .. fdtue O;.dnro que 
~>ã••; ""S" lren·p••rl• 'deu prOVIIH de @•r PXCPll••le na•io 
"" vi•~t•ni qu• (l't d, Eurnpa P•r~ o port • dr• la mditde. 
R~··ommendou ... ~. qu• n ~o r •. j liiiCIImRIIHIIIadn, 4Utl IIV"•88 

uma mar••ba d~ 12 a 13 m•lha• por büra, " n•soa vi··~em 
m•Í!• dA uma .vrz dAilOU 13 mllhas. As· ~gtiro a" n•·brA 
s~na·1or qu~< elletem C•P•• i dado IJIHII rondo• ir A cnh"l~ ~té 
I 000 pracas d~ tropa. A qun o forro de madt'lr~> do r.a~oco 
nll .. é de piubo brano•.o. M··Ddei ved6car, por .or.ca~iãu de 
~oirar e•~e 11aV10 oo dique, qnal a e,;pe.sura. do forru e 
qual 11 Qoahdade d~ m• d~ira; T•oba-:~e -m" di lP ant11rior• 
nof!r•te qu~ a "~P6@>Ura do fi rro era d,. um..' putÍrg•da, e a 
rna!111ira de pinho b•anco; mil• Vllrllio:ou-st~·oo dique e 
verifkou-~c p<•r nw1o lfe t<n•:bó " forml\u, com.o rlis•e o 
nubr~• ~en.,dur, q••fo a A"P"~~ura do forro .é dA 4 1,!! pol
l~ll"da~, e qu" a road•ira é v10bo d• R•ga, quH. muito se 
r>corum11n•la para obra~ d•s•a or••t'm. · 

Qunnlo Ao oncoor•ç~<do lndependencia, devo informar 
•1ne a c<~nslrocção dP:~se · o .. viu não fot entr~gDd a umà. 
c ~a d• poo1•a •mportanci~t. R"'"·b•ram MA propostas para 
~oua ,:on•lriii'Çilo e oma da8 ma•~ v..utajns~s (ui 11 da casa 
•I e J .. hn & WJ!h.m Du•lg,.on, que "" t•m in•·umbido de· 
mu•t~s cun•lroc\õ••. m•· nw para o ,:•••~>roo inglt'Z; 

!·Mil 1:a•a Dà•• •Ó 011 oplnlê\n dns 11ffio:ioPS rncarr•ji'Rdos 
•lu contrato, C•· mo na de tilu1t11M outras P~'S:~oa~, nft'.-rtcia 
-s "''Ct's•nrias g•rootias par& a boa r.onstruccão do anvio. 
"lém deHMII J!~>n~otru•·çil.·, •lia incumbiU se d .. ·de um reho
··aolnr, QIIP já rblá pron•pto, a•~olln r.omo do t• aosporte 
Purú• d11pcotM do llll'""dto QUI! Hl·lf·eu. E' certo qo•· ba 
C•Sall m•i• podMro~as, qun dl~p .. ,.m de m~siore~ recur•oe ; 
ma~ o uobre eeoadoJ' aeve &tl•ader a que em contratos 
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'de~sa Ofd•m 010 III prnr.ur· ~Óm•nt~ ll Ck811 de maj, 
· rellDr~o~, a ma i~ rir.•; é pr~c1~u ~u~nll•r tnu.b•m a outr~t• 
cir•'DII••Ianl'ia•, como H. d11 p•t<CQ 11 do tempo •m qu~ •• 
dev11 f..z11r a obra. O•a, ''" tnd~t~ lU propo•la" f~it11s, e•ln 
foi a mais v .. nt·j ;.a r~l· IIVnm~DIH ás doa~ c1tad1•s • 
impor&;,nl•~ condlcll~8, ~ oa <tpiPIAo dos eocarr•gados do 
contrato o1J11recia Õ estabel~dmrolo· i.)odg~õo as prec1sa.• 
sar•III\H8. . ' I . 

Â r_,p11ito do coo~trodor Traj11oo, devo observar , at• 
uobr11 ~~nwdor que oao ~ó ~ o~I( .. UVIl dn hr.eu~a, como a 
d•n•i •4o .. foram 'neto~ rx··lu~•••m•ol" m"us. 

D,ilft ut~ respo.t., aon•l" IJU" multi> ~~~crínta, ao bon 
rarto •en•dor, eu VfiU fazer alj(lllll."" •·b:<~rvnçõe~ ~m cun•• 

.. tlJ•I•CIIo ao hnnrado ~~uador ,.elo MaraDbAo. · 
. 8. 'lh. r .. u .. u das ~bra~· do dJqu .. dll8 Marcê~, Da ~Uil 

pr• VlucJa, ' · 
Sr. pre~id•·ole, , Do m•u rel11toriu r~ço uma axpm'içao. 

multo clrcum•l~oeJ~du de tudu qnaoto t•m o"currldo a 
fP8~Pilo da• obr11~ do •IÍIJu~ do Maranhão Es~11 PXposiç~o 
n•o,tr~ o grande wter~•s• que lom~l por aqu•ll• est,be· 
lt'lr.'im,.oto... · 

0 S~. MI!NPBS PR ALMR!OA :-E eo O re••onb~ci. 

O SR. RIBKIB" DA Luz {ministro da mariliha) : -
dan.•o a••lm ucc•slàu a qu~ s" pu•l~s"" ~X•m•o~r todo•S OM 

tr .. b b· • qu~ t~•m ~i lo alll (•no•, afim de lomar o cuq,. 
l•~:•sJ.tiv" uma d•lib•riiÇilu a.cert•da. a re•pfiiO . 

O SR NuNMS GoNc•LVKS' - Só sentimos t!D6 V Ex 
bàO I'IDill'-••. UID• upiUiitO d•fiuiiiVa. 

O SR MsNooiS 1111 ALMEJO•: -1·10 é o que AD dPsPj ''"· 

O "R R•.B•IIIO DA Luz (mini1tro da marinha =.- (). 
expu•lç4u por Wlm (rlla rr•u•ta ljU• 86 16111 g,..to 01113 
avolt•dll MOmma •~um 11qu~11~ d1que ; 'fUe é pr,.c••o g.star 
aiodà O d• bro, laiV•Z SPie<'eiiiOS e I UIOS cooluS. •. ' 

O S~. MBIIPU DB Al.lii&IDÁ. :-Aio1a m11i~. • 

o sR: R•BKIKO DA Lvz (minidro' da marinha) :-.•. pftrll 
a· sua '!ondu•4o. RH•U!III t:.mb"'" tles•ll elpu•iclio qutl o 
trabalho f•ilo esta aiuda wáíto alraz,.do, e u4o •o•p•ra 
a oécessaria cootlaoça. • • . . . 

O Sp: MJIIIDBS D& ALIIIBIDA -l'óde-se julgar p~r~ido. 
O Sa. RIBII:IIIO Dl Luz (minidro da marinha) :

•'. • porque da ·opinião dos eogeobeirolil que nlllmameDte 
examioar11m ~.sse dique •• 

O Sa. MBNols DB !ALMEIDA :-H~ 1 O annos. 

I • O Sn NvNJS G N~uvss ~. E~tP é o pontn •mportaola. 

O SR R DKIRO D• Luz (mimllro da m•rinha):'-· •• 
• QU" t!W JuJJbu d~~lb iii• DO • X pi• nV~ u pr11Zu da prorO• 
IIHÇito cur•c•did .. par11 encorporar-se a compBDbia. desti~ 
nad• a MAm•lb•ute IIm. · 

Já •X~ Ir• u HSto pr.zo, · Sr. p·e~id•ote, e oito sei se es' 
<:oncH,~lfiAnri"s p~t11ram nov11 prorogaç4o. Se a pediram 
" e lia não lhe• for conc•dida, é tewpo do governo tomar 

.uma. d~lib"raçao ll•liolliva 11.e~te respeito. 

O Sa NUNHS G•·N!_:.&Lv&s :-Apoiado. 

O SR RtBKIHh DA Luz (mini&tro da marinha): -O 
,,.u houranu coll•ga, o Sr. nuni.tru d• agr~eullura, DO 
UCIUirlltO r~uo Cuw o ellg•nb·iro H uk•cbnW, prescreVPU a 
•StA a obrigaç4.o d" ir ellH exam1n11r ot portos de ,Per•., 
nan.buco, · Ce.rá 1J Maraob1!.o e logo que ~ate ootav~l eD
~;•nhiliro s~guir p3ta o porto da cid;,de de ·s. Luiz, ea 
pret~odo JD11udar b!Ji om outro nosso, afim de verifi'cn o, 
qu" h a de aprov•il.ll v .. I oo·.dique e orç11r a despeza que 811 
p .. rJ•rá f,,zfir para •~ondurl~o. porqu., se. Pm VÍ8Ia do pa-. 
• -'!~r do ~••g,ub•lru U .. o.k.cb~W, s~ tiV•r de empreb,.oder 
obr11 DO IIOchrlld"oru e DO C/1111111 de modO· qu~ p••S•am 
~ntrar grh odes na vi os, ed waudarei concluir aquella. obra 

.O SR. NuNE~ GoN!_:uv&s :-Muito bem. 

O SR. ll11Kt~o DA Luz (minútro d~ marinha) ,_ Ma~, 
"" v~nfi··ar-~e que oa.o >I! P'"'" Rlrlh· raro ancoradouro 
~ o c~tual, tr~olar•i. ~u de remuv~r o mitl•rial qoe ~<xiste 
pano cuo•tru1r um dique uu lt•qai, ponto procoo1sado 
comu o mab proprio •• {apuiado1). 

O SR. II·RÃo DA LtllUNA :-:Este é o verdadeiro pouto. 
O Sa. R1B&IkO DA Lcz (miniatro da marinha). • e que 

P•·d· rá r"c~b"r grande~ uavio•; •Oo de tomar outra .deli
bHrnça.o que ror mais acertada. cumprindo Dotar ao 
bunrad<• •enador que um dique nu oca pó:fe esLRr i•olado 
de um bu'll arseoal, provido de material e pessoal para as 
•:ou•Lru•·cll·~ e conctrlos. 

Orn, ~m diqo~ ol!.u é mais .do que uma fôrma em· qae 
dhV6m tlllrar navios para serem fabricado~, e tl!r Da. 
!!idade de S. Luiz um d1qoe eem arseoa·J,· me parece que 
é um11 rl•sp .. za iul•Jrameote iootil e perdidà. Portanto, 
oiepo1a dos exames a que acabo de refem·mll, teremos de 
resolver duas queeUies: pr~meira. a· coodDuaçllo das obras 
do diqae; segunda, a editic11ção de um arseo,l, embora em 
propor~lles mode6las, para dalli tirar-se o material e pes
~oHI para o fHbrico aos navios que entrarem ao dique. 

O Sa. NuNss GoN~uvss:-Como já teve.' ''o Sa. RltBIRO DA .Luz (ministro da mar~nha):-••• Vl•
ri6ca-!e que 'qD11Si tudo está estragado, que hoóve d•felto 
na constrncçll.o e que além de!8e defeito, o Hb!indono da 
obra tem concorrido muito para seu estrago. 

R~~ult11 lambem que commeue·u-st~ um erro em dar-~e 
gran~es propurçcles áqndle dique. porque elle e~tll fat~l
mente subordinado ás circnmstancias do ancoradouro da 
cidade de S. Luiz e do canal. 

O Sa. Msr~o&s o& Aur&IIIA:-Como j~ teve e péde ter. 

O Sa. Rra&IRO DA. Luz (ministro da marinha):-Por-
tHnlo, fique o pobre senador certo de que tomei 11 'con
llnúo a tomar muito a peito a solução deste Dfgocio. 

Ora. se o · aocor11dooro oito pó de receber na vins d• 
· graude calado, e. muito meous 11 can~l, nilo fl'' dAV•It I• r 

lr11tado da constror.ção d~ am rtiqne, pltrn gr••·d~~s "" v1o~. 
mas .sim para p•queuas l'fflbll(Cir~õe~, " ''" J•• oco "'dali·•, 
DDICIIS que compu'rlll a pouca •gua do S•·b ~lllloo canal. 

R~sul111 Jlualmeote d11 mmba ex~o••çAo QU" o •liqu" fo• 
eed1do aos concessionarioa das dócae do porto do S. Luiz •.• 

O Sa. MB.NDBS DB ALIIIEID!:-.E eu applandu muito a 
V. Ex. por ISto. · 

O Sa. NuNES GuNÇUVBS :- Apobdo. 

·O Sn. RJBRJKo o. Luz (ministro da marinha):- NJ:o 
•:ouvem que ~~ vá adinudo s•mtilhaote solocào, como tem 
•cont)>Cidu h• t 2 anoos a esta parte. ' • , · 

O Sa. MB.ND.B8 D& ALIIIIDA.:-:-Maito bem. 
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O Sn. RtiRJIIO DA Luz (min;stro da marinha): -A res- Trato tambfm de substituir a barca pharol por 0111 
peito de pbaróes, devo dizer ao uobre e•n•dor quu n• 'pb~rul llln, 11 para este fim se eetá proeedeildo pretente-. 
província do Marnobi!.o 1811108 preseot6me te doo!, o de m•·nte aos o~cesehrios estudos. 
Itacolomy e o do Saot' Aooa, e · tr(•B pbarolet•": o d· D1•se o nobro ~enador que a• idéu por mini 11mitída1 
SO:oto Antonio da Barra, o de AI cantara e o de S. Marcos no meorelator1o, quanto ao corpo de imperiaes mariob~iro•, 
Já. nomeei um officíal muito habilitado oe~la esp~ci•ltd~<d• ~atavam em compl11la cootradi<'çAo,. a ~speito da idade, 

·para ir examinar os dous pbaróe8 desta proVIocia, vi>to com o que é determioa.'do oo projecto .sobre recratam•oto. 
como elles precisam de graudee cooc~rtós; e para tan•b"" Não ba s"melb•nlfl contradicçil.o : o que ap11011~ indiCO 
verificar se ee deve 118SPntar um terceiro na· ilbn dtl S~ João, n" m• u relato rio é qo• a~ praçu dn corpo de iiÍiperiaea 
que alguns n~Vflgantes indicam como o ponto Nl• •.11e ~~ n•artnb•lroft· provt~uiPntes daft co~paubuu de apn•odizee 
deve iodisplln~avelmt~ote collocor ·um pbar61. (Apoiados.) não ctev•m-t•r b~ll• aos iii anoos, porque é a idade tm 
-o s11 • lllxl'IDBS DE ALIIIKJDl:._J.to 6 Tisivel baeta oltal que •otre 11ós llt! •lá o completo d.-seovoJYimf!nto pliyeie .. 

para\a coufigoraçilo da cuata. a vinlidadft do in•1iv1doo. T11od( eidu oe menorea· t:dUc11doa 
'8 cr1ados á coMta do E•tado. nAo denm ellAI, pauaudo 

O Sn. R1BBJIIO liA Luz {miniltro da marinha) :- par11 o corpo d" impetia~&, ePnir uoic .. meote lO e ti .. IIBOI ' 
Quanto á collocaçilo do pbarol na bnrra da Toi•·J<, •11'Vo como os re.,rut•s, ct·nrurme a bypolbeee em que thero~~m · 
dizer que na Paroabyba as~entou-~~. nilo ba moiLo l•mpo. .,Irado, e d~ixar o eerviço quando apeuae tocam a Ti-
um aono mais ou meooe, um pbarol no I gar d•non.inadn rilidnde. · 
Pedra Secca, que serve para indicar o canal por onde 
devem entrar os navios que tivllrem de subtr o rio Par
llahyba. 

O Sn. MBIIDBB DB ·ÂLIIBID.l: - Para entrarem aa 
amarração. 

o Sa RrBBIHO DA Luz (mi~idro da mar;nha) =-:-~ser
viço doe pbaróes prectsa dll um grande db~eovolvlmeolo 
eo1re ·nós. 

O §n. MBNDII DI At.JIRIIl: -Coscordo eom _ialt. 

O Sa. R1111:1Ro D' Luz (min(dro da mtri~tlla) :-Ora, 
i~lo nào quer 111z•r qUh d~v•m 1:omecar ll e11rtir aa armada 
quando lenbn!lt !I) &DDOI, 0 que eu indico é que DIO dei:um 

·o ller•iço 11e8~11 idade, dev~odo-se coutar o tPmpo d~Jie1 
do" to aonos em ó1aote, ficando aeaím eatab~lecida uma 
rPgra invt.riavel quanto á epoca em que ee dne eomilcar 
a'cootar o t~mpo de praç~. ·. . · . • 

0 r~golamPDto du Companhias de aptBDdizee niatiohej. 
O Sn. MB!IDB! DE ALIIIBID.l :_;Apoiado. ros aotori~a a admi>silo de menores de 1 O a 1 '1 aunoe, 

O Sa. RtiBIRO DA Luz {~inútro da marinha):- Entre- nas mPsma~ companhias, detPrmioando que depoia ·de trel 
tanto devo declarar ao senado que, mediante a iniciativa aunos de aprendizagem e de 11 de idade paeaem para o 

corpo de imperiaes. 
do honrado senador pela província da Babia, o Sr. barão 
d11 Cot~gipe, quando minietro da mariobli, tem-se d•Mdf :Qa observancia_ desta dispo~içlo aegae-se qae póde um 
1869 para cá assentado, eotre pba•ó~s e pb~rohltP", t3. menor que líver se alistado em alguma daa compAobiae 
D··sde que dirijo a p11sta da mnrinba •e tem a•s·•ntado passar para liste corpo o~ idade 'de 16 anuo" e que o atroe 
nada menos de ~ete pbaró6s e doos pbaroll'l•s dos eo- podem 11ass~r desdv essa idade até a de tO, tomando·~• 
commendad~s pele nobre senador, que s•m duvidn prPstoo por ponto de partidà aquall,. em que se ltverelli alietado 
grande storviço, obtendo do corpo l•gíslativo 0 credito de nas referidas companhias. Ora, compreheode-ae bem que, 
300:0011~ para .a respectiva d11sp~za. desde 16 aonos até tO, uma praça pouco aervieo p6de 

·-N . prestar e por isso iudiqoei que· se começnetie a cootâr inn-
0. Sa. M_ENDB8 °~ .ALMJi:IDA · ão é multo, a costa do riavelmeole o tempo de serviço da idade· de tO anooa em 

Brastl prectsa de mats. · . diante, consid~rando-se como de apreodizag•m todo o qae 
0 Sa. ·"R1u 1ao DA Luz (miniltro da marinlta) :- for ~restado aateriorment~ a es.sa idade~ Es~a prnidencià 

Agora pende da deiib•r~çil.o do. senado om projecto que permute que oo .cor_po de 1mpen-e~ mar1abe1roe ee empre
soliCitei da caruara dos Srs. deputados, concedendo 0 cre- guem ~s p~aças de tdade me~or de tO aooos em exercicioa 
dito do 6110:00011! para a compra de mal~ ~>lgllos pha- de art!lharta ou de manobra. _ 
róe~, entre os qu.es os . das RncCIIS, de S. Ruqn~. Shnto O SR. anio DA LA I DIU :-Apoiado. 
Agostinho, S. Tbumé, Sóinta !larth:.~ e Arvoredo Penso 0 S R 1 L ( · · t d • ~ ) D 

U6 com e8aa summa de .600.0001 poderemos com rar 1 1 Etno DA UI ~'"" ro 4 fii4Milrol :- e 
~alvez de oito a 10 pb.róe~ e a8seotarmos senllo t:dos' modo que, complftada essa J~ade, passem a. pre~lar ser~iço 
o8 qú~ forem mats nece~sartos. ' ' 00 corpo, como ~e rossem Já _nilo só manobetro• fel&oa, 

como bons arttlbeJros. 
. O Sa. Mlll'IDRS DB ALJI(BJD.l :-Todos esses são necea- Mas disse-se : • A idade de 18 aoJtoa ó ainda tenra para 
sarios para o Sol. o serviço d? exercito, ou da armada. . · 

o s~. RIBBIRO DÁ Luz {ministro da marinha) :- Ao P~la loglslação actualmente em vigor o ia~ividao que. 
Norte, a partir da B~bla, ~u já rn•!ndei IIMSIIutar diverso• t~m. 18 aon~K é recrotad.o para a a~mada,.e assim lambem 
pbaró•~, e além do cabo lle S R••qa-., runm !ISsentndos par~1 o exerCito, e. o pro~ect? de let em dtscassllo sobre o 
08 do 1\lueunpe, An•cnty e Peotr11 Set•ca. reo<.rut•mento ~x1ge '?ator tdade,. porque determina que 

Fiz vroceder a algun~ eoludu~ pnra 11 mn~ancn do IIVS 18 DIIDOs SeJam ahstadod os cldo~dilos. 
pharol das Sahntis, nu 'PurA, p<.rque se acb~ collocado em O S11. MKl'IDIII 01 ALIIBID.l : -A.; contrario t '1 aono1 
posição tal que o mar está. corroendo a bAse. · e 9 mezes. 1 

\ 
\ 
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O Sa. RtJII.IIIO Dl. Lu1 (1Ai11ulro ela •ari11AI) : - Slo 
alialadoa aoa 18 ioaot conforme teacea-10 em ama emeoda, 
Dili IÓ elo aor&eâdoil' DO I DOO seguiu te, .e, por&ao&o, qaaodo 
ji toem .u· u.uuoe completos. Ora, além dia&o; dnem aabrr 
ol llooradoa: aeoadorea qae, admiiLiado-ae qae ao• t9 
aóooa Ílejam sojeiloa. oa alistadoa ao eoÍ'.Ieio qae ee aeoba 
d~Juiór, rari•••mall ~praças'de .18 aoooa poderio senir ao 
uercilo e .PI armada, porque ba li clalaOI aaUeader. 
· Da 'idade de 18 a 80 '"o fi ~ooos, . e oa iadi•iduoa 

tcidoa deata idade ee&lo aiuj•iloeao aorleio. 

O Sa. Pnu•tiu4 =.- I,&o • aé rio pri.iJeir~ anuo. , 
o. Sa: RIIIIIO DA Lul (rni .. illro IIII mllriiiM): __.Sim; 

ao primeiro auuo acoo1ece isto, e aoa outros quando os di' 
t8 auuoA .alo torem halaates ; mae a idade de t 8 ao ao•, 
a.meli .v6r, é a maia propria para o aliatameoto. · · 

O Sa. MaKuas ila ALKIIDA :- lnllo está em deaae-

O Sa. S.tUI't'A di am. aparte. · 

O 8a. 1111110 ai Lu& (ad11ulro do ••rida): -DI• • 
nobre I8D11dor que aem &odoa , 01 auioe servem para COJD-o 
balea, 

Sr. preaideate, am oavio alo •• preeta uaicameote. para · 
combaaea; precisa·•• de anioe : 1• para comba&ea; ,1•, 
para cruzeiros e exercício•, e 8• para traaapor&el proprla• 
men&e di&oe, como .bojft oa ha aa armada. , , 

Ha meemo oilvioa armados· em ·guerra, que olo toem 
outro fim eeoilo ea&abelecer eommuaicaçlo ea&re um pooto 
e outro e coaduzir maoiçilaa: e obJectoa do eertiço naval •. 
Ora, dua auioe ac&aalmeo&e exie&eatee 16 aei de qua&ro 
que dentro . de pouco· tempo precisam etr d~aarm11doe : .o 
Rio 4s Co111a1, a Msarim, o Beci(l e o .Param,.. Aqui aa 
Cór&e '"mos algune deaarmados, e ~o' Para&Ukf, oode. 
buia um ~raode numero de oaviie armadoe,· boje Mpenal 
•zislem 1 I 68 ti, os maia estio desarmado• ao Ladario 

COrdo COm O .II!U relri&o.rio.' OU par. aerem COPd~mnadoa1 11 pOrliiDIOra 88 1'8rlf1Cil 
O Sa. ,R111110 D~ Lv&~ (mi~&idro da· fllllriiiAa) :-Nio q1111 nlo vale a pena lazer nellea qualquer concerto. . · · 

estou, Yieto ,~omo o que ru.nao qu.~ro 6 que a11 dê bain Na.. d~~p11ndi 1 como dieee o 'honrado aen&dor, 4600 Oll 
á praça. proveoien&e das comp!lnb1ae de apreadi~e~ quaadu IS 0110:11011,.1 c"!D o contraio pua a conelrucçilo , do l!ocoa
ella 111m compl11tado apeoae 16 aooos, .e eim quando tocar rotçado Jntt•pe~&dencia ; ba D!uita esMgeraç41! oea&a a,omma. 
aos 80 ou a·ua 81,. idMdt. esta .em que pelo projecto anbre Vuu •pre8eolar ao ~eaado a 1omma por que .realmeale 10 
o recra&smeli&o, que se diacu&e, fica o cidad&o completa- contr11&ou esee oavio. · 
IJ1eale i1eoto .do aeniço do exercito .e armada e é. exclui do As obras propr•Ameole de eooe&rueçlo aanl ror11m coa-
do'alistameo&o •.. ·, · ·. :. · &ratadas pur :~-: su',ooo, e a macbina .por f. 91S'.t00 Ao 

. Quaa~o.á .marinhagem, devo di&er ao honrado eenàdor cambio p11r, fica a eonmu~çlo naval por 3,0!8:888.1881 
que recrata-ae. lambem, mae oe repr,utás. que recebe a e a ma•~bina por 8U:UI.SU3, isto é, •~ao11 de 
Diariaba e~o .elll f~?m~ro muilo limitado, ~esmo para a 1,000:00111000. 
marinhagem, que alo couta preaenlemeote mais de 28.9 O Sa. Sua1n: - E a artilharia f 
p~aça~. ;Km. geral aerYem eetae praçaa ooa trao•por&es e 0 Sa n118180 DA L.uz (mimulro elo IIIGriiiAa) : ;.._ Nlt 
alo p~q~eaa par&e dellaa 6 coo.tra&ada P.•ra esee aeniço, entra ahi a artilharia. · 
q~e. 6 .sem daY~da mailo menos penoso ,qae o dos aavios 
dt~gue.rra~ • . . · . . . . . O Sa .. S.la.un:...;.E o armameato f 

)'aliou por.~~ o: aobre eeoador .s.obre a.que.etilo T•lt:é· ~ . O 811• Rt111110 0 , Luz (minidro darnarililaa):-Nici I!D• 
e:e~ , peç~. l~C!JDÇ& a 8. Er. para alo repeur o qa~ .Já Iram ahio armamro&o de mao, a artilharia e oa&raa obj~ctoa, 
aga•. por dua~ yezee expu& qu .. ado ee &ralou dee111 quea&lu. como appar•lbos bydraulicoa para fazer mover. e carregar 
e, p~rlao~o, perlll'·'~ qua .eu :Pa~ae a~o.ra a r11spoode~ ao. as bocas de r~go e qu11 se calcai" .. m 800: 000~,. de ma~ 
hoDrado ~"?~dor P,ela. proliDCJa da B.h .. a, o. Sr •. s .. rana. 'oeira que com ' 100:00111 à 1,100:0001 p6de••• &er •· 

Sr.· "preeldll'o&e, . de1saado de. raz~r quaesqu~r obs•rva- anio cumple&limeole armado: · 
~ilee ao honrado eeo~or pPia .B .h1a a re•peito da Ira- . · . , • ·· . . 
qa~&a do minie&erio,. e da•· mioha~ io(elicidades, vou dar O Sa. Sut.ln.-Ha de " &diante. ' 
algauiaa erplicaçiles eo.J~re diveraoe. facto~, aes!m comei O ''"• RIIIJao DA L·u,· (mitaidro ·ds t111Jri11A•) :- Ora, 
con&eetar opiaiilea que .8 Es. · ee dignou dir m~DI(eslar rt~z•se o coolr~t&o por. eete modo : a cuoetru ·çao anal na 
quando lallou ullimameote. 8 E~: .. acha qutt .a rerorma-du casa de· Dudg,.on,' e a· coastrucçlo das · macbioaa 11 C&l& 
Dia&erial da." armada dirte consia&ir ·em ·ce~mprar'buos na- de Peno. & Filboa. Por cooeequ•ocia elo doas contrato• 
vioa e ar>~~al-os, aaeim como deaarmilr ·e coodemoar os inteirameoll didlioc&os um do ,oo&ro, porqae o oobre 
que esti'v~'rein~·em 'mAo •atado. ·Foi isto sempre o qo11 8,. senador. deve sab11.r · que ba caeaa elclu~i,ameoce dt 
l"'• e, se o o~>bre eeoador exam10ar a relacão dos oniu1 ma•:binas, aasim como ba oulr~• e:í:clueivlimeate de coa· 
·da armadai h a di VeriftcAr QD8 d" 1870 par à Cá teem sido 8lrU<!Ç40 O&Val, e que Sempre que 88. lem de maJidar COa 
des'~rniadoa e coad~mo~doe de Hl' a 16 vasos de guerra. str!llf um npor, é preciao fazer dou~ cootra&oe, RIB par1 
. 'Mesmo d~poie que exr.rço o· cargo de ministro da ma- as macbtn1181 outro para a cooatrueçlo. aával. 

riaba·:&eem .. sido condemoadoa alguaa navios, e ne-ee pro- Foi mal .IDfurmado o oubre eeuador, qnaado di11e qae 
ceder 'à vistorias· para:llierem condemoados oa&ro..; porque eu~ coovocaodo alguns geaeraea · para Óu•ir a opinilo 
realmente· 6 um gra,!ldlfdesailerto ter armádo um oavio dell11s sobre as dimeo•Oes do navio que 11 d"ia coastrair 
que alo p6~e prea&ar ·'aiu'•iço algum. ' · oa Europa, me apartei inteiramente· deeea 6pioilo. 

A uoico result11do que, póde prnir de armar-ae·am na• · T~nbll aqui o parecer de~•~• geoeraea, ao qual . """ 
'Vi~ que nllo e~t~ja fim coodiçile• de navegar, 6 ter lugu delerm•n~du o. numerll de canbiles, o calilt~e dos meamoa, 
para accommod11r a omdaee; mas o heora lo senador de1'~ a e~pe~sura da ct.uraç11, a força d~s macb1nu e a capa
Bh'bor quo nenhum miaiatlo maada armar D&Vióe para 11sse cidAde das carvo r~ts, 1!8hb•ler.,.ndo-ee a condiçllo de trr 
fim. · - · · o aavio· .ma~trea~4o e ·velame. Não 1e determinou, 6 ver 
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.Discurso ·do Sr. Ribt:!iro ·da Llitz 

da de, nem 0 calado do navio, nem o ·aeu comprimento 1ufop1ado pelo decretei de 13 "tle Jhio de 186:8, 'onde T~lll 
e. bo'ca.,, . nuioii;ODIIdO Um D&VIO dB- mnior for~a e da'm~ior Cll)aifO, 

P d 1 t 1 do que esee que mandti ''coiHruir. __ . __ · · · -
O SR. DARio D.l Lunnu. : - orque tu 0 8 0 es ava Pori.I&Dio a ·idéa deat~ coo•tr-ucçaci n'lo 6 mioba, li u~m 

ubordioado. nova, porque eslava conH•gnad& oaqu•lle decreto, cujo 
·- O ·Sa. •RIBIIRO'Dl Luz {minidro da marinha):-;·· por- plano parecendo-me . conveniente tratei de encutar. 

que estas coodiçllea todas estavam subordinadas ás outraa · O plano 'fói aaeigoado ·por um doa 'mliue illustre~ au-
delermJDadaa. DO mesmo parecer. tec"'u·llfea, o Sr. conselheiro Afl'ouao Celso,_ atado preài;. · 

O .811. uaio u LAIÍuiu. : - Ap~iado. . , dente .do conselho o Sr._ Zacarias, aeliador pela· labia. 

:O S1. ·RJBIIBO nA Lu~ (minillre da marinha): -:-Este O Sft. IARlo •• L•ou~A: _;:Apoia~~:; __ ;, . _ 
parecer é assigoado peloa Sre. barilo'da L•gona, Franm•co O SR. RIBEIRO DA Luz (mi11i~iro da_ marinha) :""":'Mas 
Cordeiro Torre•-• Alvi11;1, hoje barão d~< lguat6lllf. H D· di~BII·se qu~ illlÓ 88 devia enécimm~odar eliee'iiaVJo ee alo 
riqufl .• btouío Baptista e Trbj•no Augu.to de c.rv .. Jbo. IHodo oós•uina graude eequadra. . .. 

Vê, portanto, o· honrado 1enador que eu, pnra m•odar Sr. presid«otH, par11 termo" omll boa fiqUil~ra, 'diiYe• 
tratar desta cooltrucção, ouvi. pe•~oas compelentea e -mos· começhr por a111um navio ; ba de se· por ·força 'mándar 
adoptei ·as' indicaçõrs por ellaa feitas no parec~r que me fazer um navio de. prim11ira ordeiD para d~.P_t)il _mauda':' 
deram E nem, Sr. prPsideole, podia eu proced•r de outro r~m-ae fazflr outros, ja qoe oilo podemos ao meemo tempo 
modo, .. porque, .alo. sendo pro6~a1ooal. devia por forç• faur construir quntro ou mais: · . _ 
ouvir as •pessoas aptas- para determinar uma cooblrucçao O nobre seoailor, ·que foi oiinii.tro da · mafioba, · deYe 
desta' ordem e de custo· tão ·elevado. . saber que pelu aperfeiçoamento qoe tem tido a ·cóóstrucçlo 

E' verdade que dei alguma hb«rdade á comm1seilo n_a naval, p•lo qu" tem tambem lido a artilbarià; aioguiun 
Europa, commis1llo qoe tam~em me· parece uma ~as mal~ julea da força de uma esquadra pelo uum~_ro_ 'de a_avios, oá 
competentes, porque dr lia faz1wm parte, como ·já d1~se, um· 11elo numero de pecas,· mas sim pela qualidade dellae e ~a 
capitão de mar e guerra, quA mu1tas T•z•s commandou arlilbaria. ' - · · 
navios, o director de cooslruccçõPs oavaea, o director de Um nnio ror.oura"ÇBdo de grande força, como:eaae qú'e 
macbio·as, ·e o.'Sr .. t• !Poente Argollo. · · · se mandou coos1ruir, vale uma e~quadr'l • 

.. ~i'a, 1a1em disto, devo ob11•rv~r ao honrado s~nador qu•_ Portanto, Sr. pre~idente, a eonstroeçlo de um b~m 
o r1sco ·deste eocouraçado 'Jo,1 fello pdu celebre coostructor obvio é sem duvida . ama boa aequiaiclo para A Armada, 
Retd1 que é nesta materia om11 notbbihdade . p11rqu" é m,.Jbor ter am·uestas coodlciS~I ilo'que 10 ou lt 

E, Sr. presidente, oao se exagere o tam~obo des8e. que oilo pr,.st•m. . ' . ' 
navio : ba hvje na Eu_ropa navios de maior porte, d~ maiM O. honrado aeoador p11la proviucia da Bahi11, o Sr. barlo · 
força e de mais espessa couraça; a Infle:etbl~ tem U de Cot~>gipe, que sempre trah de~tae · materi«e com· muita 
poJI.-gadaS de espessura na COUraça, 110 pabSO que. O e:tperieocia 8 acerto, fiiiJaodO O anDO pAÍI&I.dÓ ·a respeitO 
Indepa11d~nda tem apenas 11. · da eoe .. mmenda do eocoóraçado lndllpa11tleneia, . di,;a•' que 

O SÁ. Sn.u'n:-v. Ex. tem dique onde possa coo- •enti~ que eu ná~ tiveasd po~ido maadar r~ser ,m~ia ti'atro, . 
certar esse tueouraçado., porque, Sr. prll~ldenle, compr•heode~SII bem qqe_ Plo de-

. 0 8 R · . L · ( • • Ir da 'Ilha ) • · vemos 'lflr uu1cameute peqaPnos on•n• para pod~rem . ua-
. _, a. _ JIIJI_O DA uz mlntl 0 man . ·-: ngar nos rioa ·da ,'Prdla, P11rani, · Urngoay fi ParagilaJ, 

Teobo. o ~nlo. alo tem .ma .. do ~qo v é.~ de ~omprJmento, e que podemus ter qn .. >IIJea eom. outras DÍIÇI····· Aaaim 
. e o dique Imperial, logo que est•J~m conclulda• 8~ ob~aa convém que fHÇiim"a acqu1aiçao de a1"ioa de cérta impor· 
cootrat~das, ·olo aó ficari com 420. pés. de comprlmeo o, tancia 'que tr•temos iJe··prover coovraieulemeo&e a nola& 
como Iluda com a largura neceaa.arra para recrber o eo- ee aadra . 

1 couraçado !lRdepelldefleia, . nlo obstante medir a bnea ~ . • , , .. , 
deste 6( pé.: já ,. III. Ex. qo• lem o dique maia no o s •. IARlo DA LAtUKA .: - Apoiado. 
pés de compr1m~nlo do que o navio encommturlado. . . , . .•1 O honrado aenador deve saber. que o diqu" imperial O lila. ·aui. ila ConaiPS :- Eu ilau'ca ciloJaref • 
&em ·um ~!efeito e. é que, tendo a boca com d1m•osil·~ reaoluçao dti ·v. B:t. 
muito regulares em relação ao aeu comprimento, tod~ovia O Sa .. ll111110 DA "Luz (ili11illro- ~ mariÍIAaJ :-B' 
es1re1ta-ae muito ao descer para o fundo, de modo que nrdade. -
alé .IJem pouco tempo vapores de roda nlo podiam ali Ora, em outro tempo· tivemoa u!oa e fragataa, qu11 uj .. 
uwar; e foi preciso mandar-se fazer excavaçiles Jateraes giam a ,gaaraiçao de 809 :praç,. e que moolnllm 80, 80 ' 
nas paredes do dique .para que deaappareces~e eemelbanle e 60 peças de artilharia ; boje nl'o pod1remoa ter um 
iocouvfoiente. tucouraçado com ama l~açAo de .•oo a ISO O. praçu t 

Já vilo muito adiantadas as obras do dique imperial, e qastro peç•a, como e11e que •e mandou construir 'f , · •· ·. 
brevemente ter.á elle capacidade para receber oilo só o . Disae. o heorado 1eoador qu" o estalt~iro em que. 18 
no.,~ o· eocouraçado, como navios de multo maior compri- mandou coastrurr o eucoura~do alo li um eatalei111 acre-
meato. • dit•do ••• 

O Sa. nalo'JI.l. LAOUJ.'(A:~Apoiado. O Sa. Su4'JT.4 :-Nia 6 ·am eataleiro d.e1•'ordem • 

. o Sa. R1n,ao DA Luz {111~11ii~r~ da màrlnTJa)_:,...:..Devo . O Sa. 'R'iiiB1n_o DA ·~uz (~i~i~IÍ'~ :a~, ~~rili~) 1.:-~ .• 
t&mbem observar ao nobre .aeoador que ao maadar con- nlo é um eslahuro de 1• ordem, e quo &emoa neceuarl'a-
a&ruir tale ..navio eQ DilO fiz mais de que execalar e piaDO, DlllDte dO IIOfrer prejuiiOI, . 

I 



Di,s_cui:so · d·o .Sr • .- Ribeiro. d~ Luz .. 

Sr.rp,re•ldeut~. a e~te re~peito já dfti explicaçiles qaando . E~ IUil eng~uo do.boarado lf!Dador; o eucouraçado br~-
/ · r~Jondi .ao, honrado aenad•Jr p~Ja, P.ro•incia d<~ 811hi11, e ,iJAiro, que ae e~tll'fa constru•ndo na Jngl11t'Arr11, era um 

portAnto BÓ me cumpre •ccre~c .. ntu que ba. en~aoo dn ~x·c~llente navif) ·de goerrn; ~ó bui~m · tres 011' qua&~o nas 
parte. do nobre lfnadnr qu11ndo di1 qaf! o argnro f,.ito nAh mar1nbas da Earopa sopftriore~ a t~lle ; prett~tr-nos~bia 
' b11~taul" p.,ra aaraalir~n·••. d11 •a&lqaer pr•juizo quanto muito bons serviços porque, •lém de dispór'de um,, ma:
aodemtre 11118 •ofri!D o lfldtplftdlllrill. o JP~Qro,' ee- cbiu,a de grande ferça 8 de poderoea àr&ilbaria, Unha 
BDGdo con1ta do~ tftlf'grammas, é de f, ttii.IIOO. ;, a dee- ro~strlia_çlo e nl11me de "navio ,puramente á. ~ela •.. Cilm-: 
p~•~ atii:IIJI'ora. eonllt~clda nlo é de 1.0110:00111, mu sim prebendit-se bem quanto vale, para o hom.em do mar,, essa 
•• t.3(:01JO,f.; porthnto, · ji "' o nobre aenador qu~ .oéatf circum~taocia de um' navio poder andar á ·vela, pór ecD
•egaru temo11 a mar1em oeceuaria para a ooasa iodem- nomia de. carvlo, por qual~aer deaârranjo d& macliua, 
Di•çlo~,. " , · e mesmo por conveaieoci,a do ser.Tiçô. · . · . · 

,O. Sa. SJ~.:t:!!!U u Jl(ou,4 :-Se ellea pagarem. . O o~bre senador deve saber lambem qae na coostracçllo 
O ·Sa. 11111110· u LIJI (11dtalllr, da·marinlaa) :-Agora de en~oaraçados lata-se ,:,p,~m o ma grande dillleuld~de; 

d6Te . •aller· 0 honrado seoaflor que· nlo eatli aqui. c'lm- Para dar grande eapllsJara á · couraÇ& no coetado e na~ 
-prehadldo- tollo o: -:11Jor do· oàTio, que é, como jli disse; torres, 6. preciao prejudicar as quàlidadeil oaulicaa .• d'o 

de cerca de &,000 :OOOtl; porquanto a macbina foi con· navio, e, para: evitar tio grave 1ncon'fenientel os· eoga
lr&Cada com oa~ra: ca"a,. e >ó{a·obra,_de cnostrueçlo uaval nbeirol de conetracçllo anal procuram augmeotar conal
aom &· d,.· De•dl,.on, ,ae é s~m duYida casa de impor• d~ravelmente o comprimento e boca do navio.· 
&aacia• lfáo·é um• edabelecimeuto de primeira ordem... Quasi todoa; os uoaaoa encouraçadoa reseot~m~aedeete 

o. ·s.a •. ·. SrLVBIIIA 14 lforrA :-Nilo é. incoovl'aieote. Ttmos _tO, ., d•stes ba alguns que uueram, 
ao,oceaoo com. grande drlllcaldade; com muito riaco. , 

o Sa. Rr .. JIO » ... Ln (mft~illro dll marinhai.:- o. s.~ s.a.un :-Quaes 'silo elles·f 
..... mal, é; Qlll, e'tab~lfcimeuto que ,,f,•rece as n•C·881Hi~tÍ · · 
garantias. O· que· poaeo asa~garar é qo~,. qu11 odo se r~a O Sa. Rraarao Di Luz (minillro d11 marinha): _.;,O , 
o conlrato, foram outidaa outras casas e rec•b1da~ pr.o- Bra1il e o Lima Borro•. · 
poa.tas,, preferindo-a& e11a por.pareCt~r a mais vaubjosa. O Sa. _S:.uu.tn :-Construidos. na Úu1sma.casa 'l 

Falloa. o nobre lftoador a r•spello da''artilbaria: de~t,. 
onio •. l~ta arlllbaria ii de. 35. tônellad~ts, do systema O Sa. RIBBJIIO Di Luz (mi~illr(~ll 11111rinlaa)' :-. Nfo; 
WlliiW:ortll, e nlo eó, ella tem de aer. movida- o 1 lorreP, s~nhor,; ·um foi co~struido p11la companhia de·' Forg11s_e&• 
co11o ,.io~a. cam·rada coa appuelhos. bydraulico~. Na l;hantiera e outro em· nm estaleiro da E~couia; 'Sllltiftoua• 
8 . .., disenello.bei:de mostr11r ao oobre.slia~tdor·quH foi m•l n•vios de má~ coodiçil~s para o oceano, porqoe.allo.teem 
ioCormado qaaaio ao receio que· manifestou: de qu~·~>sus as qoolid•des· naatic~ts para nav~gar cooveoieotemeute ;.niOI 
peÇAs. por algum accidente pod11ssem disparar e oft'-nd•r o 111~m · • Jf:.da. de modo que qoaoílo e9contram. mar. pela proa. 
qesmo:oavro. DftCI~tro ao. nobre senador que já al~:om, •IDasi qae adornecem, ~ cnrrem o perigo de ir ao. fundo., 
coaea aiÍ me dia"e aobre ee"e objecto, e veritl~ue• que ,ollo Este pHrigo nllo lioba o Indsplnd~nciG, que ·seria UIB per-

. ti, exacto, mas preciao informar-me miliaciosamente p11ra f,.llo navio dfl guerra para o oceano e podia navl'gu· se& 
dar a. 8. E1. e1plicaçiles. mftili·completas que o tran~aiha•m ~tciÍnder: aa cald~ira•, sem gastar carvão, sempre que l01se 
quanto ao. rtiC~Io•qa~ manife~tou. . pr~ci11o; 

A- re~peito do sinistro dó l11dtpet1dencia. já exp•di te· ' o· sa: SARAIVA:,.:.. E'. mais onio de vela do que vapor: 
legrammas á,oue"a )llfl'açao e ao C•pilllo.dA'mar "go•rr~ _ o SR, RrBBI&o n.a Luz (minidro_ dtl,marinh~); :_.::_,E' 
8al~t~~o .• racommendMn~o · que acanoela~•rm os- iot~r,.••e• · · 
do. El~de; que .ulo o1,.88~m contraio. algum ~~~m no.v• o~tliO mi~:lo~ como silo •lg.um.aa das,oossas canhoneiraS ,Ir 

d r.llrveta~, que ~ó se s•r•em do ••por quando ha . o•ce•••· er em, e qo~> me en•iaesem uma.expoaiçlo;clrcamllaaciada ~ ' • u uo 
do,dilO·IIniatro. . / •lade, e'de ord1aario nav•gam A .vela. Creio.que foi· meamii[ 

Sr. preeideate, ao. retp.ooder ao hoarado Sr .. barllo. de o nobre Bllnadór-qilando. .ministro da. marinha. .qlleJD> deli 
Cotegipe, esqueci-mar de .. (.llar· •obre &: pro poeta do· ordem· aos cominandaolea doi navios mixloa. de s{k; P1!18&,. 
Sr. Armdrong, 11 que se-rer~rio:S •. Ex. rem a vapor·em• commisaélea. argeates.. · •· 

ft..Cftbi.realmen&e propoeta dft•t& casa· para fundir. pt~ças O 811. SuAIVA -Por economia. . .;,Jno~ 
de 10 tonfiJ,,da~ p~ra o J,.dlpendftíicia. Foi me rJh;. r,.met- , 0: Sa;· RrasrRo Di Luz .(mirtutro da mari1lilll}ni -lf 
tida, qaando·já .. ,.Rta•am cootr,.Lad•s· as .pftÇ•• d" 35 tornA-· economia ma11o· Joovavel. , B••n " ,o• , 
Jad&J, de Wnhwortb. O cnpitAo-ten,ute'>Broconot l'ni•DdfD: 0 SR. S:tu_rv __ A:_;Maa é·preciso que _elfti"ll!i18{m. -.c_.ar ..... 
que este na rio olo po•dia 11porhr a _arlllb•ria de 110 tonio- 1 · 
) vllo para mais dias. · · · > " 11 "'~li"··, · ' adu, e que tio grand• pPae pr•jnd1caria coosrderavel- .olntJmr,,.:· , 
mente· a 1na l!tt•b•Jillade·• qnahd"d~• naoticas. . O Sa. RIIBIRO Dl. Luz (minillro dll mgJijiJ~Iij:~Deade 

Nao contflo&l eom ~•~a opioiAo; ·mandei· oa•ir o .director: q_ne ·o navio é, mi:r.lo, pó~e ~tnda~ A vela. OUj~JvVq!ll> nllo, ba 
de. ar.tiibnda qne, acHitando-a, accrescentotl• nlo h~t.v~r: ot<CAA~idnde de conduzi~ .grande q~anlidad~2 dfi carvãq,, 
mnll•o para· pr~rerir a arlrlbMia Arm~troog á Withworlb : Qo11nto. ao combo•ti;vel,, d•vo declarar .ao. nobre ~~a
além de ja aer tarde para tomar-se ouva d~lib~raçAo •obrr: flor QU6 o lndeperadencia pudi11 cnnflozir carvllo pa,r& 
aem•lbaot~ proposta. . a 1/'1. dias, DllVfg •ndo. a rltZilO dH H milha~ ou. l;llllis, p,or 

Di1ae o h" orado senador' prla Babia, o· Sr. ·coa~e)bPiro bvra ; . Pllfjt. 5 dias. à. 12. milb11s, para 8 f/t,. a 1 O.; 
Sar!liv~, 11111 flli ill{oU-,11~•· p'&Rill do encoqrAÇaclo lnde-~ l!"ra 111/~ 1t 9, Qara 1,6 1/i a 8,. e. p~Ara iii. a '(. 
Jl.tad~ ' O~a~ qm D"Jil!,.~§~~~ coudi~Raa •••• 

• I 

·~ 
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O 81. S~a.uu:- De•ia·aa calcular para 13 milhas. 
. , . . ' ' 

O Sa. Rllllllo D.l Luz (•i~tidro da m(lrlnha): - ••• d11ad• · 
"'e pód• r~ceber ear?llo para· S 1/1 diHB aoc!aado 1 ( 
milbas por bora, é facil o calculo do~ d1u para a marcbH 
de 13 Dlilbas. ·o aobrfl stooador ~Mbe qafl, a nilo ser ama 
oa outra commi~~Ao muito excrpcional e di' grande org•n· 
eia do 111"iço publico, um' o11vio Pm vi3~em nunca fiiZ 
1110 de toda a ·força da macbioa. o~ ••pores que lfmn~ 
ua Armadll oilo oaYPgAm de ordioHio. m•ie d8 · 8 a I O 
milbu por bor11 e alo di~pnPm l•lllbem de' canll.o para· mM~ 
de IS diaa á toda (orça. A 16m diuo o ilnbre alio11dor com. 
prebeode qqe, desde qu~ III ID8ml!ola cc.naidPravelmPDIII 88 

earto•irae de um uavin, duliioae-se oa commodol do 
meemo para outros mialerea indit penaneia. 

Em Maio p~oximo pasaad11 contratei 8,080 .lnaeladas de 
r.aryllo em Montevidéu, 1,000 no Cerrilo e 1,000 em As-· 
•umpçilÓ. Em Montevidéu pelo pre~Ó correntri, do mercado; 
No Chrrito e' eni Aasnmpçlo com o mumo 11jÍiste, accres-
~endo o. rrtle para aqo~llealogaru, o qolll, como e· sabido, 
tem sido ~818 "noo mni$ el~T~do do que ooa ant~riores 
~m coo"equ•ncia da grande balsa doa rios Pnraoll a Pa.:. 
r•roRy e a"8im· veio a s11bir o ca~vAÓ em A.a8olllpçilo e_ no 
c.,rrito: a 68~ a tonelada, quando 'ba 111~ires de dous 
aonoa cooa~gui deposito ew Humaytá ·e A••ompçlo por 
mPnns preço. Contratl!i lamb11m em meado do' ~nao· .paa • 
811do o foroecimHrrto de carvllo para :o ·eolisoino daa ol!l· 
cinu do arsennl do Ladario · mandaodo·eatab .. )ecer alli 
am depoaito-d~:~ !t,OOO loo•ladae; · loraecimeoto que. inre
hzm•nto ainda . nilo 118 tft'•r.laoa . pela meama· · ra1lo da 

r~uoa depoil o !lourado lenador ao fornecimento do 
ear?4o e pedia-ma que declaraue o que hnia a leme
Jhante respeito. 

O carvlo é fornecido aqui, aa Babia 11 Pernambuco, á 
propnrçlo dai DPCPI•idadee do consumo. 

No. Pará. flUI Santa c~thitriall e DO Rfo Grande do Sal 
limos depoai&oe, aoaqaaea 111 recolbe, este comha,thel. 

Qoaado tomfli couta do mioieterio da marinha, o ·coo,;. 
trato que :risoran Dr• •xercicio de 1871-,.1873, e~tipa
Jua o prrço dll 191000 por t~nelada de eanllo ; depois 
occorrea. na lnglallorra a grl~ll doe trabalb~deres e o 

' preço aabia . por ee~• motiv;o consideravelmente, de modo 
que no exerci cio de 1878 -18'74 o carvilo roi contra lado 
a tBIOiiO por donelada para eata C6rte. 

PareCflodo-me esagP.rado este preço, ·estipulei ao con
trato qoe 6eu1e aaiY!I ao minieterio da marioha o direito 
de denunciar a 1aã &tormioaç~o, se, em· razilo da baixa do 
preço, o en&eade11e conveoieole. · 

Nao acon&eeea, porém,. isto, porque o carvlo ainda 
eaea'recea mai8. 

No rorrente •x~rcicio contrat11i o -canlo ainda mala 
aro, para t81a C6r&ro, á raJio de !9_,800 o d• Cardrll'. " ·a 
!91100 o dt N·w-Caetle para S•nlA c~tbariea a 311800 
e P"'l o Rio Grande da Sal a 84,11100. . 

Para Mont11vid6o e portos do Paraná e ParágaRy, tiaba
moa a principio am contrato com os preços srgain&u : 

I ' ' • 

llr1atnid6o •••••••• ; • • • • • • • • • 1•1000 a toaelada 
La P~az • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •.• 87,1800 • 
Anampçlo ••••• ~ • • • • • • • • • • • • •8.&600 or 
«::orambi •••••. · •• ~ •.• ,. • • . • • • • • 70j000 • 

E•te contrato foi reaovado, ealipalaado-ae qae o 1'0-
.;erno im'penátnfaflaria o canlo. pelo PffÇo corrente do , 
mercado, • aoe riue prloe preços es&•helecidoa aolerior
~eale, ag~m~~~ff!os. da difgrraça utre ·o prrço de lluale
"frdéo,-•gaaílo o aatrgo contrato e o do mercado .a& occaailo 
da foreecimea&o. 

Aeeim r~•lfllriiillro os alli11Óe roraoeimea&oa fim llontPvi • 
d6o. a lltf!'."lii~· a 111r o pr•ço para La Paa de UI, 
Auampçlo 11111·t Corambá 781000. 

Fia todo ,o eelorço 'para cone•sair o loraecimen&o do 
canll.o por preço certo, mas nlo lo1 poesinl porque a casa · 
eom a qaal entrei em ajustes, receioea de··ann elevaçlo 
do pr.~ deste artigo em conseqadocia lia grm doa &ra
Jt,Jlaadereua Inglaterra, nlo sé prestou a eemelbaule ajuste 
• ainda maia porque "mia con&iaaeacia de ama aaerra. , 

ba1xa coosidera•el do rio Pn ragaay. · .: 
N11 prui~lo de Co!Jipli!)açiles que pareciam immiaealle, 

jolgae1 que devia ealab•lecer df>PDiiiOI· de carTio, come 
baYia f6ito ba doas annos, nilo •6 por olo ler-.,odido.cb~gar 
a um accordo com· os lornl!cedorel quanto i determiaaçlo 
do pr~ço, 11 reCflillr que, d~<dill circaml&aaeiia ex&raordi
oarias, sohi•ae elle coa~idarnelm~áte ao mercado, como 
&ambem por aer impoa1ivel obter em &ai conjaoc&ara 1a_p• 
primeniOS nas parte• a ·qui ~e referi. do- . Paraai e Pa
ragDkJ. 

Foram, pois, estabelecidos os depo1iloe, e, alo· obe&aate, 
o fornecimento de· carvilo para oa aoaaoa &ranaporlei • 
para a esquadra continuaria a eer fe11o;. como: em cir
camslaocias ordioarias, pelos roroecedorea, porque era 
meu IIm aaicamen&e &el·_oe como reaena. Tendo, porém, 
ceeeado felizmeate oa receios dessas complicaçaes, upedi 
ordem para eaepeoder o fornecimento ordraario por pllrte 
da caaa eon&ra&ante, ~~terminaudo qae 01 auioe se ror
o.w.eleem do eonbaa&inlui.ten&e nos depoait~a ·a que me 
tenbo rtlerido. · 

8• gaodo as altimaa ioformaçlea que leubo, hnPr~ 
ainda no Carrilo cerca de 1100 toneladas _de carYio. Em 
A••umpçllo · dev

1
e estar alsam taD&o · redasido a dllpoaito, · 

e llem aa~im em Montnidéo. . . . . 
Nlo peoae eo&re&anto o honrado aenador qae tomei esta. 

provrdioncia auicameate_ em relaçlo a e11111 ·pontos. Ea ji 
11ab1t 110 aoao. 'Interior mandado collo~ar em ll~qa1, ao· 
Alio Uragaay, iOO toaela~as de canlo e reaotei ainda ao 
aríno corrl!ote ae orde01 para eate fim •. Feliamea&e alo 
b~uye aurmrato de delpesa e 11m 1e comprou artigo in• 
aul, porque ealá ee ·s••&aodo·o car•lo que: ae achan 101 
drpo111oe, e por eooaeqaeacia dei:umoa de receber Dotoa· 
•opprim,.atoa da C111a fornecedora., · 

Deste modo para ·o lelado Dilo reealtoa prn;uizo algum, 
uem embar,.ço para o n•aoejo da despr&a em relaÇio ao 
exercício, o que 16. resultaria se a qaaotidade do carYio 
foaee tio avaliada que nlo podeaaemoa consamil-a Ioda 
dentro do meÍimo exercício. 

llaa pos~o aase(!arar ao' nobre senador que a ates delle 
terminado,. se conlioaaram ae viPgens . m•n•aea doa &r aos
portes de guerra para Asaampçlo- e se nlo for reduzido o 
aumrro de aavioe que &emoe nos rios da Praia e Parasaay, 
olo haYirlo aohraa para o DOTO exerch:io. 

)I. . 
O Sa. SAurn di am aparte. 

O Sa. 81111110 n& Ltiz (•inidrli dtJ t~~árinla):-Piz 01 
eonlratoa, a que ma _lenho referido, em princípios de llaio 

J. 

I.· 

;l 
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prosimo pa~tado·, ~ o rto~DI&Hdo para: o fornecedor ioi ro
ceber de ama ve1 eomma que ·.receberia. · por parles. e . á 
proporçAo do cooaamo em ·eeia m~IPS eu um 11ooo •. ·· · 

Foi um acto de. previ~lo e caulela,. qne ma1s de ama 
Yez ae &em praticado em &tompos .aoiPriorea. 

vA~ iilteiru. e devo declarar. a V. Ex. que' Dilo foi prl'lcieo 
com!lrnl~a, porque linbamoa. ua r~spectiVIl<,lecçA? ·'do,al• 
mn::urirado nA o prqoeoa quantidade em • depoat&o · p~ra 
ocr•orrer aos f••rn,.r~mt~ntoa. 

, ' , - ' , . . ~ ; I ' , . . . 

O Sa. s,_.,.,., :-Já oln bnia receio. 

O 81. RJtiiRO DA Luz (mY"idro dtJ mtJrinha) ·:7"'H~via, 
o que aio ba .é cooVI'DitirJCia . em di~•·uurmoa ,esta qoe>ti•·; 
maa auegu~o ,ao. nob~e aeoadr•r qu11 n&o bouve r•utro lbo

'&ivo. ,qlie d•ter.noiolllse o mPU .pooc~dlme••to A. P~l· ,,.a
peito fui lan.bem m·uilo' p•udPD!e, p11r~u" >Ó mnnd•i •~'"~ 
bi!lec~r d•poelloe ou rest~rvns de qoaotJoJa•l• mu•tu limu•da 
em rPI•cllo ao numero de nuws, comu jil lli ver . 

. . :.Qu. ~io. a Jooa1 il.no d1z11r 111 oobrr s'•nador que nil• 
psd" ob&er ad ioformaçll•a . de qu~ prPCI&ava. P" r• dar • · 
S. Ex. esplicaç~ea complelaa, o que preltiodo fnZer ~o. 
outra o cae11o. · · 

Bolre&aoto direi .ji ao nobre ~ro11dor lfDA o foroeeim•nto_ 
de ~obr.a"leutea aos. uavros se faz coofur.m11 o .p .. di~o. ou 
doa commaodautea··dos m•smoa ou doe cher~s das,eat•cll•~ 
JI&Yaee. E8tes pedidos sAo dirigidos ao quartel gener•Í ·.,, 
ee d1zrm re~peitci a objectos· Jl!enciouauos oaa 't•bell"• 
respecti•as, e81e eumioa e, julgando-as regularrs,. dá-lb•~ 
o compeieol11 d,.p.ebo· para b~b•htar a int .. otl~noi~ ·a r.~., 
o· foruecim11uio 81•hcilad'l. s .. , po1ém, o~ tobj~ctPs pM•d•·~ 
DAD •lo dos mPncio.oados nu hb~ll118, >Ó pu r ordom · dt. 
uiiuislro da marinha podem ser fornecidos. 

Verillqu•i DilO . ter máud .. do fdl'r .o rnrnllciinP o ln ti• 
300 p•ças do Joo11. em um mrz P logo drpoi• d• m•l~. 31111. 
COIIIO .dJ•~e o bour11do senador. T••da•i11, a~~·vero· a S Ex 
que oio 6 es•g•rada e~"' qD·•nllrlade, porque, comqu .. otu 
aó t•obamruí boje no P~r .. guay DIIVIO~ 11 npor, eiJ,.s terlh 
t11mb11m velas ll,porldUio, oao di•p~osam a loua para o sl!u 
'Velame, e prillr.ipalmAule pará os .toldos, porque, com o ·su I 
ar~eote do PanguAJ, mais do que· em. outra qoalqn•r 
pa•te,ollo ~~os p6de·dispPo~ar para abrigo das gu••n•~li·· 
e aiotla 'mais, porque cbovPndo r.on·lllnlemeotl'; o c •. ove. 
1em lol•lo estrárar-se-bia rapídam6oltl~ · 
' Cooata que, .alo . b~· n.uiloa·. áooos,. p'or. CIIIISII de um · 

eco,.ouiía lfe~laa, e•tragarbm-ee dous nn1os nos· os. 
· ·O bo'nrado seuador'd•ve ~·b~r que IPnios n•• PMa,:u y e 

. :M8Uo Grosso, eàtre oatio·R. armados 11 d~s· rno11do•, c~rca · dP 
tOe que todos. PIIJ!Ó nllo · dispPoeam toldo( qu~r par• o 
abrrgo .di. gáàruiçllo, _quer para preservar o cuiivllz da nc~llo 
aimullauea do .eol e. da chova. 

Além disso a~m,.lb;.ot~. rurueeimPoto é para um anno o o. 

Sr,·· ·pres1df'ote, limito-me a estas• obeflrvaçlíes; nada 
dizendo au bon,r11do s•nador em cooteetaçllo b •·b"erva- . 
clle~ qot r.z ~obre .11 .QD~elllo do. bar.llo de. T·fl'é, P-!•rq~e o, 
quH uoba de dizer. a e~ lP re8pftito, quer defeod11od~ me, 
•fuer dtr~nd•ndo 11 ""'"· ••fll"i•l, já •.•mpl11meole ·espuz .nos 
discursos qué prareri bii dias D~sta'bamarf · · • 

. SESSÃO E~ :.24 DR AGOSTO 

O llr. ·IIRraiT& Pxamin.rá. diVPrso~. t11picos.do 
r,J.turio 11u IJJiulslenu d11. gurirra-· p~~ora mo~trar que 
nl!m s mp~l' b~ cob.,reueia ·entre o que o nobre mi!liatro 
diz ~·:o que f.z. 

0 ,Jrn~rrio po~sue 1 i 9 I 8 praça~, e com .•sea rorça· 6 
f•ilo o •ervico no seu •• ttlrior, cnn•ervllndo-~.e JIO. 'Par.&.: 
gu;.y uma divi•rlo ti•• pe~lo ti• S. 000 prar:•s :s. assim é, 
.,.,a que ~·d~r S Ex 1;6 CIOO praç"s 't Nunca se deve 
~x•gir do p•~> m,uj do : t~Ue o indi~peusavel, qundo se 
trai• du rm • sti> d• ~· n~bl!, · . 

S. E~. ju•t·ll··"· porém·, .e ~eo p~dido rom a necessidade. 
'''" f•·rlllic•r a:; lro•.ll!lraa. · · 

O ooador tem por mais ·d, nní11 vez demoo~trado :qoe··o 
Br••il oilo l•m "lllrcilo parH gunrdar a• fro11triras.e!qÕR a 
:;Ua Verdadl!ir• defrsa CUU•iste rOÍ tl88PnVOJV~r OS C;,lbiObOS 
d• f•rro de modo quH com a maior brevidad·· po~s~m Íler 
lev·d•s as fórc•• toda! de qo11 dispuzer o· llliperio ·aos 
p•·nlo• a·meaç•rlos; · ·' · · _ ,. · .. · ·• 

Quando o Br~••l si! ~cbu nfs~as circumstancias.,poderi 
.rormir tr• oqu1l1o e otnbum ·dos seus Vlsinbos· ousará 
uu~uriiAIUdal-o.. · I · • . ·' I ; • ·• 

Gi>·l~r '"mb•m d1nb•iro em. furtillcaç~Jes 6' um "d~liper~ 
'tlll!IO. . . . . .. ·, . . 

Ant•~. d~ abert'lra · do Amazonas o cooselbo de E~tado 
a•:• n'"lhuo a ro•t•Oo:acão do grande rio como conrii~lo de· 
,e, "I!~ frauqoeado á•' na~lies es,trangeiras. . . . 
' . F~z-se s11m is•o 11 abertura do, rio e oo~c.a sen.tir.:sé~ha 
a falia de rurt•lrz11s, porqu" pMr:l as graodt~s esquadras 
tall~ baloartrs nada valem, e a esqu~dra bra~il11ira. ga
r•nt• o.fm~•rJo contra as ameaças d .. s .façiles.iguaes em 
forças au 8raoil. . Dia1e, com·o se fez en• r~l~çAo a oulro~ arugo~ .de con.um• 

dos uavioa pnra cujo llm tXi•l~m os reKpeclivoa d~po•it•·• 
eiu. AaMumpção e no L~~ario. · · . · . 

Ora,. á v1~ta do qu~ acabo de tlpor, "~te fornec•m•olr• 
liAo ~ rxcessJVo, 11, s11 fo•ae, .ollo teriam vrndo. os pedido~, 
como aae•guro ao bunr~do 1eoador. . , 

·Se Ioda ·e~aa .quantidade de Jooa fo•se para om navi•· 
somente,· teria ·ll'ZAo o nribr" eeoador_ tm ll>lranbar. o 
facto, porqu~. um. ·u11vio armado em corvrta não gast• 
mai8 de ISO pAça~ de Iom• ~ó p.ra o.vlllnme. 

O nobre orini•lro d11 guerra conserya Os :corpo• ·fixeis 
na• · provru.,la•, o ~u~ e contrario á mobilidade· do exer

. crt11, .e eotrrt11nto S. El. opp· z· se. coou grand~ l!oergill á 
t~reaç>lo dos .dl•lrictos r.g1onaes, oos qu~As. ·.se ·exerci" 
tnosem os r.eCIÚtaa : isso parece ao orador notavel inco-

·. O Sa. Su.uu : ;_ A lona nA o linba ido já pr~·parada? 

O Sa. R11BIIIO DA Luz (mlniatro da marinha): -:- N~u 
•a a prepara, p~rq~e não é isso poseiv61. As peças de lo~a 

herMnCIII. , 
o BraSil pito ·pó de ter grande fl~rr.ito, ~ a mobilidade 

du J~rqu.:no qu~ po~~ue ba de ~er ex .. qui'vel\ quando o go:.. 
. vmro H5-fr, bua po.ht•ca e oito pr11c1sar de· conter· os Yeu-
r:l:I•·S e .. e •spln>il•• do B~ntlmAnto nadonal. · .. 

Ol•>e au1111l S. Ex .. que essa mubihd~de encontrava dif
ficuldades na defic1enCia de força po.licial nas proviucias. 
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2'78 Discurso. :d(l), Sr .. · Mendea, d.e:; Almeida 

Qoaado IIITICI·II plMÍDCÍIJ a fof~a dt .qae DI!CI'I~ll"m f 
Qoaodo· iii• ·fizer melhor reorgaort .. ~e; daa Jeadaa ,._ 
raea •· prniociatJ• 

},.o ha de tacceder, pote teri o poolo capital do pro·
rramma do· partido liberal, qa•ado. ae achar n•olfjda a 
,aeatlo eleitoral• 

O Sa •. C'"''•do u Sullou' :.;._Qaaado ail realil&ri 
etaa q"e~tlo f · · · ·· · ' 

O Sa. 8AUin :-Q••aado o pai1 .. diuer clarlll!l!DI.e 
qae a qa11r reaolfida e qaaado o partido coaaenador •ier 
at6 o6• para res11lnl-a. 

0 8~ . FI."A.!fDJ8,. p.t., f;U)!IA :, .,.;, AI , Úl~.f!~~l-..... ado 
eomma.ae alo f precilo irmo~ para li. ' · 

O Sa. 8U11n : -D• ac••6rdo, e digo apeuat 1!UI1 

nacidó todo~ 01 diat •· YOitaudoJ ·.lodo~ oa diu i tribaoa, 
temo• t~tpPraoça de que lllrlmos oavrdoJ por oosaoe pro
priot adverearios, e que, portao&a, obrigarem••· o poder a 
faur o. q11e. o pai• quiser. 

O· Dobre. ministro em 1r11 relatorio coai•••• qae o f.l!lcra
tam•olo prejudica aa i••da•triaa, e eutretao&o h••ou am 
t11mpo immeaao a combater 'DUII· poato o Sr •. Suaaa 
Fraaco. 

b1o 6 lambem iacohereaeia. 
·O orador perganta ao. Sr, miaiJiro. da guerra qua11 o• 

re•al&adoa. obtidos 111111 eacola do Rio Graode de Sul. 
Outr lambem saber o que temlproduzido,aa.eacolas dos 

recrat••· · 

O 81. l1711QDiilu:-Pr~ciJ&1Amill, de Dili yapor graade. 
O ~~ -lilu~JYA: - Compra11e-o eotlo por 40, 80; 

1110:00111 poirqu" tHtnbHm diueram~m" qae o YBpor .que 
gaaila &aotó ca.aoa apeaa8 alramu dezt~oae· de contos. 

O Sa. lUNQulll.t. (•i•illro l11 . ftHt'rG) : - Nlo · 6 
ex .. cto ia1o. · · · · · · ' · '. · · 

O Sa. Suj1u :..;..810ja. eamo ·rer, o aobre miai•tro 6 
m11ilo eeo~arado por i•~o. ·11 pre1to·lbe am aenl~o, di&eo
de-lhll, ~Íe, IIJ:ImÍDe e~1fi D'go,jo. T.tmbAtn I Dobre tni• 
nialro 6 cen~arado aeflramenlll pelo contrato de eualloJ 
para o l'lercho. D11-ee qae oi co11tralo1 elo calebradol 
em .lônlnideo· e ft!Ddidi" a terceiro, como 01 pn1llecio1 
e aotiram~Dlll ia ·Jicea~u de madeiras. 

leso 6 feio, e am mloiatro de'e ni&ar 1181 ammerclo 
em •o•. rPpartiçlo. · · · 

0 81. lUIIQUJII~ (!Riftü#ro da gtttrrCI) :-J110 t&mJI~iD 
mio 11 e:racto. 

O Sa. Sua1n :-A hora etla. dada e oee•parw~e-ha 
llo corpo de eageoheirol aa primeira occalilo• 

SESSÃO. E.M. 27. DE. JULHO 

Beeralameute 

O relat11rio demoa8tra qae o ftlaotariado Coroeceu ao O "~"· Bttnde• de Almeida t -Sr-. pre11~ 
e:rereile 11: &• parte do8 18118 r~crutae. .. ~ · dente, cootinuo .. acrt~dit~r IIUII o. prt~j.,r.to qoe ae diacate; · 

V,eio o. a,.,bre miai8tro,, p.oja, e~;~~ !'D;t:ilio d.os. qa,r quere~;~~ 841. for approndo, formará' ama lei de Jlaaotearo, eerá o 
o 1oluatariado. e COJIIf&, aquellea qa!l cbam~m de atopi& sacriftllio drt aos8a mocrdade, que. como 1abe o ieoado, 
e81e •J•If'ma. · alo aa eJperairçaa do· pai& ; alo •icthnaa, póde-ae dizer; 

Se o 1ohaotarladn P.Joda1,ia laoto e 111m ~menor teforç", de,;t~oadu á morte e até á immoralidalle, e que 6 peior. 
o qae produziria elle se ti•eseemos eogaj~dores e,m •111 de 0 s •. Fu101111 Dl,lll. LLO : _Apoiado. . 
recrutadoret f i · 

Bm. 18•1 fa~ia-1e maiJ. ~o. de plfo, q11e. ~oja. O, pr~p.. O, ,Sa. 1111~11 DI ALIIJIDA : - Admi~to at6 certei poato 
cipe D. Pedro e:rpediu ioalrue~IJe8, ordeaaodo qa11 os .•otuo.· que.ae eotre para o 'e"i9o da def~za aacioaal, qaaoto i·· 
tarloa ae,.iasem ,.por . &res aoaoa e f01141tn coa,ldado&. ,por mariobll, em idade ioferior t maioridade, . maa~meamo a IIi 
meiO de editael, "tres merea &Dlll de abrir~ae O rtÚIIl&• O 'cootiogeote #I limitado, DPm lodo O puaoal prteiea de 
meato. . . ' pre"" e diiD"•tallit apreadiaagem ; outro &loto alo acoo-

F111i1 f•eo· .um prfacfpe 'edacado .ao regimea ab•olato .~ tllct~.c!Jm ,I) •nrcito, " m~amo i graade 'parce da· força da 
mili&u di8liocto. ~ · armada. T11nto o exercito como a armada •6 preciSÍJI! 4• 

Hoje 01 miaidrot coaati&11eioaaea de 11m príncipe qll" '" bom11oa •lilidoa P,&ra de•empenhar com llrm11aa &IH ~~~
dbtiogae 011 l~llraa, tllo poaca ou aeabama importa11cia ~1ço dll. def••" oáeioaal, e Dlo de adolear.eatea, qae 'lo-ae 
ao 1olantariado. toroar ao depoia, aobretado com o pra1o qae· 11 Yae dar 

O Dobre miaiatro tem ·dado algama coaaidt~raçlo Aa para ,doraçlu do Jeniça,· bomeat impre~tani1; . · ·· 
eea8ara• da imprensa, e por 'iaeo p~trg11nta o or~dor a Muito e~limo .qae o Dobre mín111ro da ·guerra 111 ache 
8. Ir.: por que eon1111rn aioda fretado um npor: q11e a prii&Pate a 11da diacaiJio. 8•oti11 em e11remo aaa aaaea
Je,.,._. moatroa alo. denr continuar ao aeni~ci do Balado ci~, e aobretatl•• ~ea&la por eau•a da. diaeu .. ao· do. proj~cto, 
por 11r am graade duperdicio ? p .. rqu-alll a cOm1J!i8flo qae for ear.Rrr .. gada de flitodal-o, 

o s1• lu"QIIIIU (•i•idro da ru•rra) : _ Qu•ado AI'ICDDdo aqui ou" tliur, d11~11pparec.era e apfD•I bni• ao 
eatrei pna 0 miaie&erio, já 0 ·achei watratadó e rellaai 1 III Dado ama commíaalo. CIJIUCII qae· apreaeo&oa ·~I gamas 
meatalidade. · PmPadu par11 m~lboral· o. Porl•nlo, ea •i• o · prnjflclo · 

como qae abaodoa11do, ea&rt{l:ae i 1111 aorte IIIID 111&ado1, 
O. Ba. 8n.t.I1!:.-Coaa&a-me q11~ 1111 meoaalid.atle •· 11111 defe111 porq1111 a commiatlo CHID•I•6 '" di1ia Ja&e

aiada IICIIJÍ,Ii. poriJDII O ro•eroo foraect CI,.IO e dá, rrll&r peJae IU-11 e1Jenilftl1 di!JIIY& O projecte á matrOC4, 
IIII'Dialmeate 10.0001000. , "o oobre mlni•tro alo 111 aeban preeeale. 

Em ~inco IIDDOI . o , ro.•~rao te• 1/dtlp~D"Ido .q.,i. o nobr .. pri!IIÍdiPII! do COilll!lbo qail -áb~tftair • 8 .. E:r., 
800:0001. qnado a m~trinba_, P.•·!•.• ,l!mpr~~ar como, ma.s .. a d~yp f•~~~'lbt~ .estll, ~a•liç~, nlu P.~~~~ ep,•ear. da 
trao~~urtea alg,aa! .4• IIII!,~ }lo\918~ ~~~ fll'~r~.,d11 ~~~~ at,u1 ~I'~ lflnl~d"; .P~r~aanlo a ~aa dirfe~~. do proJI!Clo foa !' 
procu.,,.. • mlll fraca pou&nl, c:om,romet&ellora i' p6de-n clller q111 

I; 
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Di~eo:~s·o· do Sr. Mendet de Alm·eida 

ee·o itoltre prewidHnle do ·ctrn~l!lbo·oao tiY411f811 OJ "folol da prim~ira na. O que· tsia&ia ao pala eram . .,·intlrllr.çl• 
m··torla; o lfaba • efiterrado pe1~·· d~f,~• que (d, '(IOr~ll" foi d~ IIII •qae 11!111 tMnido taato :p~tra ·a· mar'1oba cee• 
morto di!Ucieate. · · ·· . pr&ra. o ·f.streilo ; maa oaoca •• tralcla de fuer · ama lti 
~omo 1 ír• illb'l qae ••tte1111 n I• dbeaa•lo tnlo em parameate durrui,.çlt mili&ari ..,,,. • qae "-precara 

am r.omo em aa'tro di~earao alo lotam dHI1111du· p~l~a a&l4!odflr a 1111a aec,••idade. 
&r!fDIIItat•~lo ·do nobre minietro, qa11 p•re~e nllo ter-lbe B •• 11 procara, Sr; prttidllntJ, por~at alo ,. ·lá· ele 
dado to.~a a .atlloçlo qae o ca•o mer11cla, l•ltel por alo cumprir o prtcfiCo eoa•titacional f Cumo alltJar-tt qat, 
ter o orador tuaeelllelro de l•tido,e ainda 111 acr11drtrr ao por 1810 que nlo ,. fea em. oatro lliapo alo·lt faça arora, 
nlor ifeit~l ·cuatideraç4t11. por '1111 eaau. r.,Jefl o ••·a~d• u qae a raslo 111á iadicaadP f jgora • qae ' tempo dt 
cjae aiadà iaeiall eiD al«ac• doe al'pmelllo~ qae apres1111· . pOr el'll ·lJraalca o preceite · cnltitaeioaal, .. ,. aaa&e IIDtldo 
tel, additàlldo'·oatrilá p.ra'.refcirpl-'oa. 6 io1i11ir aa Yer• prograd•'r, 11 1111 par.r •• ama roalaa, qae IIm eldo lol,.. 
dade alo • mal~ ·-creio q11e 6 bem. rad~&· p~l• N~çao oa p~Jo rnarao, aestltoll'raaelà do tro-
' . Jliaae, ·sr; preaid"a~, · qae e~tt proj,.~to ·era irieoa-tn•~ · nrno r.omvr•ado tamb11111 ·•• camaru. .l16 aqai oh •• 

cloaal, • o repito, • lit•jll. ainda IPIOD .maia ctin, .. acido dÓ tratou dl!ttlá lllllefill, YiYiamoa .bem ou ... com • IPtri•l•· . 
qae di111i 4 Yiltá .da· ar10meotaçlo quM· aa di~r.oe-lio da . çlo aauga, maa arora qa11 H jalpa opporlaao &ratar 
f.,rça aaul IÍpre,.otoà o aob··e 1rin~tdar pela B~<hra ,qae della, cumpra-li a coaelitaipo. · . • 
acaboa de r.ser am brilbaalisaJmo discar1o, o Sr. bHrAo d11 E. Sr. Jre•idl!a&e, I& ae eali metllado aa rad•• hiap .. 
Co.ti!«fpe .l .nece8aidade de ama lei de recratam•ato para Yirta,•oe, compri<lorea doa IIDt defere•, em _YirtadÍI do 
a .marinha, ddl'tirenae da do recratameat~ para 0 exercito• art. 91 do codigo crímlaal, por alo e:&l!catarem' a cooa&i
parece~me, •coa_· bem patente. . , . . · tniçlo, por.qaeo «DYerao alo a ·cumpre ·em ama dilpotíçiO 

&Ao poaitin fi · · . 
Jolro iacoaatitaciooal o projecto, Sr. presi•feote, porqa" Pur eutre lado, Sr.' preeideate, ale partiilao a :doalrlaà 

tlle •• alaata do que determina o arl. USO ·d• cona&itoiçlo, daqaelle1 qae diaem que qaaado a dispo1i~lci alo 6 t:aDI* 
qae maada promal«ar ama ordeaao9" llptcitd para o enr• 1ila~ioaal 111 póde c:om qaalquer 1~1 iaodilicd-a oa. reYe-

. ci&o 1 oa&ra para a :armada compreb~nddndo di-ot•t·çiJ-~ g~l·a, nm pr,.iameale bntr·ll decretado ·a reforma. B~ 
aobro o ncratam11ato. B~&~ta ler 111111 ara•ro • o 5 t• do tendo, ·sr. prt~~idta&e, que primeiro llltfl hawr ama lei 
ar&. 1'11, para qae •• recorrbeça I proeedeacia da rAslo reYnaudo ·o artigo d~ coaatilaiçle, e llleptil r .. ar iapplicar 
que apr111111&a. Di i o art. i ISO·: · • · U "" ordt~oaaça e•plleial a non dGatrina ; e alo dizer : • Nlo ·6 eoaeti&aeloaal ·1al , 
r•gulari a org•ainçilo do e&llrcilti do Br•ail, aoa prrrlllt'- 'migo · da cooetiloí~o .- e delle pre1eiadir eomo 11 alo~ 
filo, 10ldo e .diaeiplloa; •~•iJJ como da furç& anal. • Nu :rlisti,~e. Maia reapeito aa tem a qa~l .. ar Jei ordíaaria, 
§ 1'0 do ·ara •. 1'11 11 declara que, o q11e llca di8po~to ac~rctt prrrqa,., Sr. preaideate, qaaado ae Calla. 11m qaalqàer lei 
da. priil~> ântu da culpa formado(, alo eomprebende aa o•dioaria cuja doutrina 11 conlea&a 11 .di&: • 6.lei, 1 11 
. O'i'dl!llaapaa mili&araa lll&t~bllleci'llaa como af!ceiBarias • dia- nlo é boa r..,,0gaemol-a primeiro. • · . : · .. 
cipliaa • ,,.,.,.,., do ll~rcito, etc. Por aqui bem •• . o Ra. Z&CAII&I : -.lfoiado, ,., CODitílacioaal ... illo, 
Yl •qáe o qae 11 dia relatinm•ate i orlltaança militar com• ·16 é para a reforma. . • . · . . . 
prebeade 'daae leil ••a para o uercilo, outra ·para .a ma- 0 Sa. la!UIII •• ALnrn : _ ·Ea ala .__hto 111 riabL · . 11111 

Ora, Sr. ·pretidialei.como. o raell'atameato da armade 6 euatentar com maia' ampll&ade DIJita perte de 81111 di.,.. 
aaito dil•raat• de~ iecrat.oam11ato .,do exerci lo alo •• po- carao 0 IJDt j• diaat. ao outro; .a,eJal, &oco .attta -~•- · 
dem eatolflr amhoa oa reerÍt&ameatoe em ama B6 lei. .cia .para· dllapertar aiuda. ama na a. atteriçlo ,do ao~ra 
Poder~ .. ·ia r111; 11 · 1 coaditai~lo 0 permi&tie~e, mu mtatatro. Teuho driDcaldada .,. adoptar eata lei, purqat 
eallo o. titulo 'lePflcial. qae 11 reftrille • msr~aba •• , acho qae aoa apartamo• do preceito coal&illcioaal. 

O 8a. P~a•li.teu.l : -.l éar;o do rerpeéti•a miai•aro, · (Ba ,.. apart•.) . " . 
'o' 81 .. lfllltU .•• .lLKitt.t :-:-Aqai olo.; · •.. aobre .. mi. ' .'Dir. mu(bem o !lourado 'aeoador, .. ~ eollilemiilçiO IJ• I 

ai~f~· ~~~ .... io.rra. ... IIIID llca CUDI o eacar&O de fa1er 1111 •ea•tijfO CO~poral DO l!lfrcito. OU na al'lllldaaatiao ar&. nt 
ID~prim11a&o á marloba.. . . . . ;8. 19, da, ao~111 eonatileiiçlo, · qire 4is : .- De1de ji ·a;. 
. O 81 '"'"~'Íd : .. B' maie am ceatrape1o. . (CIÓm "b"'ido• 01 Gftltll~, a t~rt!lra, a . ~arca de ferr. 

quente, e lodfll ., .P,MII. er.urir • .. B' um. ~~·c:t"ilo. alli .IJ'a• . 
O .81. Stuatu D.t Horn :...;.;Da de'dar o refàgo. :y~do,. mae de qua •• nl• tem flii&o caeo alpm. Agora 6 
o Sa.11111111 88 il.llll•A :_:.lcredi&o qae alo · ba 4e. :qae 11 vae libertar o exereilo, ma• &'fada· 11 co111emr' 

clar coaaa boa. · ;a• armada. B alo aahitirioa alada ,., qaalite itillpo 8· 
ca.rá letra morta o preceilo coaatitacltaal. · 

-o ~·· 8tLYI114 ·a4·l•r'i.l:-Ba de dlt •• qUI preci- Nto podi'IIIOa, di&-le, ter marlaba IIm o Calllgo cor-' 
11rém 'ile caliobrot11. • ,poral. 'A con•títaiÇio alo quer p!!aaa eràé1J,:' o ca1tigct 

o ..... MINDII •• .lLMIJD4 :- r de prll~amlr qDII o corporAl 6 uma delli111 ; eatrll,anto trmos al6m dieeaa· • 
aob·r .. ''miniolro pri•erprfl por ean; M· tb"a", .em, prim~i,ro ;P~Da de mort11 ao r.o~tgo criminal, 11 jantMDIIDill 11 que 11 
Jog~,r oa teaa ; t euUo chamar• para o eattrcuo a llur da ~bao·a l•gr•IAçlo mthtar, DOI arti,11o~ de guerra; Parece qae 

. lUa lllOie,, . .. . . . . . , : 
1 1 .,& ~11011 .d~ ~Drte 6 de todaa a JD•I8 CJ11t.l1 11 11081& CODIIÍ• 

~d118 rasaea Dlo feiram aqui delllraidu, . o prer.eilo da ·tnrçlo, .nk.o q_a,.rl'nd" ptrnas c:ra~ls, defera ,ter melbor e 
coa,~itàiçlo eel• ·,i· pé~ :Nlo .le iiMe allegar .o pll~~~~·to. ;m~.~~ ernc11raÍI!nnte ~s~t:a&•da pelos •uiolatros, qa11 aJii·s 
porque aiada alo ae fez 1111 BraaH, deade aJadependeacia,. i ,&anlo llleabofam em decl~>rar, em outro• a11amptos, qu 
lei ele recra&llltD&o. Be&i Jei arora cl'qle'~e no fuer pela' 1

110' oâ l:iaalt' ~~~iillilil~ ''cle~ortll ''d&'COD.Ii&liçlo ·•·;du 
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280 Discurso do Sr'. Mendes· de Almei(ia 

leis. fira, sr: presidente, o ca~·tieo corporal, aléio d• 
cruel, é mf,mante; o .que sutrre o auppoo ta. du•s cond~m
uaçiJas .. Mlia oa dtoCeoKores d6aS~<.' .penah<lad• o-. ··armada 
limuam-se a· drzer-«· Nao é poa.ivel !lbolil·a. » Era a 
onica exphcução. 
, Mii3 Dilo é possível, pnrqo~? « Nroa outra~ o•çil"" .nilu 
exi~t& ~•melhauiH precedflnlll, ac•ilomd~ sua tXv•rreucia • 
outra explicação qa ... nih 8.all•f•z. · · 
. • E' o caso ·do dizermos:. Vivemos s•mp•e n•s"" rl•pAr• . 
deocia e Dfabuma .tentiva far~moos da nu>&· port•.? !(,.,,.:a 
iotroduzireows Da sociednde progrt~sso n]~Urrl p'o· ou»• 
conta1 E' pr~ci•o que alguma uutrn n•çãoo o·om•ç• ? 

•orte applicoo-a á lodos OM braaileiros, porque cooside~ou. 
•IDe a b.billlaç4o.t.anlo· p•r". o ~x".rci11io .doa direi&ol civil 
coono parn: o~ politir:oe era e de•ia s•r a m•ama. · .. 

M·"·. Sr. pr~Mid~l)te; :!'~ .legialador~s dfl 1831 e o tenderam 
, lU" purliam mo~iHcar ne"ta pnrte a coo •tituiçãn sem re
rurm~-la nos t•rn1o11 d,..Oo.ldos 011 me~ma con•titoicilo, e 
.10i• qu• "e podia. iluiunguir o· ez~rcwio doa direito"'· po~ 
·iu~ua dfl .. que Ir• ta, 11 r.o~nstiluiçilo noa arta .. 91 e 9i em 
lU" o c•d•dllo br~,jl~iro IIX•rce as (onciiHs da .sorberania 
,,. lo ado da ei~IÇAo, pelo,prlncipaldireiiu p~,olni~o, o votn; 

. Eu /lprrseutei, Sr. prea1deut•, uma •m·n~· a r•.•l•eil" 
da:idade do recruta,~ diK•~, o•omo já o fiz "" 2• •ll·<'u;sào, 
que · fm lo~nr do 18 IIDno~ m~nus Ire• mrz•s · s• cun

,eign•e-e DO ~ri. 2• a irlnd• d• 20 •no a par.a o ali·t•m•ol• 
blilll de ·que o bra~il•iro ja m.i •. r, lo!o .. é, ao• 21 nonuH 
pod~sse. ,.ntr~r no aerviç·• do n•r •Íln e .da ar m"dll ·•~· 
apPgado da depeDdMOCia da f~mlli• j e esta Jivr" dOM .COI· 
d~~odos de ~oa edoo:açl\o, em sDmm11, ~ntrhDJo par11 o ser 
viço já ·senhor do seu direito. sui ju.ris . 
. O .nobre mim•tro da ~:u•roa ~ar• apnillr e"~a nov .. 

propost11 da commi~sao qu~ .l~f~n•l,.u o proj•lllo em 2• di• 
cu••llo, ·~p~gou·sfl iÍ. doutrtna da ·pr•cocirt•dH do d•MI'II 
volvtm~nto phy.ieo du brnsil•iro, qu~, ao 1nv~n•o do qu• 
SUCCNIIII tm oulrkS Dilo Õ ·s, Rlhi• c•dO "t1111g1~ roobU•I•Z ~ 
corpoJ,.no:Ja·; · doutrio• qu• al•ás o. Óubre.mr~oilllru d• "'" 
rioba coodemnoo .•m. oeo rlll•torio, e con•Jem••ou trrUII . 

b•m, pnrqoa11t0 rl1SM6 4U" O p•rf•ilo deSilJIVI>IVIIII~'IIIu ~lry
sico em ·DUS•O r lima t•:m .Jogar eu mo .~m • OirO• palt6~ llu> 
21í •DoOI . S. Ex. r •. i, alem do que eu di-.11. . 

O oobr~ mini•tro da gu~rra pflla. soa pariA asP•gorou 
DOS que o• brasil.,irus >ãn tllo prer·ocf!~ no ""u d~>~uvolvi-· 
meoto phy·ico que ao.H 17 anuo• e 9 m"z•s já pod~m ~•r· 
vir, e mu•to b·m, no ex•rcito. S. Ex. oito ~e •poÍiiH em 
autorid .. de •lguroa,·maM 11 ·ómtote .tm >11~ graciosa affir
mativa 11 p. opria .tXI•erienma. 

·ln •tero:ido do&' d1r•i.tos. ·chi., que .p.ur nilo a~rrm tilo im
vurtantAe pod~r-s~·h111 re.tringir , aos .. ti IIDDOS .como 
""lltiiCi• •m uutrn~ n çii•M,· cajus p11ssoJ acÓmpanbnamoe. · 

Nil" iii.rtolbo .,;ola di o1rina, •t~ot8n'do· qoé em· 'vista ·do · 
"'' 178 •III Curi~li<UiÇilO PXMbitoo:~Íl, prnmolj1'11Udn.;.S8 a' 
l~i •1-1!3 •le llut~bro de 1831, que Oxoo ·eio ti r.onoa' a 
,,, .. iorod. d• éiYil. ' ·. '· · ·. · 
· Outni~ lers fo·ram dPpois destruindo o precêito constita;,' 
''ltll~rtl, rl'>r<rVIIUdO ~Om•nlH para 0 direito de .VÓto a' IDAÍO
I•I·d• d• 21í nonos, cnmo era a que exigia pua os el!l-· 

vr•gn• de f•7.enda U ao nos, e outra qoe ·e~tl!ndru ·eiise' 
d1r.r1o •os 18· •Dnus. Muitos· emprPg~s políticos pod•m êer 
~x-rr:rdns U> i I ao !tos. . · . : · .. 

Mas, Sr. presrdeote, pondo de lado essa .qoestilo de, 
maioridade, politica oo r•ivil, e alteraçAo do .precer&o cou
oitucinnal, .. o pa~sal1o é wnt~a o· nobr11 ministro da !lD•rra, 
'""<I~A o p•~&•tln reco11b~ceo. que a m•1orid11de·no. Bruil . 
. ·Ó ~··doa •er 110· 25 annoo; portn'nto,.n6o buia· esse·ebtlldO•• 
u .-.. co••h•ci·m··nto dA precor.id~&de 'phy•ir:a• ito Bruil. ' 

o,-m .. ís, Sr. pr~·id61Jie; DOKSU· paiz.é·tllo •:.t~n•o, qae·· 
><pr••enta vartPdad,; d". r:limaM: 'Ora, ni•df' é. prer.oê~ odes-( 
•nvi>IVIfrtenru pby•oco? Srrâ no .Pará CID no Rio Grande. 
''" Sul? N .. B '""• o o ,Rio d11 Janriro ou em ·II~Jto Grosso 't 
E111 ~umnra, d•sde qúe se passa o· lrop.ico :de Capricorni(t. 
para· o Sul, entramos na zona ~Pmperada,·. ond11 é. ppil,: 
precoce. o d~aeuvolvlm•nto pby~ico 't Se a qae~tlo.:é-'de . 
•-li<roa, oo Brn•il .. ba drft'sreoles; eo&llo, como ·llppli~ar.ie a·· 
doutr10n do nubre m10istro d.a guerra.?, E a•ria.jaMto, em 
'""" cir.,umetucias estendel~a á todos os babitaatea·,do .. · 
l•up~rtu? , ·,., 

· Que importa, Sr, pre•idPnt~. que em algum clima b~j· 
essil prlicocirlade nhy'i··a' ·d,.'bom•m; o qu• .e .. o•ga, qu• 
permitia a cbamA•Ia doi no~D•Jr pora o ~~r•ign mlhtar '. A 
qu•Hiilo ·para· nó~ 10ra ·multo .nrtr"rllnt•; nn byputbHSA · " 
que convwba' er,a M .. b•r Mil nu Br•s•l já •e unha .ll•IU•I/Id• 
e.sse pb~nomeno, e eotilo dizHr, no Brasil ba 'pr••·uo"d d• 
phj•ica no '.de••nvulv•mentu .d" bum~<m. M·~ o nobre 011 
niotro nlln apr~MAorlou e,; ludo •.I~: um a .. e~•e II'Sp•llo; , ~: 
pa~sadn é o:oótr .. S. llx .. p'urqlie nunc.a. o gov••.nci ·,,orlu· 
gue1, Dlim m••iDo a constitU!ÇA julg' •o .iJo.~ ·.a m·i.ori:Jwd• 
do braKil•iro pode~se · autes ·d· iii noDO>. ~enAo P•·r I'X · 

c,epçãn,·" eMMa jo~tilir:áda, po1s oo~sa. mni .. ri•lnde ant<jln · 
era d11 21í aono~. O g1•verno portuguez qiJ,. dum inou nqil' 
por espo\lo de 300 aonos; manteve êssa maiorida•le, e n 
conservamos para o gnso dos dirf'ilos politico8 completos. 

Se .formos,. Sr prPsidente,. a P.xaminar a pratica do .a~(..;· 
••~:•m, . qu·,. ··l••minou •~te. territortn,. tlla ·. ê;e'oDtraria ,ao 

·,, ... S. Ex. d1s•e. porqn" o ·Jelv•ft"m n~m.admiUe t(maio
•IÍ1nd~ s.~oihl aJtlm d•. 21 .. •oncis .. I to sé' dPduz pelo que •• 
.,.bava t~ntrll i-IIPi eiol'•bel .. cido'· q•i•ilto ao·&eD!PO marcádo 
u•ra o ""'"do nubil 'd• mulb•r, qu11. 6 por cinde ae·r•gul& · 
"''a materil1, é o p••nto por onde ·se apreCIJt."'e rPcorihlicjl . 
•• b• ou or\o :P'"Col:i~a·le oo dtiselivolvimento·pbjaico ;de 
um,h .. m•m oo d~ uma raç~. . . . . , ... 

-Foi em 1S3l qoe uma simplesl"i ordin~.ria d•s•ruio e~sa 
maiorid•de, quaoto. aos. direitos civi•, roz uma r•Curma, 
isto é, 111teroo o que e~tava estabelecfdu a "~se r••p•ito m• 
con~titoiçAo ll•lou. conv•nr.ido. Sr. preMid~nl•, de qu- nA ~o 
Sll poderrn fKZHr •MSil mnrl•fi••acilo s·•nAo por ••Uira ró• ffi• 
i.to e rernJm•oorlu o•urj .. ,Jnrt'U,I~ ~ ·~un>ti•ui~~~~ E-•u•l··•·d··"l• 
cu.Jt .. LilUII llH 'Ó !"ol •IUt-1. , ... ,.;1 .. 1•,•1•·1 l'(lf'l~lii(Jf'I••Ooi.l 'I un·: 
P.rrlh,,.:n 1/•U ·~Utl r ... d r,l 1.-t:l•· ... ,~ •• ,.:- 2r:i " llh~~ fOIIlJlt-ttd 

asaiara ~~~~o .. !~l ~1v1l eocri!JI,. u cu~ouLoi.Uu .. u' .. ,. e ll~oLii 

Tniubem, Sr. pre••d•nle, mo!trti,i aqui ao Dobre Diioiatro 
p•los e~ tu doa qo•· na Europa se 'tem fHito aóbre esta ma
ter i,., que qoalquHr que s•ja ou pnMaa e•r a• ah•raçlo 
•pres~ntada oo bom~m P.elo clima, é .. &4o. fraca. que nao 
,.órlll wOuir a e•se reM peito, tilo poderoaameote1como S. Ex. 
vret•o.de, não é possif.fll. . . · · · . , · 
· O .·autor da doutrina oppo~ta ·é H11ller eoi aeaa· Bleme11t4 
Phys•n1og;ce. Era proréMsor ·da oniv .. rsld~de de. GClttinga,· 
o ulouJJo '~"o lo .• ~··te Rotor que cre~u a scieociB da 1•b7- · 

·I• '"!:'"· f..t qoe1111 IISIIIbel•c•u esMa dout•ina fundado no· 
''"" olil.i'r" vnrtll; vt~'i••·t"' qu" tinli.m f-tiu' explor.çllel 
·'"'" A•i~& e I''''". A Cote•, 11 'o:oontllv.m fnclus que, d~poil 
venlicull·~~. quu nau craw exactos• ' ·,· t···:·.· :J 
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ll'ontftaqaiea oe E1plrllo da• úil .. tambem •egaiu esea 'constituiçio- ao cidadlo bra•ileiro' de llrYir .. a p-a&ria alo 
doutrina; mae Robertoa, que em ooaae·_ eec_ulo fez grisadA pode, alo deve ser aolee da idftde maior. Bala é portaDto 

_estudo 1obrli e1ta materia, veio em ·1831 ,declarar o coa- a idsde q11e obri«a ao serviço.E 6 ain&ular, Sr.Pre,id.ate, _ 
trario, a de tal f6rma fez 1111 demoostraçilo que hoje 6 a· que para ,uai bra_~ileiro entrar Do ,comniercio aoa 18 au.oot · 
doutrina. geralmente aceita. oa- scieocia. E, Sr. presidente. •t~ja oec~asario licença do pae, entretanto que para •er. 
tio fracaa silo as objecçil's oppoatas que 08 flli:Amplos in,o- 9olonlario do exercito e da armada jA alaguem olha para. 
cadow em apoio, a8 ezcepçile8, Dilo podem inftair e alterar a a necessidade dessa licença. Para 8er. ilegociante aoa _:18 
época 'da puberdade, e portánlo da tdade 'maio~ que esli annoa é preciso )Jcença do pae .ou do tutor,· e para ser.•ol· 
sempre em· relaçllo 11 accorde com a' p!Jberdade; dado nilo é preciso semelhaalio licença I · E'. uma contra· . 

· Nao é preciso; Sr presidente, entrar na queslllo de dicclo Oagrante que rl'pugaa ao 11om eeáso, e· ailo _tem 
unidade .de e~pecie bumana i em todo o mando ha 1e111 out;o reealtado mais do 'que o sacrillcio ·de nossa jn&qtude, 
duvida· alteraçlles- quaoto ao crescimento do homem i chamada muito cedo para deiempeahar am 1erv1ço aupe.-
ha homen1 allos e homens de p_equena estalara i mas, esse ·rfor á suas Corçu; · _· . 
pbenomeao ailo ioOue para adiantar ou atrazar a épocha ' Disae o nobre presidente do conselho que na guarda 
da puberdade que depeaCle de outro cre~cimeoto. AI&Ím nacional entrava-se aos t8 IODOS:' JIIU' é uma Í'alilO que 
acontece na Groenlaadia e DOI, outros paizes do_ Norte, oilo procedi!; porquanto. se antigamente le challla_va para 
com~ aos paizes quentes ou de clima temperado. o exercito aos 18 110aos, cllamava-ie 101 u··para ae 

Até •oh outro pouto de vista ha os trabalhos de Davi1 miliciu, os que estavam no caso da guarda nacional de 
que ·ia directamente éoofirmam esta theoria. Davis reco boje. Entlo, iligo eu que, aceitando o argumento, a JD • 
nhece11 por milhares de observaçiles'qoe a temperàtura do ,Irada aos iS aooos na guarda oacioual coademna' 11. do 
corpo bumaao, é qaasi a mesma em todas as ra~as hu- Axercito no me1mo tempo, porquanto o aeniço da guarda 
manas, vi•eado em diferente• climu. Eate facto verifl- nacional é mais suave, e razio ba p~ra assegurar a de tO· 
cado pelas iadagaçiles paciente• de Davis, qne estu· para o exercito. Assim tamllem 1e acompaaba o passado, 
dou a fundo · a qaestlo, 6 citado por Pritchard em sua porque .o serviço da guarda aacioaal é menor, 6 ma.mo 

' Hilloria ttalural do homem. . · . mais brando, nllo é ColJ!paravel ccim o do exercito, e 
Tudo mais que existià em contrario ã doutriaa qae sas- entilo pó de-se entrar aos t 8 ao aos. lias ido _Pilo 6 .. mo·· 

tento· era fundado na apreciaçilo da nubilidade da mulher, tivo sufficiente para justificar-se nem uma aem . uatra 
apr11ciaçlo imperfeita, apoiada em factos inexactoa, na idade, porquanto, se queremos aceit-ar o que se pratica 
éxistencia de 111ulheres que eram nubéis aos 8, aos 9, aos oa Europa, nos paizes civilisados;' devem01 seguir DI 

. tO ao aos I Hoje, Sr. presidente, eatA provado que é isto guarda nacional o que succede em França, por- iaiio · q11.11 
' amaiiJluslo ou ama falsi.dade. · . a obri«açilo dp guar~a aacio.nal é obrigaçlo do. cidadlo 

Sa 08 factos, Sr. pr~s1dente, ·ailo dessa maaeJra que e nilo do menor. · · · 
teuho apresentado, a objecçilo do aobre ministro. deeap- Na Pra saia, por exemplo, o m!Joor nllo eutra ele· nlaÍl-
parece, .e entilo o que devemos praticar nestas . coadiçiles f ta~~~ ao. exercito sem que o pae o permitta, pelo centraria • 
Seguir com teima a rotiaa antiga, do tempo em que do- ao Brasil. Aqui; tal 6 a força da rotina, .apartamo-nos de 
minava o poder absoluto, que dispunha dos homens a seu tõdos estes preceitos. · · 
talante, e podia Oxar-lhes .à i~ade do serviço militar na o ·s • 'fiSCONDB DB Mua•'rru dA um aparte. 
época que lhe parecesse conveoJeate_.'f Mas entilo para que · 11 

, 
, vir allegar aqui, como melbora~ento dieno de imitação; O Sa. MENDB& DB ALMIIP4 : -0 meaor piU'a s;;r vo

o procé11o coalraril) seguido em outroa pai~ea.;,para ore- lunt~rio precisa que o ·pae .lhe d6.liceaça? B~m; m~~ 111 
crutamento. da f~rça militar 'f Por exPmplo, quando se diz: o menor de 18 _anaos p6de ser forç.ado ~o. aert~ço_ m1htar, 
c Façamo1 ama lei mililar boa, coaveniente _com o est11do. para 9ue estA hc,ença p~i'a ser •o_luatarto ? A hceoça do 
das luzes do aeculo » -.apoola-se a França, a Prasaia e pae em França tem expllc~çilo log1ca, porque ·ail_o ae eatra 
ontro1 paizea i mas, ·qaaodo 1e chega ao ponto da idade para o serviço do. exercito aeail~· ao1 l1 ano_•·•· _,~·quer 
do alistimento, a argumeotaçilo é difl'ere~te. I~vo~a-ae eatr.ar mais ced~, d11-se, c p_aça hceaça a aea pae·:• ; 111•• 
para isto precedentes deala ordem: cNód aceitamos a 1dade aq111 nllo, p~de .. eotru f~rçado aos 18 ao~11 e ~·· qaer 
de 18 anooa, gorqoe lambem oa guarda nacional assim ae entrar voluntarto, 6 preCiso que o pae dê hcença'l Mas 
tem seguido·» i e vem a especiosa theoria_, a chistosa lem.- outra é a pratica: E eu entendo qae o. contrario 6 que. é 
brança da precocidade pbysica ao Brasil I . logico. porqoe o pae ~ que p6de_ bem conhec•r ,ae em aea, 

. Pois, Sr. presidente, se BISes po90S que tem lendo 8 fllbo ha -essa preCDC!dllde por que tanto se .apaixoaoti o 
arte da guerra ao maior aparo, abandonaram a idade de Dobre ministro da guerra. . . , -
2 8 aaocis, seguida geralmente ao nltimo seca lo, e aliAs, Em qo" se hasea, Sr. preatdente, a obr•gaçlo de 'lenfr 

·por exPmplo a FriiDÇit: tem logaru que estilo em relação, n~ ~xercito ou oa ~rmada '! Nao_ .é _em 4•~e.ilo ci•il .ou 'em 
em ideoticas circumstBacias, com o nosso clima do Sul. dmnto chamado pr19ado, é em dtrello pohl1co. O c1d11dlo 
Se tÕdos eaaee povos da Europa tem abandonado· a idade entra para D Estado e coatrahe iai?Jedi~tl~meate· a ·abri
de 18 anaoa, para a eotru..Ja no serviço militar, como ma o- gaçllo de defend~r o Estado.; sobre Isto alo ha dnida ; 
termos no Braeil pretextaodo um racto, a precocidade phi- por con1rqnenci. é um direito e é a~a nbrigaçllo politica. 
syca,. até o prfaeote por Pinguem observado, ao menos Se é um dirtito e _om11 obrigaçao politica, aioguem está 
conforme oa d1ctames da aciencia '! · sujeito a e_ssa obriga~llo na míooridade. Forçar um m~nor 

Pu r outro lado, Sr. pr•slde'nte, segundo o nosso direito a ir eervir em deres& do Estado de que aiada o4o 11 cida~ 
civil aniigo e moderno 0111ra e mui dill'~renle é a·- idade dlo, no, rigor da palavra acho injuato, acho _mesmo ty
do pabere e do maior ; e pois a obriga2llo imposta pela. ranico . 
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;DPp~is, Sr~'· presideo'te, :não· ba vailtagem alguma qn'e~ , A 'grii~d-~u .vântage1m. p~~aqu~m v~~~ par~ -'ó, 'e.xe~cilo 
justifique·· essa obriguça:o Não 'ba vantagem nessa pressa, es.tá _em .1~. Já maior; porquo,_ se .r~~ :9Jni.or,· Já .. Je,v~ ~.a,lu. 
e ·'isto recciiibece"'-•e eru toda parte, ·porque com pequenas rnimeote .. seu o1Ddo, , pó~P, tr.abalbar m,esmo no .exercito, 
ditrereíiÇas a 'idade pilra o serviço é sempre a do 'maú1r e e não 'esperar 'por essas escol,is, • _de que aqui nos. _fall_on 
oito a do ménor:· . . . . o nobre presidente do coo!eibo, e quo ai rida. se 'hllo de 

O S ' ,I,' • 'M . D'á I orgaôisar. J.>.• .hooiem de ioaior idade; ·a.'os"5!1 anoos,' já , R, , VUCONDB DB URI'TIB4, :- um apar e. I , , · . · 
. eva seu. o1Dcio,_. as~im se · deve presumir., quando é ,pobre, 

., O Sa. MBNDBS D~ ÁtHBID! :-Eo vou' mostrar a V. Ex. Já vae moralisado~.,Não .tendo ~~rviço IIII; quartel póde .ir 
Na França o 'alistamento é ·aos 20 a~tnos, e, serve-se aos _trabalha~: fora . ou .,em . offi~ioas do mesmo qua~t~! ; e, 
21 .p~r essa· lei nova do recrutamento de 27 de Junho quando .sabir do' exercito, tArá com .cer.teza de que viver 

'de 1872, aqui tantas vezes citada. Na Italia aos 19 annos :honestamente., E isso que 'di1Dciliiieote ,se dará Iodo o 
e o 'sorteio aos 20, por coosilquencit serve-s~,aos 21.: menor para o exercito aos 18 aonos., . . . 
Qa~~to a .B~Igic,a é preciso attender a esta coosidera~llo, . Com o pras~. extraordioario que aqui se Piarca' para o 
o qu'e vigora ·são leis ~e outr;,s épocas, mas sempre se serviço,. lor~a~se um ,hoD\emj_ocapaz de e.~~etar .. dapoia 
marco o de' , 19 a · !6 aonos o' tempo do serviço 'militar qualquer oútra carreira, só servirá. para: reeogajar,-se no 
' Na H~~pan~,(l Ole!Dpo'doserviço é d~_20 .~os 25 aonos, e; mesmo ex~rcilo, oo''iodo prtra o corpo de policia. Mas o 
se o bespaoból é alistádo ao• 20, .serv:e aos 21; e como· ~eeogajamento,'como disseram o nobre miilistro da. guPrra 
está na 'minha emerida. Em Portugal o dervico .é dos 20 'e. outros membros1desta casa que t~em',(~llado, é. o .'peior 
aós 25 auuod, e na guarda.oaciooal dos 18 a:ô· 40,, que é serviço ao m·eoosda s,egunda"on,terceira vez, Ainrla _da 

·,o que talvez cóoveoba, praticar aqui. Na Austria é aos '!O primeira vá, pôde ter sido um bom ~oldado e c,ootionar a 
,,atineis •. Na· Prossia é aos 21; e boje então a Prussia, qoA serduraole osegooilo engajamento, mas,por fim:o .homem 
"está dando liciies .sobre esta mate ria, merece ~er imitada; cstraga-;se, e. o, que .vem a ser. nà:socieda~·-? pm,elemeolo 
ju'mprindo notar que abrange toda a Allemanba, cujos para revoluções,; bade ir para.rna vender. phospboros, ,mas 
· territorios ao Sul estão no caso das nossas proviocias destes e•p~culadores já ba péssoal com abun~aocia, po~ 
'roeridioiilies. . . . . d~rá 'empregar;-:se em 'limpar ,0! trilho~ ~as'. esl~ad,aa de . 
. Na 'Iôglaterre já se vê· qóe, desde que o recrntaniento é dferro, ·ou sustentar b~odeiriobas para .. indicar a .. direcçito 
'volnutario, ·n_ão vae. lá o menor. · os carros. . . · . 

O. Sa. VISCQNDB DB MuaiTIB.t :.,-Podem ser. admittidos O Sa. PIIBSIDBNrE:--,Peco IiceoÇ~ ao o obre senador 
17 para o interromper, "afiio .. dê se 'lereio dons avisos ·do.ge-aos . annos. .. . . 

. veroo, em quanto oão dá à bo~a. ' ' ' 
O ·sa.' Ms~oss DB ·AtlfBID! :-Mas ha de ser com Ó O Sa: · MsN»Bs as Ai.wrn!:-"-Com ·a melhor vuótade. 

consentimento doa ·paes. Da Rnssia nada posso 'dizer, nia~. (Fez-se 4 .leiturq). . 
créio qoe.,imjtaiá essas nações. Na Turquia, e .é a Turquia, · . 
'está.· mar.cada .a idade de 20 alinos. NAo tenho noticia da O. Sil~ PRii:siiÍENTs:...:..o nobre senador pó de· continuâr o 
legislação'· militar grega, mas suppooho que, .como do.s seu discàrso. · .. · · · · · · ' : · 
soberanos que a!li tem reinado um foi allemllo e ootro. O Sa. MsNnBs nir AÚisru' (eolilinÜatldo)':.:...; Portanto, 
é dioamarqnez, devem elles ter feito adoptar a doutrina Sr. presidente, ou s.e considere a qoesiAo debâiio do 'ponto 
de se01 paizes. de vista·· da · precocidade • do ' des~nol'firneóto jibysico 'do 

o Sa. P!R4N4GUÁ :-'-E' dos 20 aos 46 anoos. '' bornem, ou' antes ''dii' brasileiro;"pÓrque a ctaestão"ollo 6 
. . . . . _prop~iamente·do h,om_eni_''e'm, geral; é do .b~,.siJejro; .ou se 
O 811, Muoss ~B Ati!BIDA :-Aceito . o aparte.. Na considere por est~ lado, o o pelo que se pratica o_ as oaçiles .. 

Soecia'6 dos 'iOáõs 25 anoos. Na Dinamarca'o alista- que dilo lições sobre assnmptos'militares; e ·em.vista dos 
meato é 'aos UI' ao nos, mas só se entra. para. o 8ervico· exemplns dados eio outros paizes, o li: o' ba raziles valiosas 
'âoa 22:; o 'alistàmento alli nãu vale de nada, o impo~- ~ó'e possam, sustentar. esta .. disposiçllo do ;art; 2• dci'pro-
taote' 6. a entrada .lo servico. · · Jecto. , 
.. Agora volv.aaios os. !llbos para os Estados Unidot Se Eu pois, Sr. presideó'te, vejo mnles' e'oão 'co~vlmiioncia 

' temos, Sr. présideote, para o cas!' espBibo europeu veja-' ~este p_ro posito do governo, porque uma 'das .raziles, como 
mqs os Estados Unidos: o tempo .de servi~o em verdade' já no.te•,.·exbibidas pelo boorado''lnioistro da guerra, foi 

.: 6 d~s t 8 aos 35 aooos, em virtude de uma lei já antiga, que um moço de 18 ~o nos ou' milnos, .cbamado tlci.' cedo 
-a )ej de 1817, quando O que estava lõStabe)erido por lcid~ .110 s'erviço militar, acharia , meios ·de' iostroir~se ÍIO ·exer
.. -parte, era .essa .praxe dos:)8' aniios boje ab110donada; cito. Essa v~otagem é illusoria; sej11mos rra_ocos. 

mas ba pàra os menores a. obrigação da previa liceo~a O nobre ministro, 'Sr •. presidente, tem • feito · esrorcos 
dos p_a~~. sé ,q11erem ~oirar para o serviço m1Htar. que eu reconbeco, á bem • da 'educacão e inatruccito "do 

, , Portanto, Sr •. presidente, se procurarmos exemplos por exercito ; estes" esforços. P':'rém; silo muito · fricos : e 
t~d.a, parl.e, encontrai-os-hemos em opposiç~~ a es.ta d~u- quanto estarão esses mocos que vno llntrar para o exercito 

, t~iJia, q_u,e .. é doutrina velha, mu_it~ antiga e Já, éstragada, em estado 'de apro,veital:os ? Sflrá milito para 'diante • 
. e até abandonada pelos nossos uos,ou.paes em Portugal. . Mas, ·sr:· presidente, os jovens que immediatameate 

. Nó_s: preferimos inante~ a rotina, o que a nossa mãe 'patria 'entrarem para o quadro do. ~xercito, estes oito ·aproveita
_,já ,deepreson 1, ·· ' · · rã_o se~lio em, um. futuro _muito remoto, ao pas11o que na 
. Não h;~ a'inaa, 'sr. presidente, rasovabilidade' em outro nunba proposta ·havia. a ·vantagem de entrar para o 

argumento apresentado aqui pelo nobre ministre da guerra exercito UIO boioem que )evàsse comsigo SUa 11 edutaçita 
a este respeito. , feita, e um officio. · 

'\ ,' 

. '' 



· Di~curso do . ~r;.·· M,:~D.des . de Ah!lE)ida 

Este nlto perderia o seu tempo com o serviço milit~r, 'teoier!lria: ella sem .duvidà tem esses arrojos, esses enthu-
' porque, .se essas escolas se vão estabelecer, e,portanto :siasmoa snbliríuis,."sem ter todavia a necessaria ·robustez 

ha':en_llo n~ces~idade' de. aceitar. alumn?s .e opera,ríós d~: 'para o' serviço. E oisto pode haver VaQtageos f ~40 vejo 
pr~P,rlo .• ex~~cu~, ~ra .me)ho,r ~-~~~os Já promp~os, do •portanto, S~. preeidente,.qual 8 rasiio porque se insista em 
que ~~. all• .. p~ep~~ar•se com exilO. a,venturoso, ~nc'ert~,. :não 4~cret!'r o 1llistamento para o serviço .oiilitar.ao~ .. ~o 
s~b~~·~ud,o ~m , o~ ~spa,ço de fem~o q~e pó de mu1tas ser ·anoos. :sendo a entrada do mesmó' serviço .aos. !1. O. que 
hmll!ido. 8. IBter~ompld~ com. O movimento da força, O que: 'perde com isto o exercito '/ ' . . . . . 
tornll moi ilhisor.ia a· vantàgem lembrada. · · · · .... ··: •·•·· ' · · · · · . ·. , .. 
. . D~~~_is,$r: pres.id~.li~e,t~od!l-se ~e>narcharde u,m ponto ·.O SR .. F•ouBrJU »li: MEtto : -Tudo ftca: regnlarisaelo 

para .outre frequentemente onde mUltas ·vezes não se. en-· 00 fim· de .certo• tempo, é n m11sma eousa. . -. , 
contraDi eséolas' e llem omcilúi's', perde-se todo ó tempo ' o Sa. MENDES ·.:Dii: Ar.iiBIDA : .:.... N!'o 'perde por se'm 
despendido no estado .~e a'preódizagem: nas. Óffichia8 •. ao duvida,' nem· póde pérder;· Não descubro';• rásiiô 'desta 
pas"o qu~, _en&raodo-~e 'para.~xe.rcitojá'oflleial de ~ .. m<,io. ·pertinacia, e iioté~se que· â principiei exigio-se a i'daile de 
qiJIIII[U•r que s~ja a 'mudanç,a 'que haja ,de.'nm.a JocaJidade:.C ~.8 anoos completos, e aepoia venceli.;.se que devia.iJer j7 
p~rà'o~,l.r~io ~~11rcilo il_eni~resa poder'á utilisàr do.e~uó~f' .~nnos ii BI!Vti'iliezÍls:.: . - .. · " · · ... · .. ~ 
Cl~ .e ~~~~:1aquell~ qo~ a:~a,ne. aprender. Em verdade, o.'sa~ JuiiQÜaiu.(ministro da guêrra). :..,-Jába emendas. 
Sr. presidente·, o que vae emp_regar:-se ... no aervicc. mi· · · ··· · · · · · · · · · · . " · · 
mar, Dilo fOde com facilidade apre'oder 0111 officio e à lêri o Sa. MBNPES D~ ~L_IIBIPA :-A emenda-é p.ara voltar 
otenipO':será·'de··pouca·sobra ;"e· desde que houver alie- : aos.1811.nn~s·do pr1nc1p11!.· · : · · . , • : , •. , . .. •: •.: 
raç!o··no movimenlo da •força,· •nos Jogares em · que : n!o· :, .. () Sa. JUNQUii:JRA (minidro,,.da guerra} :-E~: para. o 
houve.r:essas escolas e oJBcinas; ·o oJBcio está perdido; .. ! alistamento. · . . . :. . , . . . . . .. , . ,, , · 

VeJo antes;· Sr;· presidente;• neste propoaito um grande in- 0 s M. . . · A •. . M · d . r d · ·. 
convenitinte para· a ··mocidade na· soa chamada ao serviço 8,, 11• : li:N~B~ 118 LIIBIOA. :- ~s. sen o a~~~~ o :aos 
aos·t8·anuos.··Comprehendo que •ha uma ·cer•a vant · 1 anno~, ba ~e entrar para o exer~1c1o aos19, ao paaso 

• agem qus s11 · fosse ·a'os · "0 · '"1 · r ~ t ·e t av se •• para·~o •serviço militar,":eotrando'-se:para elle mui joveu·; fazsr · . . ". ou " • 0 • e~ru a. 0 r a m DV 

mas é uma vautagem fraca em re)acilo a ·outros i "' . . preCISO certas ISenções e diSpensas que ~e !éem DO 
1'enienteà. . .. . , . ' . . . : • · . . ucon. pro]e~to, e que se pod1am facdmente ~uppr1mu. Por-

Esait. vilntãgem','sr: 'presidente, ricinsiste' l!in ser o moco t~nto. o. ~O?Jem, qae mio pr?~endesse seguir ~studos·~up&'
maJS·obedieóte·qDe.ôlJomem ··em·sua maioridade'q :á r1ores, Já 111 ·para o exermto homem ~erfe1to, comJIIeto · 
reconhecif o. vâtor-· dos·'seus direitos, e Fabe def:nd~~-!~ com o estudo até de~· grá~, .tendo meios de podennpo:. 
Ora, 'é'pola'·circumstancia 'dest~ •Gbediené!a passiva· 'qae ~~ta~ melhor 0 ~ervt~o m_Jina_r, e. C~'!,s~l~~~.~e ,e.~m. a11 
se' !leseja qae · éntre· o menino 'para·o exercito, é 'p'or causa t~d:: dades d~ 80·t~ · Aquelles qu? o !r~ trvessem es• 
deste temor quer tem a crianca que Dilo se sabe defender; ··.h · .s.ecund,arJOs, .tm~am «!· seu .oJBc1o, e, JÍl, a~ ~~~D~,s o 
qae muito apraz ·aos.que Commaodam exercitos, muito J.IJes C,OD eCJmeuto .. das,pnm~JraS letras. . . . : . . 
convem ter homs.ns assim . adstrictos á obediencia. Não seria, · Sr. .presidente, um homem. estragado, 011 
· ·Mas ''tiullliern por outr~.lado,_''8r. preside.nie, o pessoal mni exposto a ·estragiír-se como se aclia~á to,do aqaelle 
nestas· cooaiçile~ está ex.posto, . ao~ .inconvenientes e peri- 911e . ·entrar·· para: o ser~iço militá'r aos 18 'annos, é éahir 
gos .que todo" mando sabe que acon.tecem. no concurso .·de aos· 211 ·ou 26. Na verdade, Sr: presidente, ·esse espaço 
UIJ!a gr~ode quantidade de indivíduos celibatarios. · (j he dem,asiado ·saffir.iente para produzir essa r~iaa;•·pois, 
h~mem moraliila4o 'precisa ter forças . e eaber defender-se. como aqui notei em ctutro . discursó, em ·que -invoquei a 
E' coólo.· dizia' o' I soldado (rancei que cm . outro .'discurso autoridade do bispo de Orleans monsenhor Dlipanlo,up~ 'na 
citei: «não .é'~ó com~r na tina cóm os outros que Jaz' má), qoestito, não do serviço obrigalorio de iieis alllilis,''mas: do 
o que faz, oial. é' a .tinà moral: " E o home~, Sr.' )iresi~ TO)antariad~de uman~o: deCretado em França para os que 
.d~Jite, que va,e para " .exercito jã senhor. de si~ conhecedor se 'i!e!ithià.m a altoli' estudeis, sé mostra que a simples iii:. 
ilé séus dfreito~·, e~te'' oilo1 estll muitó exp68to. (passar lerropcilii ·de. um iinno é o sacrUicio; do Pstudô, e' de toda 
pel.os tramites' porqne' pas'!a. o'. ui~çó 'ioexpért'o 'e acohar- a espectativa . de ;uni i\' 1prolissilo. o eminente prelâdo' Íoi 
dado' pelo 'temor d( disciplina uiilit~r~ ,· ' ' . . ' ·.·· consaliadó sobr.e a epo'ca em'que esse afino de voluntariado 

'Já conhece os riscos qoe o moço nilo p6de prever'e se podia'desempenllar de 18 á U aonos. Elleprónuoclou· 
e:titar.' . · · · ·. · · .·.· . · · .. · . ' . · .. · '~- ·se por boas ·e s'olidas' razões pelo ultimo, e·'ll!o por 18, 

' Niógtlem aqui ignora,' Sr. 'presidente, 'é' não''~ preciso p'orqÍialltO I a interrupção . somente 'detise ·an'nó' destruía 
~s.tar. diz,eodo cl,a~umPnte au ae~ado, .o q~e ~e. pas~a nos· todas as espera~ças q~~nto'. ~~~~· bàb!tos de estud.õ. r· 
aqu~rtelam,eoto~ t~nto de .terra como de mar,; e. os bomeu ()ra, Sr .. pre~ldente, 1magme-se sels"aollOS de lnterrup
que·e~tllu f!i"is ~~postos a e.ste. sacri,ficio sj[o' précisamellte ÇilO~ 'CoD,l.O ~.qui ~e''exige. Da melhor épocà' da Yida para 
es maoc~b~s .. Qunl é, 'po,is. o i.oteresse . ~e coDtinuiu este qualquer aprend1sagem I e u pêrda, é a ioutilisiiÇilo de' um 
,ní11l, :qoe todos n'6s ~abéÓ1•!s qoM inrelizmente ~xi•te ?'Qnai horiJAm, de uma existenc1il iuteira, 'quer pbysica."quer mó-
. é .Ó, lacr•J qúe po,de ter,'~ IM~,d.o, quando na ~uroji~. C!J.WO ·ralmeote: Os l?eDeraes, ltiedicos,' adminrstrlldores de melhor . 
iiqui 'moi!trei, COm as <Íiti>Cile's qoH fi.z,· 'os modiCOS 'reéo~ 'Mta eiÍI todoS OS paizes onde '·'se'estudam Seria·'il CODV'e• 

I nheckllll .e OS proprios miiitRres .· taÍllli6m, ,que, a. moc.idade .oientement~ estas ma terias; querem O hómem em maior 
levada.' ao servico. militar é .a mais exposta as molestiilã, ida·dtl, 'o 'hOmem' coiiipleto, o hoiDein suijurii :. no·. Brasil 
é' a' que mais ti'g'ilra·_·nas taboas da mortalidade'! · · 'ilii'contrario; am àilolesceote, uin menor; ist'o 6, 'a rótiaa 
. Em;. v~rdade, :sr: .presid~nts, é a jo'viiotode a que flX- aii~ig~~· .a '·vel,lía osaoça'p~r tó,d~ à ~arte coridem,oada, a 

~1be. f~go provas ex!W~ff!Pt~~ de 1 coragem.! ma~ c.oragem 1 rot1~a herdada· de Portugal. ·' '· · ·· · · ' "' ·· · 

. ' 



.284 Discurso do Sr. Mendes de Almeida 

Para que, Sr;· presidente, se ba de insistir COIII tau ta - Mas, Sr. preside.ate, não houve razão na impugnação 
teima· a•e~a ·rotiua, ao passo que, para- outras cousas que se fez 11 esta ~qui dosa emenda," porque tratando-se de 
ulo se quer fuer melborameuto algum, 8PIII se ver o que nma emenda que estabelece igualdade entre as proviocias 
se prat1ca Dos outros paizes 'f Nilo s~guindo o mesmo e maior clareza Ull disposição da lei, qu•l é o mal que 
proceder tão sensato e que a prud~ocia acons•lba quanto daqui poderá resultar 't Sa todas as províncias desejam 
á idade do alistamento e cbnmada ' do recruta para o que o 0008 do dinb~iro e de sangue se reparta com igual
serviço, alo faremos outra cousa, seoilo dar um passo dade ·e recaia _da mesma sorte em todos os 'brasileiros, 

adiante e doas atras1 Assim a priucípio queria-se os t S porque admiUir-se uma disposição que eoé~'pota este de· 
auaos completos, depois voltou ·se aos 17 e uove mezes, s~jo e este preceito, e .facilita o abuso 'f NA11 havia 11m mo· -
e agora· quer-se de novo volver aos 18. tivo ponderoso que llzesàe reouociiar uma medida tendente 

E DÓ!, Sr. presidente, uoe devemos consolar colll esta a tornar mai8 cl~ra a disposiçilo. . 
humanidadl! do governo, humanidade mui avara e mesmo Eu, Sr. presidP.nte, parto do principio de que, quem não 
dispensa vai , ae por acaso pr.evalPcesse. o. projecto primi- qner claresa, não IJUer verdade. E a verdade é o que 
tivo, isto é, oão se diminuiria 3 mezee. O voto da eegunda convem em disposiçiies como esta, que traz um grande 
diecuuio permitia ao nobre pnoistro da guerra o faJer tão onns para o cidadão, e este oons deve ser distribuído por 
acaabada concessão. Por minha parte dispeoao esta medida todos sem que nos se possam esquivar do seu _áesempenho. 
nilo a adopto. a pretexto disto ou daquillo. · . _ .. 

O Sa. F1tmrru DI M'ILLO :-Eu lambem !aço o mesmo Os nobres senadores que impugnaram esta medida-
. O Sa. MBlfDBB 01 ALKBJDA :-Não vejo, portanto, uma referiam-se, ou melhor pretextavam certo odioso que com 
só razão de convenieocia na adopção desta medida da tal esclarecimenlo se· queria laAçar sobre a província de 
idade do recruta, como 0 nobre ministro despja. Minas. Eu, Sr. presidente, não voto por esta disposição 

'O uabre senador pelo Ceará apresentou lambem uma pcir uma tal circamstaocia. Aprecio muito a proviocia de 
emenda pela qual voto; é sobre a distribniçllo dos coo- Minas, e heje ainda mais a venero pelas· demouetraçiies 
tiogentes pel11.s províncias, E bem estimo, Sr prelidente; que -a sua briosa população tem dado em relaçio á 
que boje tivesse compareci4o á sessão o honrado ministro questão religiosa. · 
da guerra, por quauto, o meemo nobre seaador pelo Ceará 
declarou-nos aqui, que S. Ex o Sr. ministro da guerra 
apoiava de coração esta em~ada. 

O Sa. Frouara~ DI M'ILLO :-E apoia. 

O Sa. MsNniS DI ALIIIIID.l :- Se S. Ex. apoia esta 
emenda, o uobre presidente do conselho oppiJe-se a ella.' 

O Sa. P.uAl'l.lGITÁ. :-Não estava bem informado. 
O Sa. M1MDBS DB Auniau :-Eoao não conversou com 

o uobre ministro da guerra, e foi urn mal, por iseo que, se 
o hollvesde feito, esta questilo já teria lido cooveoieote 
so)uçilo. Em verdade o art. 3• alo é claro. Ora nesse 
art•go se diz, que 011 contingentes que deverão fornecer 

' aooualmente o município da C6·te e as províncias para 
preeac~er. a !orça decretada pelo poder l~gi~lativo, serao 
11xsdos na proporçllo do """'"o do1 qus forem apurad"'· 

A execuçilo desta medida com o rigor da letra d4 lei 
p6de dar Jogar a clamorosas injustiças por faltar a precisa 
clareza, porquanto o que se deve coa.cluir é' que a apuraçio 
se Caria oa razAo da populaçlo livre de cada província, e 
isto li.o qae é jaslo e· digno, porque, conforme manda a 
coa&lituiçilo, ta11to o imposto de dinheiro como o de san
gue deve-se r~partir igualmente por todos os cidadãos, e 
por todas as províncias, dil-o lambem a boa razio. 

O nobrA ministro da guerra, Sr. presidente, natural
mente bavia de proteger uma emenda que tioba por IIm 
clarP&r mais a dispoeiçlo do projec'to o que aqui. estava 
con(aso, obscuro: e eu fiquei muito satisfeito porque ao me
nos as proviocias do. Norte, que silo llS que mais pagarn o 
imposto de sangue, não seriam tio perseguidu como at~ 
hoje tem sido. ,Esta emenda fui impugnada sob o pretexto 
de que era uma disposíçllo odios11, por isso qne referia·se a 
provioci11s que até o pr11SPDIA não se obrigavam ao cum
primPDto da lei, não sali8fllliam, ou alio supportavam este 
pe~ado onus tanto como as outras. 

. ' 

Os Sas. F11uBrU 01 Mlr..Lo 1 ZAcAaus:-A.peiat!o. · 
O Sa. MBNDBS DI AL!IIBIDA=-E' uma província onde 011 

princípios religiosos estilo tão arraigad.os na sua .briosa 
população que não se póde presumir que ella não .deseje 
senão a justiça e a honestidade na distribuição deste tão 
pesado oous. 

O Sa. FIOITBIRA DI MILLO: -Apoiado. 
O S11. MBNDIS os ALII!BIDA : - E uestas condiçiies per

gunto eu : "porque uilo admittir-se uma mel! ida que ex
clua toda a illusão 'f » O insistir-se oeJia, dizem, não· 
tem solido fundameo to, oiio ·aproveita ao que se pretende 
e demais é orlio~o. Odioso em que 'f Aqui nlo se designa 
proviocia alguma, acautrla -ee um desvio, um abuso na 
execução da lei. A população livre deve estar sujeita á 
1m posição, cooform • o seu maior ou menor DUmero, e alo 
na f6rma por que se aeba estabelecido oo projecto. Isto, 
Sr. preaidente, oiio póde prejudicar a nenhuma pro,vin
cia, porquanto o que procura acautelar a emenda nio é, 
p6de-se dizer,. senlo o preceito de !az•rjustiça a todos. 
Esta em~ada do honrado senador pelo Ceará parece que 
devia ser aceita peló senado, ainda quaudo o nobre mi
nistro uiio quizeue mais admittil-a, o que olo se p6de ' 
presumir. 

Esta emenda do uobre senador pelo Ceará parece-me 
rão sensata que devia ser abraçada prlo go•erno, e lam
bem pelos represeotaot~s de todas as pro•incias. 

Ouvi dizer, Sr. presrdeote, qua o oobre pr~sideate do 
conselbo lambem estava de aer6rdo com élla, mas, que 
alguns representantes de uma certa pro•iocia lbe fizeram 
a declaração de qa11, se paas•sae a emenda do uobre 
senador pelo Ceará, não votariam pela adopçio deste 
pr••jecto de lei .. Esta ameaça produziu efl'eito, porquanto 
o nobre presidente do conselho, aterrado com uma decla
rllçllo deptas, assentou que o m~lbor meio de copjurar a 
tempestade, ou para sabir da dilBcaldade, era condemoar 
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a mesma emenda sob o. pr~t•xto d~ que •n s~u rfsnltadn 
8etia improfieuo, su~eitava.~mul•çlle• A odio·idad-s, e~· 
acaso apparecesse abuso, eotllo se mt~lbórnrla a lei. 

' . . 
Foi por-. estra causa qoe. 'o nobr• mini•tro da +:uerra, 

tendo já se pronunciado t favor ~~~ ~>m~oda, não quiz vu· 
ratificar .sua. promessa em 3• discu8~áo ; foi por 1s"o qo• 
seu colfega, chefe do mioisterio, ,veio com lauta bran~ura 
dizer. , 

" Nllo; esta emenda é boa, mas não convém agora 
consignar no · projecto a sua doutrina, nilo sabemoo se 
&aes. aboso1 se praticarão;. e, ne~te caso não "coo •ém 11r 
redar do circulo ministerial a rPpresAot~nte~ da provinda~ 
que sllo favoravfis á politica do governo, por cao•a d~ 
uma medida que lhes parece desairosa á circumscripçã.o 
IJUe repres~otam. · 

Não sei, Sr. presideote, e ainda o repito, quA funda
mento haja para regeitar-se uma t~monda que ,ó ttm por 
fim esclarecer a questão, e mostrar qufl t~ste oons SP 

subdividirá igualmPote por todas as províncias ; Dão sei 
qual o motivo ponderoso que ha para .Dilo faze•.mo~ uma 
lei clara, Joeta e sincera que impede os abusos ••• 

O Sa. FiGUBIIU DB Mstto : -.Apoiado. 

O 811. MBNDBS DB ALIIIIUDA.· : -;- ••• e para mantermos 
uma disposição que pó de dar · Jogar a nota veis e odio~ 
sos desvios. Embora esse abu~o oito appareça cruamente, 
nós já sabemos pela-·discusslto que taes desvios se podem 
dar. · ' 

O Sa. FIGUBIRA DB' MBLLO : -Não se pdde dar, não; 
é probabilissimo. 

O Sa. MBliiDBs DB At!lBIDA : - E' o que acabei de 
dizer. Aindli, Sr. presidente, q'le oito se dé nesta provín
cia a que alludi, póde~se dar em outras ••• 

O Sa. ZAcuus : - E' verdade. 

O Sa. MsNnss DB ÂLMBIDA :-••• porquanto ha além 
dessa mais proviucill8 que teem grande população e 'po~ 
dem furtar.:se ao. rigoroso des~mpenho des~e oon~ ; como 
por exempfo, B&-bia, J»erna'mbuco,· Rio de Janeiro·, S. P11olo. 
etc. Em qualquer destas pó je-se dar· o abuso ; e nlió é 
melhor em proveito geral tornar bem clara a lei ? 

· O Sa. PAUNACUÁ. :- Póde~se dar meswo fm pequena 
populaçiiO. 

O Sa. llfBNDBS DB .ÂLIIIIIIIDA :- E' verdade: Ainda mes
mo. que o facto não se dê em toda a província, póde-se 
dar em alguma comarca, em alg0m município ou frpgu~zia, 
e o que convém· é evitar que o abuso já. previsto tenh~ 
guarida. Logo qun, a estatística, Sr. presidente, declarou 
que tal muniôpio t•lil tantas pesso11s livres, nesta razão é 
que se dllve di~tribuir o contingente. 

O SK. MBNPBS oB ALMEJO~:..;.;... esfriaram, e até 
ai~ uns .me vier11m diZI'r que, se aca~o passasse a medida, 
4 1~1 poderia ir por l,.rr" ; e, como ileseJav"m que a .lei 
p~·~a•s~. ·não t111ham remedio ~flollo. 'otar cootrd a emauda. 
não cobslante o bom d .. s.jo que nutriam. . . 

O Sa. 84ftROs BARMBTO :-Apoiado •. 

O Sn. MENDB~ 11a ALMEIDA :-Eis aqui ·uma prova -do 
meu Asserto .. Este ~tpolado e.tá me dizendo que o nobre 

.senador p~r Pern•mboco era nm dos que votavam por esta 
•mAnda m~" QUA tlcila de .fazei-o para não comprometter 
;L •url .. ~ rio prc•j -elo. ·Como este ex'istem outros que por 
caus11' do ~"d" sacri6c~am a· parte. 

· O prazo dn ~erviço, Sr. prPsidi!IWH, estabelecido no 
primeiro pr••j&~to, era de 9 annos; mas o voluotar!o ser
via IJIPons 1 a nno do que o ,recruta .sorteado. O serviço 
era dividido em li aonns. no servico lltl'eclivo e i na re-
serva, rese~va obrigada~ · • · 

() Sa PARUIAGUÁ. •lá urn aparte; 

O Sa. MsNo8s DE ALM21D4 : - E' verdade o qqe diz o 
o obre senador ; ante'; os termos fossem inverti doe.: 4 ao-
o os de oervíço activo e 5 de reserva. 

O Sa. PABAL'IAGI?'Á.: - Apoiado. 
O SR .. MKNoKS I>E ALMEIDA.: -Como ia dizeódo, agora 

se fez uma oova distnbuiçao: .6 annos de serviço ell'ec-. 
tivo, por consequ"ucia mais arroxo, e S de reserva. -

O ·sa. PARANAGUÁ. : .:.... Qoer dizer qile não haverá re-' 
serva·. 

O SR- MBNDES Dll: AL~II~IDA :-Pergunto eu : qua.J . é, a 
oecessidadA destes se1s ano os de servico ? Se o soldado 
iofunte está no caso de desempenhar bem o 'servico de
pois de seis nieze8 de apl'eodizagem, como 'dizem todas as 
autoridades milita.res_que !ratam desta materia ; e os de 
cavallaria ·nos paiz~s onde nllo se monta bem a cavallo 
um annó, exceptoaudo-~e na no~sa Ameriea o Rio Grande 
do Sul e a~ r~giii•S Platinas. oa Â>ia, a Tnrtaria etc., 
o ode succede o contrario. N••tes paizes monta-se bem a 
cavallo e nllo é prPciso o eosioo tão longo do soldado· de 
eavallarià. Já se t~ '{De esto ensino oos paizes oad11 os· 
r~crotas nào e•tlto hnbituados a montar a CIIVallo ••• 

O Sli LE1rlo D4 CvNnA ':-Na minha 'província nem· 
em õO annos aprendfm a montar a 'cavallo. 

O S11. 'MENDEs DE ÂLIIIEJD.t. :-••. estes só podem fazer 
aprendisng11m l'm om anuo Oli anno e meio. Suppoobamo!l, -
ó que não é oatur•l, mas q11e em um aooo o. sold_ado de 
cavallarin 11 o art1lbe1ro estilo prortiptos ; tem portanto o 
Est~tdo dv'\:' aonos d11 bom e proveitoso serviço. :Ora que 
mais prewa o Eotado do que um soldado que lhe sirva 
24 mezes, on dous aonos e meio na arma de iofaoteria, 
e dous ann9s •• d~ cavallaria ,ou artilharia? Que m11is 
d·•rvicos pó.le ~om razão exigir o Estado de ·u-n cidadão'! 

Há um aparte. · ' E o grande caso é que e8tá emenda que já tinha coo~ 
quistado no senado uma popularidade extraordinaria .••• 

O Sa. P.t.RANAGUÁ. :-Apoiado. 

O Sa. MEt~DES DE AtBIRIDA :-. · •. ·' ·em breve decabiu, 
exbibida a der.laraçAo do nobre pte~ideote do con~elho 
'muitos daquelles que lhe eram d .. votadu~ ••• 

O 811. Z.t.cuus :-Esfriaram. 

Srobore•, a aprRDdiRngem iJ sempre constante quer SPja 
o prazo d~ Sfis anuo~, quer de Ires, porque ha de' n~mpre, 
i.to é, dur~tole o pr11zo eotrar para o exercito tim ou 
mai~ recrutas parll enc·h"r ~ss vagas e. neces~itando de en
•ino'. A relirada apóo doas annns ou pouco m11is nllo póde 
preju<licar a di•Cipliua ou a força ·moral do exercito. E' 
u~ trabiLibo qo~ pód" toc11r á mu'tiL gente sem ser penoso 
á poucos. E estando a população valida assim preparada, 
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póde em qualquer emergencia prestar bons servicos ao N4o ha, pois, Sr, presidente, razllo para dizer~se que 
paiz, como acontece em dill'ereoles . paizes da EÚropa, estando o soldado prompto oas ·manobras militares, ollo 
ainda mesmo os ollo militarisados. se ha ·de perder o seu serviço. N4o .ha áqui perda de 

Estou persuadido; Sr. presidente, que o fim des1e pro- serviço para o . Estado; pelo contrario, ba derramamento 
jeclo é militarisar o Brasil, equiparai-o a outros paizes ou expaosiio do 'conhecimento de serviço militar por mór 
que não e8tlio nas . con.diçiles do nosso. Esta. lei é f.,ila população, .,e isto é mui proveitoso desde que se quer abun
como se fossa para um paiz todo habitado e com visinhos dancin de pessoal habilitado para defender o paiz. 
poderosos, o .quo.ae dá ua.Europa. ·Entre nós ba precisa- Nãn ha lambem fundamento, Sr. presidente, para re
meote _o inverso, porque temos ap><uas uma pequena orla cosa~-se aos voluolarios um praz~ menor de , serviço. De
de territorio habitada ao longo do oceano e o reAto é via-se franquear esse favor áquelles que JDanifePtassem 
quasi deserto. Nilo somos nesta parte íguaes á França, á essa disposição para servir no e»•rcito/Oiius penosissimo, 
Prussia, ou mesmo ·á· Hespanba e outros paizes da Europa Sr. preeidente, porque é oecessario um patriotismo extra
que estão profusamente habitados, e que tem lei militar .ordinario, uma indole inteiramente marcial paris quB um 
de accordo com sua situacão. iotereues e recursos. Vamos homem sensato, o1u coo 1içiles em qus se BCba o oosso 
neste ponto imitar Estados que ullo se acham nas condi- exercito e estio todos os exercilos do mundo, queira de 
çiles do' uosso. Mas ponhamos isto de lado. bom grado ne'lles servir. Dizer-se que esse, 'homem está 

Qual seria, Sr: pre~idente, 0 mal que resultaria ao paiz . no mesmo caso do que é sorteado, que em geral vae ser
servindo os soldados somente tres aonos oa forca artiva e vir á t:ootra-~tosto, é demooatrar que nilo sd qoer vulun
tres aunos em outro serviço, no da re~erva 'l A meu vér tarios no 'exercito. 
neohum, como nllo tem resultado á Prussia, que, como Note-se, ~ue eu nllo compartilho a idéa de que se possa 
sabe-se, é em assumptos· militares, um modelo. O dArviço fazer Pm pniz àlgo•n um exercito de .voluntarios, senão 
assim repartido moderaria o peso do sacriticio do oous do com9 se praticaVIl em •1utros 111 •·pos oa· Ear .. pa, e na lo
imposto de sangue, para os qujl a sorte houver sido glaterra' aioda bnje se faz T~nbo para justi~car, mioha 
adversa. coovicçllo o •x•mplo de paiz ma i• bellicoso · que ilxi•te, a 

Diz ·S& : « depois ·do soldado estar prompto hBvemos de França. Luiz XVI oun•:a pôde obter como volaotarlos 
. desprezar seu erviço? .,. Rasllo valiosa para demorar ainda ma1s dA 20,000 homens; .entre&anto os exArcito8 daquelle, 

mais 0 prazo, mas se oiio é esse 0 propo•ito do projecto ~empo eram qo•si to ll1~ or~an1~ndos por meio do ahsta
pe,rde essa rasão sua força. Aqni nllo ba .pard" de serTIÇII; mento V••luot.ario. Mas os exerci tos numerosos do. grande 
nllo; porque 0 soldado, depois de prestar 0 primeiro ser- rei, alêm dos voluotarios, cont1obam os r~>gimeotos cha
viço, e bem, vae esperar na reserva oppo~tunidade de mados ffe guarnição, as milicia~, força de reserva que 
poder prestar 0 mesmo s11rviço, se a patria r11clamar· Mas 0 eram cb~madas ao .serviço, e corpos e~traogeiros, sobre-
peso do oou deve ser e~oidosameote repartido Elle está tudo Sui•sos. · · · 
prompto, se bouver oec~ssidalle, ao passo que oqtros coo- Era ~obr,.todo a nobreza, Sr. presidPnte; que se encarre
tiogentes virão alistar .. se e ter-ae-ba sempr~> assim soldados gava de foz,.r Psse serviço de eng·i·•meoto voluotario para 

·novos e frescos, entbusiastas e guerreiros, sem ser preciso eocber as lacunas dos corpos que cummaodava, ·mas oelles 
obrigar os miseros sorteados a uma formatura de seis admillia-se lambem estrangeiros, sem o que o .grande re, 
aooos. E' um sacrillcio dispeosavel, ' . não teria pessoal bastante para combater eeo~ inimigosi 

O soldado bo'm, Sr. presidente, oilo é propriamente 0 emprPbeoder conquis.tas e defend~r a França. O systema 
soldado veiho oo servico, diz•m autoridades io·u•peilas ; sPgoido na epnca da revolução, em 1789, era o .denominado 
é o soldado que oa ép'oca da virilidade, tem feito cam• ~y,tema da · l'acolàgB, como ainda se. fa1. -1Ja Ioglaterra e 
paobas. Desde que o soldado ollo fez campanhas. embora · lhmbem o?s E•t•dus ·ll'uidos, que consiste oa seducçllo. da 
tenba ,o ou 12 aonos de serviço, nllo é. nllo ~. 1,ó te " oveotode mexperta. 
considerar·veteraoo. Logo, Sr. presidente, se o soldad" Os escript11res francezes de c11rta época fazem grande 
nllo tem campanhas, porque obrig"r um homem " d11- e~!:arcéo c•·m' a abuodaocia de volonla~ios. oo tempo da 
morar-se mais de tres auoos no serviço tão ·agro da mi- ~oa revo•lução. enfeitando para' a causa qae servi'\m a hi~.,. 
licia 'I Não ha razão· ponderosa ·qu" justrfiqu• essa exi- toria. Ma", Sr. pre8tdente, outra era a verdade, .como boje 
geocia, maxime desde que nos outros paizes, d<rndo se "~ t•m com tladns tl~ediguos demonstrado. Paris, a r.idade 
copia esta lei,· não se dilo as mesm11s circomstancills !lo eotbusiasta da revnluçllo, , apenas pôdP ,.1J'ere•:er 11,000 
nosso. Portanto mór força de razllo para eutre nós limitar voluotario~ em 179! e nada mais 1 No tfm~o da r11staora-

. o praso .~a· duraçjl.o do serviço millt3r. ção o nom~ro sub1u ~in pouco mais •m. toda a Franç" ; 
Nilo posao, pois, compr• beoder, Sr. presidente, a ruilo mas as~im ·meMmo os voluntnrios nllo passaram d" tO 000 

poderosa dessa iosistencia de mais annos de serviço, senão em tempo de paz e de 28,000 em tempo de guerra 1 E 
o imperio da velba us11nça, a rotina. Maoteodo-a, eon~e- tr.t •• s~, Sr pre~id•nte, de uma nacilo bellicosa por <Xcel
gue-se, póde-se dizer, estragar um bomem ainda na Jlôr Jencia. · • · · . 
da idade, ao passo que, servindo só tres aonos, ainda lbe .Ora, Sr. pre~idente, ·imaginar que em um paiz como o 
sobraria tempo para exercer uma industria. oa sociedade nosso, com til ola facilidade de viver, com o desenvolvi
para oude voltàsse; sobretudo aquelles que, oilo ae d11di- m'eoto de indo"tri"~ •Prá possivel que um homem vá de 
caodo aos estudo~ superiores, tiveesem Ido com um officio amor em graça otTereoer-se para servir oo· nosso exercito, 
para o exercito. Estes em verdade, mais facilmente po- e, de mais, eem 'ama rdc:ommeodaçllo ou outra cousa qne o 
der!am ainda rebaver. r~cooquistar l!JII& boa po~içllo,na distingua dos que vem servir por obrigaçilo do· sorteio·'/ 
sociedade, Equiparados oe dons serviçRs se~v,~~.do o ':~lD,J1!1':fio,,talll~em 
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seis annos ·~omo o sorteiado, ~llo é crivei que concorram 
em ahundancia, li supposição, senhores, lfUH nao tem fun-

sustentadores do projecto que 'deviam desprezar a iseoçlo 
do casamento, consagrada secularmeute em nosea 'legisla· 

damento algum. . 
· · lato, Sr. presideate. Dilo é ·animar, oito· í attrahir A88e 
el•meoto 'para o exercito, porquanto, Ho · P n sao iote
resHe fosse ter volontarios, parece que se devia fllZer com 
que além de outros incentivos, o prazo do' serviço de~ dor
teado nllo IIXCedesse de'6 aunoa, o de.·voluotarto apena•, 
3, i ou IS. M11s nada di8lo fez-se: volurotarios e d~sigoa<loa 
seuirao todos igualmente por 6 anno~ I Botrtt&aoto, 

. Sr. ·pre•identll, fot mudança ·tella.da i• discoa~li" pBra cá. 
· Par•ce que grnves razilos aconselharam esta mudaoç.a, a 
meu vêr' tio inccin•eniente. 

Tràtnu-se, Sr. presid~nte, de arrochar mals a obrigaçito 
do ObUs militar para o voluotarÍ'O, para tornar talvtiz mais 
puriftcado e,sacritlcio, de m"oeira que a. diHposição do 
§ t • do art. t• ·do projecto que d11: " o recrutamento 
para •o exercito e armada será feito por en~tajamento ou 

· reengajamento de voluntarios», é uma illu~ão. Sem di 
nheiro, uoico e triste estimulo, np.o t•rrmo~ vtiluntnrios, •em 

· elle lá Ôlio vli.o. E o projecto só tem por IIm c·ollocal oa 
ahi uoicllllleote por f!'rmula ; · é uma porta. · que se abre 

, para o caso · de app11,recer algu~m com a cab~ça t4o es
caldada que qa~ira, ·motu proprio, .eugajàr-se oo exercito 
ou na armada. ' 

·E'· me~mo mui ualarol, Sr. :presidente; que sigam para' 
a 'armada, 'pori~so .que o mioisterio da g_o~rra; vendo 
acudir ao recrutamento voluotarios desta e~p'ecie, ha de 
trat11r :de acommodal•os Iugo na marinha, onde : existe o 
·&alu,ar c~lnbrote. · 

· Tambem Dilo me conformo, Sr; presidente, com e~ta 
guerra que se ·ru àqui, no proj~cto, ·ao c~umento Em 

''·outros t~mpos, no regim~n do despotismo, asa o do da e:r
'preà~lio vulgar, o casado ficava excluído do serviço 'do 
ex~rcito Se em 11lgom tPmpo, como, por exPmplo, na 

· guerra de'Portugal com ~o B··spaoba. no r .. tn~do de D. José, 
··muitos maucebos tfmeodo . o rigor' do servcço se casaram 
e dab1 vilio a promulgaÇão 'do alvBrã·de 11S de Outubro 

. 'íle '1'76!, declarand_o 'que o qae se tivesse casado rl11pois 
. de> sort•io, seria apesar disto ch"mado ao serviço, foi e'ssa 
Sr. pre~idente, ama medida de circumstaucia, por ,isso 

~lio militar. · . · 
Bem se vê, Sr •. presíd~nte, que o c.asameoto catbolico é 

cousa muno d•B'erente. Da oelle obrigaçiles ·taes que: o 
prot"st~onttsmo oa.o considera·, o li o lhe dá ·merecimento, 
porque o protest•ote, deeg'oetaodo-se 'da mulher, diVorcia• 
se, vae rar.ilmeute desposar-ae' 'com . outra. Entllo o 
l~gi~lador b~terodoxo disse : « E' uma eapecol11çito, ·esse 
casam~ntci antes do serviço· militar,. provavelmeote com o 
pr• pu"i&o de e••tar o eort,io, e por isso oito lhe devemos 
dar importancia alguma »'Mn~, Sr. ·presidente, no casamento 
catholico.muda o negocio inteiramente .de figura,. porque 
ha ·a obriga·çao vitalícia do esposu cr.nservar a esposa e 
m"smo de maotel-a, ainda com a separa~ito guoad lhorum 
et m6nsam, separaca.o que póde ser temporaria. 

Ora, Sr. pr11slaénte, haver! justiça e humanidade em 
arrancar um bomem da obrigação de sustentar e protep;er 
a e~ posa qn• rec~beu por toda a vida, ·de velar por ella 
e .pelo11 fructos do ca•amento, po_rque entende o legislador 
qu" houve da pane d·~se bomem capricho ou espec~laçao 
em desposar-se cedo ? De certo que oito. . 

Se se tratasse de um c .. sado sem 'filhos, cuja mulher 
foase por'elle abandonada, eotllo compreheuderia o rigor 
da medidá, era uma pu11icito ; mas era muito inconve~. 
oieote, porquanto esse rigor poderia impedir o collgra
çamento do casal. 

Mas , Sr. presidente , um casado em boas con
diçil•s, a'in~a mesmo s•m filhos, ba de aban'donar aua · 
mulher p•lo 8erviço militar sem haver argencia ? Isto ·oito 
t~m exp,licaçllo, eobr•tudo em populaçao catbolica, · e em 
paiz. como o Brasil, que delftd6ote _de. populaç'llo, precisa 
e muito, que se animem e rill.o se desacoroçoem os rasa-
meatos. , 

. que dep.ois. oito s~ reproduziu. ' 
O acto, Sr. presidente, era tito. barbaro, e tito repug

Paate ans costumes oaciouaes em Portugal.: e ao . Br9sil,. 
e ~ómPote coosentaneos ·com os. habllos da patria,do gene·· 
ral, o conde de Lippe, qae ficou escripto nas oosaas col-· 

Eu sei, Sr. presidente, que infelizmente esta· doutrina 
ollo tem boje valor para moita gente,· e li por isso· que 
encontro este: de~prezo do easamento Do projecto em dis
cussão. Entende-se que só para com os Olhos de'homem 
casado é que deve haver protecçito; a esposa Dlo p6de 
aer abaodonada, porque vale ·mais o· serviço miltlar do 
que a sostentaçito de familia I E note-ae "que sustenta··se 
esta -deshltlllana doutrina em um paiz pouco ponado, no 
:Brasil; que tanto ressente de populaÇito I . 

Todos os d(as, Sr. presidente, se clama por colonos, 
eotretaoto quer-se qon OS casados 'em DOS80 paiz Sl'jam 
chamados· para o serviço militar, ollo se tem com 'elles 
a 'menor \contemplação. o simples 'facto de querer ruo- . 
·dar ama . lamilia deveria ser antes motivo para iudul-. 'lecçiles, mas oito se encntou posteriormente. E pelas 

iostrucçiles, pri11cipalmeute as de t3 de Marçe~ de 28·1·3· e_ 
de 1 O rle Julho de t 8ti, o ·ca~ado, em relação ao , recru
tamento, foi sPmpre respeitado. E devia· 1êl-.o tratando-se, 
como se tratava, de um ·paiz. como o Brasil, deficiente em 
populaçito. 

Mas, Sr. presidente, havia para esta reforma uma 
razão. Os autores do projecto foram parà este · estraobo 
rigor cópiar a ll!gislaçlio estrangeira, desses · paizes onde 
ha· casamentos civis, casamentos pro~estantes e até ·de 

"Dilló' esquerda, ·oude ·em coo~equencia da facilidade do 
' divorcio o caeamento Dito vale de· nada ; isto· é, nll.o tom 
''o' merecimento, a altura do casamento catholico, do· Cllsa
allleoto por exealleoeia. Por isto, Sr. pr~sidente, copiari·do 

'1 irréUectidameote ··essa legisJaçito, ·entenderam··. o~ n~bres 

gentar o alistado. · 
A legislaçllo antiga, Sr. preaidente, respeitava tanto o 

ca~amento, que apeoas como•'já :disse·, ·:se :encontra: esse 
al~ará de 176j promulgado para um caso e:xtraordinario, 
a guerra com a Hespauba; e quem propoz iss~?'Um ge
neral protestante, a conde de Lippe, qu.e iodo servir em 
Portugal e vendo que lhe podiam falhar os recrutas, insis
tiu nessa. medida barbara e achou, como 'era natural 
na queiJa época, um ministro que subscrevesse ã: sua exi
gencia, o marquez de Pombal, nome que diz ludo.· Mas essa 

'doutrina barbara, tyrauuica, iutqua, Sr. presidente, nunca 
mais se re~roduziu em· lei de recrutamento. 

Agora é que a querem roproduzir, nesta ·época em que 
a igreja' é· perseguida; agora· é'' q11e· a querem· reproduzir 

· .. 
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para atncar .por essa forma o casamento ca rholico ; isto é, · Sr. pre~idente,· o soldado tanto do exereito como de mar 
já parece-me .. ser o pr,paro senão o prio~r1iu ds cas11· edlâ ~ojPito a esse arbítrio, o maior, o mais estupendo 
mento civil. Como ne~~es paizes onde não ~~~ re~p•ita o ca· ''"~ 111brtrios. . 
sameolo cathulico, o l<·gielador diz : « .» .. sde que o casal Orn, Sr. presidente, como já disse, compreh,endo que 
não tem filhos, oiio ha neces~idade de prot•g•r a espiisa. • para o serviço de mar, serviço pesado ~ repugnante; nil:o 
Isto só se póde diztr e. con•ignar .em um paiz protestante se poijsa pre~ciudir do castigo corporal, mas castigo re
on pagaoi~ado, onde, quando o marido é forçado a ir para gulamentado em que a humaoJdade esteJa accorde com a 
o exercito, a mulher pó de facilmente achar outro marido ; justiçli. Mas por que razão se ,ha de applicar . o castigo 
a hlulher catholica felizmente não está nessas coodicões. corporal aos soldados do bahlbão. naval e de artilberia'l 

Mas, Sr. !•residente, excluindo a ie.~nção do cásam~o.to, o Estes corpos estilo no ca~o dos . do exercito. O serviço 
projecto uão se importou nem com a espo,;a e n"m com de~ses soldados oão é o mais penoso a bordo, o serviço 
os filhos do alistado ; foram todos sacrifioados I .. D~os per· peoos? e r~pugnaote pelo incommo1o que dá, é o dos 
milta, Sr .. preeidente, que da execução de medid~> tão marinheiros, este é que .é o seniço que depende de.uma 
odtosa e tão iniqull, não resultem males e inconvenientes grande e anterior aprendizagem durante a. juveotude e 
taes, que o· legisladctr sensaiÓ e previden,te poderia oil:o o outro. ' 
poupar. O SR. SJtVEru n• MoTu : - Duas disciplina as 

Pelo que respeita aos caslig~s corporaes, Sr presidentn, borrlo ? 
já notei na segunda di8cussãu de•te pr<•j~ct" o quA tã~o- O Sn. MENPES DE ALMEIDA -0 que é que obriga o 
sitivamente diz a constituição no art. 179 § 19, e para castigo mifitnr a bordo? Não póde ser senão esse cerviço 
este ·artigo da coostituiçã .. nem os n• bre" minrstros, nem penoRo~ para o qual não se VAe senão constraogidameute, 
a commis~ão casual quer~m olhar: •De~de já ficam abo- esse serviço para o qual é preciso, se assim posso expres
Jidos GS açout•s, a tortura, a marca de ferro quente e sar-me, crear paladar. 
todar ar mair penas crtteir » Em tratando-se de Pxercito 
ou da marinha, em geral, oão se quer aUender a esta jasta O Sa. SILTEJRo\ D.l. MoT!'A. :-Tanto póde faltar ao ser"-
e humbna thsposiçi\o, viço o soldado naval com!) o marinheiro. 

Mas, Sr. preaidento, como é que nas nossu doo- O S~t. MsNDES or; AtMEJDo\ :-0 soldado naval '.oÚ o 
trinas de soberania popular· podemos adurittir que um a rtrllr~iro, u~o lendo em seu favor o auxilio do mari
cidadllo soberano queira sujeitar-se ad latPgo do sar- oh e iro, não é e~ paz de fazer tentativa. alguma .no mar em 
gento ou ao cabhrote do contramPstre? Não é pos · pr~joizo da nação ou da lei, pelo menos é. oatural; porque 
sivel a~commodar uma com ootra dc•utrioa : repeiiem-sA não puderá encaminhar- o navio e por cousequeocia cessa 
mutuamente. Foi porisso qae nossa constitaiçil.o, que é a razão do castigo corp?ral, mhxime para pequenas faltas, 
muito bem pousada, est•b~leceu es~e preceito que infeliz como manda applicar o art. 80 dos de guerra. · · 1 

mente até o presPnte ollo ·tem sido po~to completamente A unidade da . disriplioa, ·t:onio o· nobre senador por 
em vigor. Agora é que a vara ou a chibata do sarg8oto ou Goyaz indica, tem 116 om eJI'•ito-estar tudo na me~ma 
a praoChiidll vae. de todo ser exclui da do exercito. Da ordem. Aqui os serviços s~o dift'erentes e mesmo nllo se 
armada. ainda ,não. · podem comp~rar. Nilo ba ·poi! ra~ão, Sr. presidente, para 

E· note o senado que o arbitrio chega :1 oste ponto, que' o artilheiro de marinha e o iof~ote. na!al estejam sa· 
como diz o nobre ministro da marroha no "eu r~latorio: o jeitos. obrigados ll. mesma disciplina do marinheiro., se nilll 
art. 80 dos d~ gutrra qoe rPg" a ma teria, falla1do do• ha' da pa.rte delles a m•sma diflicoldade de servir, como 
castigos corpÓra.fS na armada, dâ ao offir:ial o arbitriu d~ ba da JIRftA dos mllfin~eiros Eotretante; Sr. presiileote, 
castigar coru ~5 cbrbnt.tla~ por dia a qu~I·IO~r praça. ~em estou pPrsu11dido qDH se se pode~se firmar em nos~.o pc1i1 
declarar as fnltas ou' crimes pelos quaes deva ~lia ser pu- a in~cripção marítima, a que parece se não tem prestado 
nida I De maneira qu" um oflicial cirm semelb•nte arbi· séria att~oião, talvez potlessAmos · coo~egurr para o ser
bitrio pod~, mesmo sem b•v .. r·mutivo, dar ou mandar dar, viço de bordo volaotario~ m•rinhei•oa;, ·pessoal de taJ 
por simples v~lleidade, !5 chibatadas em uma praça, ainda forma disciplioado e educado, que laeilitaria pôr termo 
a melhor comp~rtada, e mesmo por essa srn~:ulandade P. •o de;bumano, repugnante e de.bouroso c.stigo corporal. 
ninguem lhe poderá tomar cont~ts I Ora, l•lu, Sr.· pr.,sr- E este rt~sult .. do 'tanto mais facil parece que ;e poderá 
dente, é um arbítrio ililpt•~siv•l ilm urn p•rz cbristllu e qu" alcançar quanto o cnstrgo corpor1ll, me~mo oos artigo• dtl 
se rege por um governo livre! Istu, Sr. presidente, é meomo guerra, · oó· .. ~ote tem applicaçllo em faltas leves e por 
iotoleravel. aburio, nas graves. · · · 

O SR. ·SJtVBJRA DA llfoTTA dà um aparte. En e;t •o persna•lido, Sr presidente, do que com o 
de;envolvrm.,nto • d11 naveg11ção a vapor, se b~ dÁ ch•gar 

O Sa.· Mo:NDES DE thhJKIDA: -E·tou fnll·ndo com a )fli, a PSSti r•>ultado, porquanto as grandes drf!i,,uldades do 
oito· estou fallandn com o •bosn; e o' grand~ caS•.J é que. ~erviço d(• mar vinham prrncipalrnente d11 oaveg ·Ção á 
os infelizes suj~itos a e~.s" .inncr.drtnv•l ~·rbittio nil:'o .se. v•la. A· oav•g•ção a vapor, simphfi,:aodo 0 serviço, tor
quetx~m, porque ~e .se QU•txar8 m, .tnnto pewr ~~ria pura nando-o m11rs rnerl e menns p~sado, ba de impetlrr que as 
elle~. Um t11l estado de cuusas, !Ir. pre~rdente, d11v" ter cnu••M t:b•gu"m no )JUnto que ora Temos, e se continue a 
um. termo, faça se ao . meuos o qu" fur po••IV•I par" a ·g~lln~ 11 hu~•anidiuie com tormentos que só f11ztm lem-
atteooar estes horrores. · br•r épu<'as já 11•s·•das. · 

Ha nvisos ordeuaodo que . nilo se casti~:uA corporal- I C e• ·, Sr, pr•'sltl•nte, que nilo hir. em paiz nlgum 
ment~ dentro das cosas de correc~:1n nnd" r••l'irl•m ~:nlé•; civill~.olo uma dispoHÍ~I1o em virtude dn qual um nfliclal 

. ó mesmo dtsposição dos seus Illgulllwoulod, o t11dllVia ~ toob11 .o a!hlldu, awdo4 mllbmo clllB~itlcado de prudonto, do 
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e;..a_s_lig_a_r ..... _a_·_Ú_m_a_· -qu_a_J-qu_e_r_p_r_a-ça-,-q-aa-1-tu_e_r_e_n_te_h_u_m-.a-o-~--.-a-pr-~-ae-o-ta_d_o_a.-a-lo.-u;..m_a-:--· o-b-rJ-.g-a-çl-o-,-.-1-o.-m-. -ei_m_o_. "'!'~~~:~~~-a-ior·. ~-:··-~; 
em esplicar o molin do castigo. cooYioieocia .. Quaotae nzei, • lldorça · de;ae · repa&jr:um · · · ·~ 
. Visto, Sr. presidente, que está dada· a hora, eu porei· argoíneoto; se obriga o adverurio a.peaaar..refl~c&lda.ineo&e · -;:i-

termo aqui a este discurso. · · sobre fdl!, e a reconhecer que alo lioba tido .razio ·em· ' . "'J• 
:Ttmho oútras considerações a fazer, mas rea~rvo-as· para meooll"t'-~~1-o, por lbe.parecer á primeira viala.iofaodado t ''.'(.·~.~; 

· a s~guoda vez que. me compete fallar oesta discos.sllo, em Depois temos . a regra do Evaogelbo : Clam1· liGtJUI. •• .·· ·>.~r. 
que· heide.apreseotar algumae emendas ao. projecto. N~o ce11ú. Qaaodo ba oecesaidade,. é piéciso repetir ·IJ!alt&l · · :~: i:• 
obataute, -desde já protesto que,-seo~o passar a emeoda da vezes· os argumentos, cuja base é a verdade; emborà,'sem · -. 'lf.ll 
idade e a da dislribuiçilo dos cooti&geptes, contra meu outra ·pbysiooomia. No mesmo Enogelho.ae recommeiída :.'i 
gosto verme-hei embaraça~o de. votar por este projecto que, quaodo se pede o bem, 'deve-se até parà alca_oçal~ -:·· :.(~: 
de. lei, que aliás tem algumas disposições que. de boa ser importuno Portaoto, quaota!l veze• alo se J~oça, e ":' ~!! 
vontade aceito. · com vantagem, mio da repetiçlo'l E' meamo.uma'ootnel ~ ·.J~ .. 

6gura de rethorica e, ·.auaodo · bem -appliêada, . dá. bellÓ · -~-·~ .1:· Coutado, Sr. presidente, á despeito dos preeedentes ... .-
. relevo á oraçlo, ao discurso. . . · . . . . , ~·d· 

sempre sualeotareJ que este projecto está Córa d,os dictl\mes Ora, Sr. presidente, do que se ·traia aqui.?~~ ·da fazer' · · _;~.~~ 
do· oosso pacto fundamental. . i . algoJll bem·pur me!o dos dtbatesaóliie materias.em:.que o C'~~t=" 

- paiz ioteresea; pelo meoos é este todo o empioho,qoetem · - ·'li! 
SESSÃO EM ] 2 DE AGOSTO mostrado aquelles que estudam e esforÇam nas discussGee. ·' · :_,".,1 

· '""- Todos nos deixamos arrastar por um oobre motivo; tàzer:- ~·:·)~ 
Recrutamento _ bem. ao paiz, ainda que deste procedimento nos·reaulte ...... 

- ~ desgosto, e desagrado á· quem ooa ouve • .K' o caiodae. · · __ ., ~ .. 
. ·"o Sr. Be~de• de ~eidar-Sr. presi- repetições. Df'quem a culpa? . ~- · . ··. ·· ·. · 31· 
· deote, cada vez que exami~.coo.r attençao este project. o, Eu estou persuadido de que, si o oobrejuioi•lro da .. ~:,.E· ' 
conveoço-me da Jieceuídl'de'-de""'que sobre ·o seu assumpto guerra, o. goveroo, oao tem olhado com mais :alguma : /.:~ .J.• 
é iudispeosavel que ·se fdÇa mate r estudo, do eootrario atteoçilo para llS ameadas apresentadas, já oao digo por : · . ..j-
fará muito mal; · .mim, mas por .diversos illustres membros desta cáaa, é . : .. : , :_, -~ 

O Sa. SILVEIBl Lollo :.-A-poiado, isto é uma moas- porque está cooveoci,do de que alo ha mais oada a dizer .• ::_,.,:.::,,1,. , 
sobre a D)ateria, ·que tudo se tem dito de bom ao meooe · ·'""' ··.'& : 

truosidade. por parie dos_ defensores do projecto, e ~om t~l coovic~o, ·" _ . ~~! 
O S". Msl'IPBS PB ALIIIBID4 :-Se eóosidero soa redac- que oem ouVIr querem outras razha. Eis mali-Um. mottvo.. . .··.~:···· 

çilo e as medidas que oelle se encerram, vejo qoe· um tal das repetições. C .ovem uovo exame da materia.·. ·. · . . . .·- , · 
projecto alo. poderá prodazir ao ptúz os bens que· se espe- E comtado, Sr. presidente, nlo desconheço, este pro- : <.--.~~ 
rem.-! deftcieote redacçllo que aelle se eocontra e. que, se- jecto já foi muito ·estudado aotes de. se apresentar ua ea-. .. .. · __ ·::], • 
guodo creio, alo poderá ser re!ormada pela illustre com- mara dos deputados, lá me~mo Coi reformado em ràzlo· · -~ 
missão de. redacçlo . como coo viria, .alo poderá ministrar de novos estudos, o aqui lambem tem tido. várias reCormas: -. ·.t~ 
ao paiz,uma lei digoa delle. o que indica que a ma teria é _muito irave,,moit. . impor- · · : :.:1 !f~ 

Ora, Sr. pr~sidaote, quanto á parte jurídica, dao-se os tante e que 0 eatudo alo tem sido demasiado. Huú~smo · . , :.i •• 
· meemos iocooveoientes ; e quàoto aos int~ressea publicos, 

como .ji ootei, este. projecto ·alo poderá produzir seoiio por C!Dilll do amor propr1o... - · .. ,. : , 
··males. - - o. Sn. SILVIIIU Loao: -·A medida devia -ser 111adada ·,;~~~{ 
. E' por isso, Sr. _presidente, que eu V'bjó-me obrigado,_ pelo paiz e a impre~fta a_ioda _aella alo ._tocou; · . L~dJ:) 
fallaado pela ultima vez sobre este projecto, a declarar . O Sn. MB!IDBII DI ALIIIIJD4 :-NI_o pouo compreheoder, :-· · --~~ 
que, se alo se fizerem algumas emendas de importaocia, 0 Sr.· presii.leole, que em um projecto como este, 1ue ee tem · · · .. · ~ 
que julgo de aummo .interesse, votarei cootra. modelado sobre tr&'balboa jd!!olicoa elaborados e, em pra- . · · : l ~. 

O·.Sa. SrLVJ:IU: Loao :- O projecto entrega o paiz aos lica oa Eu!opa, ·se teoha iarelizmeote escolhido o que ·é . :•: ~· 
estraugeiro~, impossibilita o caaameoto com os oaciooaes, meoos importante e de meoo~ ioterease para o nosso pail, , > \. : 
1az cousas desta ordem. .llbaodonaodo-se outras med1~as de mór alcaoce,- só mente · : JF 

o Sa. 1f•11018 01 ALIIIBIDA :_A oltim.a vez que 0 h·oa .- por causa da uma rotina segurda em outros ·tempos .e que. · · ~·~g;" 
rado ministro da guerra !aliou' sobre e~te projflcto, r~zeo- enllo se explicava perfeitamente, mas que hoje já oao tem .. . · · ~~~ · 
do -me .a .h o ora de responder ás observações que eu bavia razllo de ser. A rotiila,o precedeu te, exercem neste aasampto · .. .. . :.J I 
produzido, queixou-se de que 'eu. tinha repetido argumentos om grande imperio. . ' .. . - . ?lf 
já esbibidos em !• discussao. . · Er.!re ~utras medidas, Sr. presidente, eu_lambrei a quea- ·' ·'. j I· 

o s~. J~.l'IQ~IIlll~ (miflistro da gusrra) :- Po~ v. Ex. tão de. Idade, a q~estlo do prazo ou tempo de S_!tviço,:e ;- :) I. 
mumo apresentados. outras. Quer-se achrn~~ eotre oós o aystema· de recruta- . ·· ~ -t fl 

O !a. SrLVEIU Louo -: -Devem-sé reproduzir, porque me~to eoropeo, prusslalio ou. fraocez, semanas deducçilea .· - ),. J 
Jogrcas. · Na Europa, a doutrma actual em mataria de re-. ~ 

ha muitos que silo irrespooáiveis. • c~ulam~?to é que a nação toda seja _chamada para o aer- ·.· ·~r• 
. O Sn •. Mll'IDBS os ALIIIKIP4 : - Eu 'nilo desconheço, vrço mrlrt.ar ! e para qu~ t~d~ possa prestar 0 s~a coo tia- · )I ~ 
-sr. presidente; qoe as repetições, ·quaodo demeclssarias, geo~e é rodJSpeosav~l d111~rourr-se o tempo de. serviço. O·· 4·. '. • 
sll'o ~m verdade um defeito ; mas, quaudo ellas apparecem pr~Jecto ~ o contrario, al~sta-se toda. a oaçllo como noa '1 j, 

.. em,raziio de nllo terem Bido coosiderados os argumentos ,pa1sea criados, maa obnga•se um cJdadao a servir ao t
1
' 
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~exercílo A armada . o ·duplo do • tempo que se exige na ' Jegislaçilo antiga tletermiuada pela lei de 1823 Dilo tem 
. .Eni'Opa.. E isso se Caz em um paiz onde, como disse o nobre caract~r de parmaoeocia; e nem pode estabelecer prece
mil•istro da guerra, ba precocldado, tanto no deseuvobi- dentes afim de obter o cuotprimento da constito1çlo. 
ménto pb;r~ico como oo intellect~al. . ···";r . "Eu ainda desculparia a iuconstitucionalidado deste. pro• 

·Si na Europa, Sr. presidonte, um soldado'1fiÍ.infante- Jec~o uo flicto da fu~ilo dos dous rocrutameo~os, o. do ex
ria recisa ·a euas de. um· ao no ara ficar erfeilo 00 erc1t~ . e o da marinha, que estilo . ~onfund1dos em u~a. 
man~o de su!·uma, 00 Brazil, c~oforme a ~heeria do eó le1, se se demoostra~se ~o m.enoa a locc>~t.ra~tavel Utlh
oobre ministro, devia operar-se 0 milagre em Ires ou seis dade •. Mas eua eoove11Je~c1~ a1nda D~o foi JUStl6~ada. A. 

• mezep e entllo devia-si diminuir muito 0 temp!S do aer- a_rgumentação .l!dversa hm1t-~-se a d1zer que aPstm ~ote-
. ' rtormeota prat1c11va-se, e que portanto deve-se coottouar 

VIÇO. : no mesmo costume. · · 
. ~ead.e o principio ~es.ta di~~oss_ilo, ~r. presidente, eu Entretanto, Sr. presidente, .o honrado ministro da ma-
tnateto em eustentar a. mcoosttlnclonehdade . deete pro- rinha no seu rel&torio mostra a cooveoiencia d•·ssa deci
j~cto • .A's razões apreeentadbs por mim o honrado mi- silo, porqUIInto, se u·o ~xercito os adultos servem perfeila
o~stro oio oppoz seoilo ~ facto de que até o p~es_ente mente para 0 eerviço militar; outro t&nto nio .. su~cedo _na 
o1ogu~m. Jev~otou esta obJecção; mas o honrado ~.tnlstro marinha, cujo s 1~rv1ço especial re~lama ·apreodJzag•m. du
nao diSIJDgutu. Nós açeuámos a le~fslaçiio ant1ga toda rante a jnveotude. Sem os menores que cedo as apphcam 
pela lei do 20 de Outubro de 1823 para ir reformando-11 110 servico do mar o trabalho ficaria imperfeito ; o que se 
conf~rme as oe~essidadea. _occurrentes,. ou logo que fosse obt~m do menor, d adulto ililBcilmeote attiogirá. , 
poss1vel. A legJslnçllo mthlar. está ah1 tombem compre- Ora 06,;tas condici!ee Sr. presidente, como é que se'· 
hendida toda, o .a lei n que. aca~o de referir-me incluiu confundem os doas recr~tameotoft? Mesmo adoptando .a 
oa-tabolla, que J~ntou, até dlspostç_iles qao se acbavam base estabelecida do projecto, Lase que eu acho muito de
decretadas pela asBen,bléa const1tntnto portngueza, pos- feiluosa, de 17 anoo11 e 9 mezes •••• 
teriores á iodependeocia do Brasil. .Já se vê, portanto, 

0 
S . . d J • D 't 

que o argumento do no~re ministro nllo procede. Po·de-se ·- . . a. JuNQUEIRA (mumtro a guerra .- eZOI 0 • 

dizer qtie a legislação antiga foi aceita provi.sotiameilte O SR. MBNPES DB ÃLIIIBIP.& : - Como desoitti ? De~oilo 
até reformar-se. Este é o facto. diz uma emend11 que está s~bre a mesa, m11s. que amda 

. Ora, Sr. presidente, depois da independ•·ncia, este pro- não foi voiada. Portanto, o nobre ministro oilo pód~ dizer 
jecto é a ·primeira tentativa seria de refurma de legislação que a base é desoito ; i.to é, como que dizer : •Teoho o 
militar, ó sem duvida e~ta a· occasiilo de barmonisar as vot·o da maioria seguro», é como que dispór de aotemllo 

E da votacllo do senado. Se ainda não foi appovada a emenda 
novas medidas com o pacto fundamental. porque dos 18• llonos, salve-se 110 menos as appareocias, oilo 
Sr. pr~sid~nte, não a aproveitarc111os para fazer execu-
tar ~e a coosl!tuiçllo? · contemos seoiló com o vencido em segunda discussilo : 

a base que está uo projecto é de 17 .annos o 9 mezes. 
Não se póde allegar os precedentes, por idSO que não 

; tem força para aooullar a coostitniçilo; accrescendu 
que a legislação de outr'ora, aiod11 em vigor, toda H6 

apoia na lei de 20 de Outubro de 11l23 d11 assembléa 
constituinte, que deu á essa legislaçil.o uma duraçilo pro
~isoria. Se a constituicão determina que se raca n ma 
ordenança especial par~ o exercito e outra p&ra a arma
da, como se vê dos arts. tliO e 1 i9 § t•, como &Jiegar-Fe 

O nobre ministro da marinha diz uo seu relatorio que
os adultos não s~o convenientes para à marioba rem, qae 
pndem ser recebidos, por exemplo, nos corpos de fuzilei
roa oavaes on da arlilh~~ria. m&a· ·nno na mariohagPm. 
Ora ae este asserto tem ruudameoto solido, como acr11dito, 
porque cooruudir um recrutamento com outro ? Onde a 

. u Iili da de ? 

·t'ssa razão para nilo -execut11r•se a coostituiçllo? Em- Vou ler ao senado 0 que diz 0 honrado ministro da 
quanto se oilo ·fizesse essa reforrn11 a legislação antigH marinha : (U). 
continuaria .em vigor, · maoter-se-hia a rotina e as re

. formas ir-!e-hiam preparanao com todo o cuidado e sem 
precipilaçilo. 

No 11erviço da defeaa nacional, qu~J era a legislação 
a prep•rar? Uma ordenança especial para o exerciLo ~ 
ontra ordenança esrecial para a armada. Eram serviços 
distinctos que demandavam medidas di11'erentes, peculiarse, 
que s.e não devem confundir. E a nos~a ccostituiçilo 
qu6ria que houvesse para este ca!o um cod1go: !)O!IJO ~gjz 
lamb~m um eodia_q..p;;n:. "rllp.t9~~C dGô· <:rimos, um .codigo 
civil ~ .. c2~lgo dós respeciivM processos : havia na meate 
~;; legislador a v~otando de cod11lcar a legibl•lÇão conforme 
cs dilf~rentes e·nriado~ serviços do E~tado. 

l'urtanto, Sr. presidente, ioteritar· se uma reforma no 
recrutamento, fóra da letra da constituiçilo, é o11'euder-se 
a coostiloiçllo. N;Io se pode appellar para a precedente: 
porque, como já disse, o precedente só ó ·valioso se tem a 
aua ba!e na lei. Por oatro lado a execaçlto proviEori& na 

I ' 

« Homens sem habitos da vida do mar, recrutado•, e 
immediatamente embarcados j&m&ia pod~~rilo supprir, tio 
eillcumebte como é para desejar, ae fe.haa que possam 
dar-!e no e11'ectivo. d11 corpo de imperi&es marinheiros, 
principalmlinte em tempo de guerra. 

• E' 811bido que durante a campanha_ do J»ara~aay houve 
grande numero de _h.\i:t&a· õãqtiàlfe corpo, as quaes Coram 
itn.P.:!.~ei_t~~e~!6 eúbstituidae, por isso que a~ praçaa for
Recidal prlo recrutamento 1ã6 adulta• e mcapazes de 
a tting1r e1u poilco tempo o gráo de h~obilitaçilo dos apren.; 
dizes marinheiros. » 

.Antes deotaa palavras dizia o seguinte: (1~). 

" Em geral alio pa~sadas para a marinhagem Oi recru• 
las, .p. quem faltam os necessarios requbitos par& o alis
larneoto nos corpos de marinha. » 

Coosequencia: nós eBtamo• tratando de um projecto 
qne o honrado ministro da marinha repelle, porque diz que 

' . 
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as praças fornecidu ~lo· recrutamento el.o adultas e ' O 811. MIIIDBS oB AiiiBIDA.: ~ NA o é·· do anno pail-
incllpues p~ra o SArYi~o do mar.Ora, o·qoe se pede aqui 't SAdo, é tã''P!•edida de data mais anteriór. 
o recruta .com .17 annoa e nove mezes ; logJI já silo 1 d · B 
ndnlt08.· A emendll dos 18 anrios empeíora o CIIBO. Por o s,• a A pr(~B DO Rro U!ICO (pr~tiderale do COttt•-
CODBeqoencia ·edil projllrto é de6ci8nte, não 811u8faz 88 lho) : ~ .(~.ttv;'seobor. . · · -.. 
neees'sidades da marinha, p~r isto que o recrutamento da O Sa. MBNDBS DB Ar.MBID,.l: - E' positiva condemna~ 
marinb~gem não se p6de fazer com tantagem mtdiaote çilo dessas medidaP, o que diz o Dubre. ·ministro da ma• 
o projecto em· discossilo. . . . . rioha. . . . . 

·No§ to-do a'rt. so, sr. president~, se diz que 0 ministro Ora, Sr. presidente, aind.a noto inconstitucionalidade 
da guerra f\)rnecerá ~o dA mariobll os recrutas idooeos de~te proj8cto, resultante da doutrina do ut. 1 U da 
~ara o Berviç" d•sta.'Mas onde 0 nobre ministro da guerra constituiçilo combinada corn a do art. ·eo. O projecto 
trá. bu•car recrntaA rdooeoe, ~~~ s. Ex. nlró p'de dar pelo chama para o serviço nilo E6 o .cidadilo brasileiro no gozo 
proJIICIO eeoilo utlulto1, 11 0 nobre ministro da marinba de ~ena direitos politicos e·. civis, como o menor, volun.., 
jolg" 08 adolto'e ipcapazes? tario ou nilo._Se o projecto força ao servi2o .militar o 

. menor, e tambem o admute coruo volootarJo, como elh•, 
·Daqui ee vê,. Sr. presidente, a neceuidade qJW ha de se no ultimo caso, se poderá apresentar á autoridade·mmtar 

cumprir a constitaiçilu, ist.o .é, de ee promulgarem duas sem ordem de seu pae 't NAo é possível eea!io :oft'endendo 
. ordenaoçu e~peci11e~, orna para o exercito e outra para a os direitos da ·paternidade, como infelizmente se_ tem pra

ar:mHd&- Disto nllo pudemos .sabir : é a letra, é me~mo o licado até boje. Poderá eahir um filho do caea de aea 
e~pirito da con•titoiçilo, e dev~mos á ella obedecer, é ainda pae, su.i jv.ri1, e dizer á 11oturidade militar :-crapreeeu
a inteoçAo pruooncrada do legislador coo~litointe e o que to-rne para asseutar praça ? • 
o bom senso e! lá dictando ' Se isto porém nilo Cor permittido, como pareca·de raza:o, 

Neste artigo do eeu relatorio sobre marinhagem 0 ·ao- a obrigação legal o a mBiori,dade é tyramoica, e a chamada 
bre ministro da marioba mostra que o6s nr1o · p~dl!lllos de volont~ríos aoles da idade de !1 liaoos é illoeória, e ra
cont&r eom a inscripçãe lila.rhima, porque não temos po- rissimaa vez~s om pae verdadeiro amante de· ena parte fcir
P?Iação marítima ad~ptad11, e as estati•ticas das capita- çará seu Olho a tal saeriOcio. Por outro lado, Sr. presi
ntas .dos portos são JDCompletAs. S. Ex. _diz tambem qu~ dente se a associação politica dos cidadãos ·brasileiros 
Dilo devemos appellar senlo para os aprendizes mariobei- compile-se de bomens auijuril, os mais silo sobor:4inados 
ros, porque nilo temos marinha mercante, nilo temos 11 á familia, nPJia se envolvem, não podem ser con~iderados 

_pe_sca o o alto mar, oilo temo~ a grande cabotagem ma~ cidadãos cum direitos e deveres na communidade p~olitica; 
sim a pPquena, e essa, a pequena, nao·- serve, 8 muito nilo ba direito,·solido Cnorhiment.o para cbaii1Jr-se os·Jiie-
meoGe a tmpregada na n&vegaçio dos rios: nores ao serviço mintar. · 

Aotigameote, na vetd11de, as~im aconleeia, porque, como 
já ob~ervei em. outra sessão; a FOCi~dade antiga regia-se 
por outras Jnis ; N'll o supremo legielador quem aRfiim 
disponha.·: mas depois nilo, e nilo e6 pela iazll.o da sobe
rHnia do cidadão, como por outras circomstancias de oti~ 

: Eu vejo aqui. nebte. relatorio, jlosto que eoeapnlhda
m•ote urna-censura dedicada ao Sr. ministro da fazenda 
o Sr, pre'i,jeute do conselho, da parte de seu collega' 
porque diz o nobre miotstro da m11rinha (l') : · . · ' 

« O elemeuto proprio para constituir a marinhagem 
avuha ile1:epsariameote vai,diminuindo entre n6s, porque 
a mariuba m~rcante nacional, ainda pouco tlesenoolvida, 
qoa~i DfDhUm t:OotingeotfÍ DOS pode fornecer. 0~ verda
dlliros marinbt~iros não podem ser CGibílios ~~~~~ das pe
queon.s ~>mharca~lles, que fazem o traffgo dos port"s " 

· rios, nem das ·que se ocr.'Jpam os peeca o o proximidades 
da cos111. A ~na esrola. é a gr11nde cabotagem, oo pesca-
ria ao alio mar. » · • 

Logo esta fonte de recrotam~oto para a marinba exis
tia. libund11n1e aoteriorn,ente, e· quem a deslroio 't foi 
sem dnvida o honrado · presidentr; do conselho com as 
suaH medidas dA livre cabt•tagem, porque nllo se póde 
~xplicar que o Bra•tl, ba 52 aonos independente, em Jo
gar de ler m~rioha mercante em crescim6nto, tenha eru 
diminoiçil.o. NAo teria até hoje a pesca no alto mar por 
que esta no• foi de~troida pelo governo porlugo~z, 'desde 
que por uma extrBVIIgante politica acabou nn principio 
desle seculo com a pesca da baléa aqui, em Santa Ca
tbario~ _e na Bahia. _Mas de certo eSia declaração do no
bre ministro. da marinha é .uma condemnação perempto
ria d11s medidas tomadas pelo ministro da CaaP.od11, o Sr. 
presidente do conselbo, a respeito da livre cabotagem. 

O Sa. VISCONbE DO Rro Bur~co (presidente do conte
lho) :- Então isto i> etreito da loi do anuo passado ? I 

!idade public~, moi pondero~as. · ' 
A Frença, Sr. .preiõideote, é disto om . exemplo, por

quanto até. t '793 eram cba.nndos ao 8erviço do ll:Xtlrcito 
e da armada os indivíduos de 18 a 'O a.nnos. Era 'esta a 
pr11tica, o ·asnal tm toda a párte. M~~ isto acabou, porque 
rom r&zil.o reconheceo-ee·, que nll.o se podia chamar ao " 
seniço militar senão o cidadilo 1ui juri1, não s6 por ser 
o mais adoptado, como porqne os direitos de que gozava, 
a esta indoclioa vt.l obrigaçll.o o CorQava. · 

Em ootr~s paizes, por outras circumstancias, !Ldop-to'u-se 
o. sAlutar principio ; como ·_I! d~ robustez pbysica, para se 
evitar o gr~ndo mal quo rPsultava de rie cbamar para.· o 
s~rviço do All:ereito e da &rmada indivíduos que nio tinham 
sufficiente robustez e de~envolvimento physico. 

Na qoP.stão do imposto do dinheiro, .o que se observa? 
O menor aao é obrigado ao pagamenlo do imposto, mas 
s~u p11~ e sua (amilia, e. e~te imposto é inferior em onus 
ao do ~angue. Pelo projeclo,- Sr. presidente, o· menor é 
obrigado a. pagar ainrla sem ~ufficienle robu&tn, o impo~to 
do snogne sem que h•ja uma rai:Ao .po~derosa ou mesmo 
plllo~ivel, MDilo o dizer-se : " llrltigame.•Le assim.se fazia.• 
Mas fazia su por uma razãoboa, admittlda na época, 6 
e~sa razlto baseada na s~bernoia real, desappareceo, comq 
ae nl'lo ignora, e o direi mais adianto. 

. ) 
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Se, pois, Sr. presidente, o menor não é obrigado a pagar O mesmo, Sr. presidente; se pó de dizer a respeito do 
o impos~ do dinheiro,· seollo sendo 11d iuril•aiiS.O ·deve ;~a e, porqu11nto um . individuo entre I! O a 70 aonoa .póde 
tamb~m ser coag~d~ a .Pagar o iinp~sto d,,; .•.• ;j senilo por moitas circumstancia.s representar .es8a idade qu6 1e 
depors que I (Ir IUI JUrJS· quando se supplle' ... .• ~,/o.~~ ~uf· qualiOca de decrepita. Um homem em taea condições nllo 
tiuote deeenvohimeoto pbysico, tem o dever de servir a i pod .. rá por si só tratar df! sua pt!~so•, fahar-lbe·hllo neces~ 
p_atria, porque concorre para· seu govern•J, o dabi re~ol- oariamente as forças, oilo 1 óde dispensar o auxilio de um 
hm golos, direitos, e,. portanto, deveres co-rolativos. Ilibo. I~ to, Sr. presrdeDte, nào está aqui no ·projecto, bam, 

Dig19Do& l!lg.oma cousa sobre as iseo~~s deste projecto, convenientemente explicado; pó de dar _l~gar á grana 
antes de irmos. mais ·adiante. • abusos. Eu chamo a attençllo do nobrl\ mrnrstro da guerra 

Sr. prePi~ente, eu ioslsto, qoaolo ás isençlles, na sup· 
pressllo das palavras - orphão1 menore1 de 18 a1111o1 

. do § 1 n. tl do art. 1• do projecto, que diz : " O irmão 
que servir de amparo e alimentar irmã solteira honesta 
ou viuva, que viver em soa companhia ou orphãot me
nore~ de 18 anno1 a quem alimente e eduque. »- En
tendo, Sr. presrdente, que os orpbãos até entrarem na 
idade legal, devem ter o amparo do seu tutor, pouco im
portando I(De seja um irmilo encarregado de auxiliar, 'dar 
eate amparo. Em -virtude da .lei civil, oil.o se póde maoter 
esta dispoaiçilo aem infracçllo desta )e i, e o1!'ensa dos di-
reitos da lamilia, e ·da humanidade. · 

Sr. presidente, nllo se segue que por um orphilo 
ter 18 annos, principalmen1e se é uma senhora, deva 
ser desamparado do auxilio do seu ·tutor ; não vejo 
fundamento algum para· isto. Se fosse bilmem, o orpbllo 
do 18 aonos, 'ainda se poderia dizer : " é homem, já 
tem 18 anoos, está no caso de cuidar de soa vida " ; 
- o que ainda assim seria um mal para a· sociedade 
esse desamparo, mas ~e o orphão _ é uma senhora, o 

_ caso na:o e8tá nas mesmas con4iÇlles. Entretanto sop
p.onlla-se que o homem orpbilo oilo está no caso de 
cuidar da soa vida, de por si rrger-se, como a lei civil 

· presuppõe, e é moi justo, a idade de 18 ao nos, deverá 
por isso ser desamparado, perder o seu rotor, iodo eete 

; senir no exército ? A lei nilo deve autorisar uma tal me-
dida qoe ·ataca outra llio garantidora dos direitos da Ca· 
milia. Demais, estes casos não sllo tão abundantes que 
possam jo•tillcar cautela tllo odiosa. 

Tambem, Sr. presidente, · oilo posso conformar-me com 
o § t.• o. li• do mesmõ artigo, quando diz : " O Ilibo 
uni.co qulf viver em companhia de sua mlle, viuva ou sol
teira, decr8pila ou valetudiflaria, ou · de pae decr~pilo ou 
r~aletudillario. » Decrepita sempre se entendeu a idade 
superior· a 70 ao nos, dahi em diante. Ora, se nma senhora 
Dilo livess.e chegado á essa idade ; se tiver liO ou 60 
aonos ; pode ou deve ser ·desamparada ou abandonada por 
seu filho, ou seo unico arrimo? E' preciso em primeiro la
gar lixar o que quer dizer decrepito o que não raz o pro
jecto, qual é a idade que comporia tal denominacllo. Em 
regra é a idade ~uperior â 70 aanos. Mas, ost;bfllecido 
e~te precedentf!1 já se vé que o Ilibo~ de _uma senhara que 
tiver 69 aonos é recrutado, Oll sujeito ao recrutamento, e 
e eotllo ella perde esse amparo. Eis uma deshomaoídade 
bem .diHpensavel. 

para estas emendas que_ reproduzo, que já e sem Jrncto, 
apresentei ua.. 2• discussilo, e que me parecem dignas de 
ser aceitas. - . 

O mesmo paragrapho no o. 6• dessaa . isençiJe! diz .: 
« O viuvo que tiver Ilibo legitímo ou ldgitimado que ali
mente ou eduque. " I~ to parece estar elfl· desaccordo com 
a doutrina de que acabei de tratar co o. õ•: esta isençllo 
é de mór brandura, para. o~ filhos o&o limita idade. Em 
taes coodiçlles um viuvo póde evitar o serviço militar dr~ 
z~ndo: « eu estou alimentando ou educando Ilibo ou Iliba · 
superior a U · abno.s ou maiM-e por está simples respoata 
ser respeitada sua plena_ isenção do serviço. O filho pó'de 
Me r maior e ollo servir para o servi c o do fX~rcito s da· 
armada, por de(eito pbysico 00 eorermidade, inas o pae 
eom o pretexto que lhe rornece o projecto, póde poupar~se 
ao desempenho do onns militár. A medida do projecto 
pre8ta-se sem duvida a abusos. ' · 

Entretanto> Sr. pr~sidente, eu devo conressar que esta
isençllo podia ser súpprimida no projecto, porquanto o 
vluvn que tivesse um Ilibo de 18 annos, éstaria Córa da 
obrign~llo legal erp vista do n. 9 ao § 1 • e o. 3 do art. fi. 0 

Depois de SO ou ·Sõ anoos de idade a iseoçllo é completa. 
O que sobretudo deploro, Sr •. presidente, é tanta seve~ 

ridade de um lado, e tanta indulgencia de outro. Vamos 
á outra i_seoção, ou melhor á exclusllo de uma, que devera 
ser _coolemplnda no projecto. . . 

Não poBso, Sr. presidente, conrormar·me com a ex· 
closllo dos casa~os do artigo das isenções; Admira, como 
o honrado ministro da gue:ra, que appella sempre para !JII 
precedentes, de que se praticava oatr'ora, ollo olhasse com 
atteoção para 08 precedentes da nossa Jegislaçllo anterior 
á indspeodeucia, não coosidera8se atteotameote_ para o 
estado de oosao paiz que, ae ollo precisa· de casamentos 
precoces, nil.o. póde lambem patrocinar os easaJQentoa 
tardios. 

O Sa. Jui'IQUBIRA (minidro da guerra) :-V. Ex. julga 
que se dão muitos casamentos aoa 18 aonos? · 

o s~. MBI'IDII:S DI .\tMBJDA :-Não estou dizendo isto ; 
mas se o racto 6 raro nessa idade, porque preveoil-o 'l 
O que e8toc di2endo é que o homem rpsado, eobreto~o ~ni 
um paiz que precisa tau lo .de populaçlo, deve serres· 
peitado ainda que o consorcio se fa~a dentro mesmo desn 
idade. A. ooe~a legielaçllo canonica e' civil o permillem 
depois da· puberdade. Lngo, que se admitte iseoçlles por
dinheiro, por sobetiluiçilo de homem por homem, devia 
pelo estado do oosao paiz ser lambem admillida a iseoçilo 
do casamento qoo nilo pódo produzir male~, e antes mais 
bens do que as precedentes,. de que acabei de tratar. 

_A mulher valelt~di11aria não eoppre a dellciencía que 
derxa a expressllo decrepita. A mulher pode ser idosa e 
gosar eaude, saude comportavel com a idade adiantada 
que ba molestia. Mas no rigor da expresEllo valetudiaria 
é.a mulher sujeita á cantinua8 molestiaP, a que dispile de 
pouca sande. A apreciaçllo d1'8le facto á quantos abusos 
11110 abrir•. ~ porta ? . 

Em om projecto como o que discutimos ue-se copiar, 
transplantar para o nosso paiz uma ·medida de lrgi8laçilo 
de naçlles onde existe o casamento civil, e onde existe o 
C!ISameoto coororme o protoslantiemo, isto é1 instiluiçlles 

I 

.. , .• 

·. -~~ 

. ... 



Discurso do Sr. Mendes de Almeida 

qae Dilo estio· na altura do casamento catbolico~ Nós · 
•ivemos sob lei dift'erenle, BIO OUir.os OS nossos costumes. 

Eú de~~java, Sr., presidente, que se mo explicasse se os· 
condemnad,,s a pPDB de gnlé:o temporaria·, pena que ·se 
•Ub•titue pela d~ pr!PitO c11m. trabalho, estão tambem ex~ 
··laidns. Aqui (lsndój indistinctHmente diz-se : p11Íia: di 
galés. Mil• o cood.:moado â pena de gall!s; qua•Ído é por · 
tua a a vida, por sua p~oJitill situàciío está · excluido .. 

Nesses estados pouco .cRso s~ faz do cuamento, como i os-· 
&ilniçlo de primeira importancia, a sólida base. da Camilia. 
O divorcio e o menDBpreso 'das solemnidades religio~a~ o 

. des~irtuam. Tem é verdade um certo merecimenlo.com•; 
· qualquer contrato de ordl'Ól civil, compra vu venda, ou 

Joeaçilo _de serviços; mas quanto dista do casamento c>
tbolico 'l De por· iuo qu~ sabendo-se que os dP-sposÍtdos 
podem au.anbil tomar oulro norte pelo divorcio, o J~gi~
lador eiÍtranbo nilo. lbe dá ·grande apreço tratando de 
recru.lamelito. • 

.Nesses esti.dos, Sr. presidente, onde existe por certo 
·uma· instiluiçilo deuomiu.ada o casaaieuto, conforme o 
ritual do protestantismo. o caeamento catbolir.o ou o ca · 

· sarnento. ci~il, insl!tuiçilo menos solemo e e prosaica, oito 
pode ''" as· regahat que.' devêra ter e de direito Jbe 
competem, 

. Vamos pois copiar·da legislação I!Slrangeira .uma me·. 
d1da que nao cabe em nosso paiz, jà pelh dill'•r~oça qu~ 
h a entre ta!'s casamentos, e a profunda distancia de nossos 
eo&tumes, que a despeito de tudo, ainda prefiro &08 fie 
outras oaçiles,. que campeam de chihsadas. 

O 811. JUI'IQUBID! (minidro da gu~rra) :-Então o• 
francezes que adoptam o casamento ciVil, o·ao :;ão casa.Jos? 

O Sa MBI'IDBS DB.ALMIUDA :-Isto é .qu~stão que po -· 
deremos discutir tm outra occnsião. O ca•am~oto civ11 
nllo é o casamento ca lbolico. que é o verda~e1ro casa
mento. -Es~a ioelitoiçlio revolueion'aria tem afrouxado ~m 
demasia os costumes em França, o ollo tem o merPci 
meoto nem estâ na altura d•• ca~amento rooforme as liou
triuas da noss{ lgrej a, o cu.~11m~nto vbrd11deiro perfeita
mente catbolíco: ~para isto é que lá exiMte a ~ociedade d• 
S. Franci~co de Rt~,.;i~ ••• que por toda a parte daqoelle 
paiz procura eocamiobar os ca~ados civilmente a rat1flcar 
euas prome~Bas perante o~ altares, do m••do á c.,nCorm~
r?m-n· co;u IIS doutrinas· da santa Igr~ja. hto, ·sr. pr~~ 
aldente, é _um negocio muito serio e o nobre ministro bem 
o sahe. Lembro lambe111 e~te negocio ao nobre miuJ~tro, 
que ·tanto gosta de appellar para os precedentes e pratica• 
de outr!ora, e que entretaot" nlto parece olhar com seria 
alt~nçao· para e1te grave assumpto deb111Xo de seu verdn· 
deiro ponto de vieta; · -

·o-Ju!'IQUBtU (miniltro ·da guerra) :-Eu mostrarei. 

O 811. MB!'IDIS DI ALIIIKIDA. :-Desculpe-me V, Ex., nAo 
pó de mostrar.. O que neste projecto ~e fez é <! d· aprezo 
da .doutrina da Jgr~ja. ~uanto ao ca~ameoto calbolíco; f 

·pelo lnrto da conveoienti~ publica, ainda m~nos. porque· t• 

Se o paciente for perdoado anÍes de sofl'rer a pena oti 
mesmo bou vrr rommotação por acto do poder moderador, 
ulto pórte ser iocloido nesta disposição. O perdão e o com-, 
primenlo da pena presuppoPm satisfeita a vindicta da lei e 
o d•lli dilo· wstiluido ao~ stus direito~. Não ba iofami11 após 
tn~s fhctos o a cou~tiluição a rPpelle no art. 179 §·to e· . · 
o direito criminal moderno. De outra sorte se· prolongaria 
a pena satisfeita, seria o bis in idem ; doutrina tanto 
·mais repugnante cooi as ídéas actuaes da sociedade 'mo~ 
derria qonodo o cidad:l:o as~im re~titoido a sociedftde. pbcle 
depois occopar por seu ulterior procedimento posiÇGes bem 
elevada8. · · 

Como, pois, Pxcloil-o do exercito e da armada que ate' 
o pre~ente tem sido penitPnciarial!? Eis uma doutrina com 
que oito posso conformar-me. E' mais uma cópia· do -le-
gisla~i\o estrang•ira. . · · 

Coo>ideremos a questão pelo lado da commutação legal, 
prnva r.xab~ran(e do horror do nosso· legislador pela peaa. 
de g~Jés. . . . · · . 

Mns, Sr pr~sitlente, o que' fôr coode10oado a pena de 
11ale, tempornriameote, e que tendo de compril-a fór em 
Vlflude d" lei I 'vado p<>ra. casa de correcção, mudará sua 
11~n~. dti .essencia. por iSSO que Vae para ·a prisão COm· tra.
b•Jbo 'l Se oito muda, elite coodfmnado lambem poderá_ 
~Hcapar ao onu~ do servico milíiar e dizer « Fili cun
d~mnado a ~alés e portaotu 'estou excluído. " : 

O ~R. JAGUARIBB :-Onde ba esta mudança? · 

O ~R. MENDKS DR- ALlllK:OA :-No codigo 'criminal, 
~rt. 311, qu" d1z que a pena de galés· temporaria será 
subdituida pela de prisii.o com trabalho nos Jogares onde 
houver ca~as d.e correeçlto. · · · 

O Sn. JAGÍIARIIK :-.:Mas ni!o perde a quali'dt~.de de 
galé, porque a le1 manda-o carregar ferros. 

.0 811.- MKNDKS DE ALIIIBIDA :.:_Não p6de ser esse O 

s~nlido da leJ. o grande caso é qo~ o réo vae cumprir a' 
pe.na de prislto com trabalho em _vista da palavra, subsli-. 
tuida, e portanto de1xa de ser ·galé. 

O 811. JAGUAAIBH : -'O nobre senador vá â c11sa da 
c••r.,cçllo qu" ba de ver 011 condemnado8 a galés, não se · 
coorondem com os outros presos. 

O Sa. MRNDBS · DR 'ALMEIDA. : - Dlr~i mais &'O uobre: 
~enador pelo CÀ~rá, que, uas casas de correcção; não silo 
reputndas a galé!, os que trazem ·a pequena correute e a 
manilha. 

. nosso paiz preci~a e moih~, d~ populaçlto bonesta e 
robusta ; e se os r.asam~ntos precocee ~ão máos, os retar• 
datarios ~Ao peioros. 

Continuemos com a analyse das ieençiles. 
N«! art. t• § 4• do projecto, diz-se : « Nilo· podem 

servir no .exercito ou armada o~ expulsos, e os que tiv~rem 
sofl'rido a pena 4e galés.» Ora, Sr. prtisidente. nós Sbb~mos 
quo a ptma de galél, muito poucos 11 compriri.o, por 
qoaoto essa pena de galéH boje é sobstituida pela de pri
lilO com trabalbo, sobretudo a p~na de gRié~ temporari.,, 

O Sn. lAGUAIIIBB : - O nobre seuador já visitou a 
casa de Ct,rrecção da Côrte? Se visituse bavill de vêr que 

·os conrtemn~dos 11 prisão com :trabolho: não se confundem 
com os gnlé~. · · 

onde ba cas~8 de corrercão. ' 
A perpetua tendo a desapparoc~r, 

O Sa. Ms11oBs os AtMKIDA. : - Não ba ou nilo deve 
buver gulé• na ca8a de cnrrccçilo, como mostrarei n V. Ex. 

O I>Viso de 19 de Janeiro de 1847, declarou. que a 
meia rorrent~ 11 a mnoilha nos pés, ni\n designam penn de . 
galés. .Este a viso· foi dirigido ao director da c11sa de 
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correcçllo da Cclrte, e portanto lá nilo ha,ullo póde haver ·da 'constituiçllo ee d11tormioa que .:-• t"doB os braliieiros 
galés sen!o os de pena perpetua. Hào obrigados ã pogar cm armu, para sustunhr a iode-, 

Por cousaquen~i~, por esto pr!Jecto muita gente é ex- peodencia,.·á int~gridade do imp~rio e dereodel-a dos seud 
cluida.do oous m1htar, a pret~xto da pena de g~lés que o IOJW'$M-~Xternos e internos.» Se esta é a obrigaçllo rigo • 

· arL 811. do codtgo criminal maoda sub8tiluir cm· p11~11o rD!'a do cidadAo, a condição dus g~sos que deerructa, ou 
com trilh~t.lho, portanto s•m o cor~>cleristico do g•Je~ .. E pÓ<!~ de•rructar, é ni~eote · quA llR~a obriJI:açAo oAo eli. 
qual é, Sr. presidente, a dill'"rAnça entre a pena de galés pode trnn•rerir p~ra quem ainda nllo ·fór cid~&dllo. , 

.e a de prisão com trabalho'! Elia se acha nos arts .• u e Ora, Sr. presidente, o menor, nascido no nosso territorio, 
-16 do codigo criminal, mas ao rondo Ioda a dift'erençB soin~nle se considera cidadão quando enlra . no , goso: deis 
esta no trahalbo em publico, e no trah~tlbo- no recinto direitos individo:~es e politicos que as leis reconhecem; e 
das prisões, 8 maaiveJia SãO apenas medidas d11 sego- 1810 ~0 IICOni6CI' na época diA maiorid11de,. isto é.· BOS tf 
ranca. anuo~, on nos iii quando entra no pleno go'so dos dirllhos 

lias, Sr. presidente, 'e a razão da exclusão dos coo- polittcos. E' •Ó ~ntáo que o natural do Bra~il aarere o ' 
demnadoa a pena de galés consiste no culigo corporal titulo de cid .. dão bra~iléiro 1 nso lles r"speclivos direitos, 
inramanle que •ofl'rem por 6Uas peqaeou faltas nas pri- razAo porque esta enjeito a deveres co-relatcis. Bem sei 
alies, ••gando ouço dizer, este caatigo nllo txiste antori- qu11 por uma c'·• ta toler11nr.ia ~xercam-sA Antre nó< cugos 
sado por nossa l•gi•laçiu; nãu fÓ em vista da conlit•loi- publ1cos ao• 21 •nnos, e hmb~m aos 18, quando depen
çliu;llrt. t79 § 19, mas até coos.ta do proprio rtgulamen- dem de certa npreodiz•g~m,eo·no Dos empregos de razenda, 
to da casa de correcção. Eu ee1 que se tem upphcndo pois o v~rdadeiro era uercel-os em taeH idades, salisraita 
e111 algnns estabelec•mentos esse casttgo, mas elle nilo a clauftala do art. 178 da me~ma constitaicão. 
esta autoriaada no regulamento, e o avrso o. !83 de' 26 Destes princípios a 1i6Ce~saria conclusão é que ·o·m11nor 
de Junho de t861i, o coodemnoa · ~ai positivamilote. não estã obrigado a. pagar. e tilo CM o, o im~N~sle d11 sangue, 

o s~. J•GU.t.RIII :-Enulci devemos 1Upp6r que ella A que e~se dever é do cidadão IUi juri•, cnmo a razll···· a 
não so applica. ·lei e Jl naturtza o e-xig•m e o•d~o;.m M .. l!, Sr. presidente, 

(I"Scindaroos d;·stf·~ argumentos qu~ rrpoto valio~os, bem 
. O S11. MINPES ol AtllliiiD&:-Por i~so digo que o cas- que a rotina ,;8 d~~prez,., visto que outr'ora praticàva-•e 
ligo corporal nllo se appltea senão por Phuso. Portauro 0 contrario. re'n108 ootras; razões que, apoiando _edu, 
as penas de galés e a de prisão com trubalbo llO rundo sã•· lbPs darão maior· realce : as ra:rõeft pbysíol .. gicas. " 
uma e a mesma cousa. . · n nobre II'Jioi~lru da guerra, para combat~r as razões 

O SR. J.AGU.UIIB :-Nilo, isto não. destn ordem, que •·u ~qui produzi, a ree"peilo da iubabi-

O Sa. MBNDis· DI ÀtMBJDA :-Tanto que a dift'erPoca 
consiste em trRzer ferro aos pé81 medida de s~gar~oca .;,, 
movimento do trabalho em publicn, Ambas 11s p•n:s s•· 
ideoliftcam no trs.balbo forçado e pri•ào. A exduir-s~ 
deYía-s8 contemplar tanto os qua solfrem a prisão com 
trabalbo, como a de galés. 

lltaçllo do m~nor d" 21 IlUDo~, para o serviço do exercitG 
•·itoo duas 11bras, um d1cdoouio de medecm•. já antigo 
d" 1881, e a obr1 d" ZimmFrmau intitulada o, Homem. Em 
,,ootrario ·eu jil b.avia aprea~ntado as produc~õ~s, pode 
d•zer·se, dos princrpes da seiénc1a pbyMiologiea ~m nossos 
t•mpos, o~ •Joe concorrora~ pelos &tos trabalhos pBra a 
condemDIIÇAo da velbn tbeoriB da precocid11de do deseo-

0 S11. JA&UAMCB :~Mas esta pena é inramaote. volvimflnto physíco dll homAm segando os, climtu ;, o que 
O 811. MII'IPBs DJC At!lfRIDA :- Qual é a lei que 0 de- de alguma Morte concorreu para a exclusão do serviço dos 

clara?· E demais, segundo· diz o aviso de 1847, meia cor· "l~rcitos da Europa, os menores de .ii aonos. 
rente e manilha aos pés, na casa de correcçllo, não é peoa Eu. Sr. pre~identé, cit~i Bard•ch, Prichard, e· poderia 
de galés. . · . tambAm tflr cih•Ílo Jolin llfoll~r, porquanto é dos pbysio-

~as deJxemos de )~do esta questilo, e vamo~ a que>tllo h•gl•bs modernos, 0 pnmeiro. O nobrA ministro da gu~rra 
da rdade 9ue é tão ·Importante. Não_ quero. dtscanodo-a remontava 88 80 pasllado tt~ra aolliftear a Mdencia mo

.. tomar multo t~mpo ao ~enado, ~ todi\VJa desPJo ser flDVIdo derna qu11 bavia relot~do coni estrema vantagem a theoria 
sobre esta mater~a, CUJa graVIdade nllo se pôde pOr em d~ u .. uer e de Monte~quiea. · 

· duvida. · . . d 1 d 
A qu~stilo de idade ronda-se Dão só em raziles COQ81i- . Ora, Sr. presr~entfl, a tbeorr~ o seca ~ pusa o, e~ o 

tucionaes, como em raziles physiologicas, em razlles de in d1~se me8mo aq~r, quando tratei da doatrma, qpe JJdmltle 
teresse publico; e póde-se dizer até em raziles hygi~oicas uo_ homell!, o animal que suppGrla todas a9 t~mp~ratoras, 

-As razõe8 onstilucioA 11es já por veze~ tAnbo-ae AJhlhido. a 1aflu~ncra do chma d.e r ai modo que ~a zona &emperada 
ell:o ae deduzidas das pala nas do art. 1 41í do nnsso pacto a ~uberdad~ . ~e reahsna em certn Idade, e n11 zona 
fundamental combinadas com as de art. 1• do mesmo torr~da ou lr1g1d11 e111 ootra. 
pacto. Por este artigo o lmperio do Brasil é a associ•çllo Era essa a doutrina do seculo passado; e que por 
politica de todos· os cidadãos brasileiros que estilo o11 mailo tempo p•es11o som conte~lação, apoiada cnwo eR
devem estar no perreilo goso dos s~os direitos politico9 tavu pelo gral'lde e pre•tiginso nome de Haller. Encontra
e lambem indivídaaes ou civis, sem o que a associacão se a mesma doutrina nas obras de Montesquieu, e wesmo 
seria 'uma entidade Impossível. · ' em Buft'on, em quaFi todos nalorlllisias antigos. 

Um dos direitos polilicos é por certo a deresa da nsso- .Ma~, Sr. ·presidente, de ·1832 para ca a doutrina 
ciaçllo que não pode, e mesmo nllo deve ser confiada se mu'don inteiramentA1 sobretudo desde os trabalhos prorun~ 
nAo aos braços dos que a rondaram. E' este Dilo só um dos de Roberton, apoiados. em estudos e rigorosas obser
direito como um dever rigoroso; e por isso no art. U6 vações, quo Coram publicados na R1vi1la d., Edimburgo. 
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Portanto, Sr .• presidente, os e1criptores deuu materias 
anteriores á ·1881, e que foram citados pelo oóbre mi
nistro, não servem para solver a qu~stllo, .Porquanto Pala 
era a doutrina outr'ora bem aceita.- Em verdal18 pelos-es
tudos feitos pósteriormen&e dem~nstrou-se e bem, me
diante A sciencia e a ~b~enaçllo que o clima, pouc~, mui 
fracamente, intluia no .deseovuhin•alo pbydco do bomem · 

mo01traram ·qae·Dio hnla aessia. lntormaçiJes Cuado algu!Íi 
de verdade. , · - · · · · 

'Eu já tive occasião, Sr. prtlidente, de citar aqai um 
imporlhate trecho da obrl\ de Pritchard a eua HilloritJ •a
tural do 11omem, ·a que nllo se pôde opp6r a aúloridade de 
MscrJptores d11 época aaterior. á 188!. Para a queetlo tem 
esta circumstaocia moita força. Diz elle o aeguipte : (11). 

Ainda bool~m, Sr. presidente, o · o~bre senador p11IH 
Babia, o Sr. Zacarias, citou aqui n autoridade ~e Qu": 
telet aobre o crescimento vertical e trauner•al do bomem. 
e mostrou ql!e o bomem não adquiria o aeu perf6ilo des
éovolvrmeoto ·pbysjco, toda a aoa robustez. ~fnão dt•poi• 
dos 21 annor. Era então quando fi<:llva habilitado para c> 

se niço ·lllilitar, porque era qu•odn tinb1' a oecA•S•ri~ 
~olidu muscular e robu~tez. E•BII l!upln cr,.scim~nto era 
indi~pensavel e o be~mem nao !' obLJoba seoao depui• 
de haver atlingido a idade de U aooo~.- cumo fm ttldri 
a parte aclll•tecia. ~ão era plíeoomeno somente realisavel 

• Póde-se dizer que perante as grandes leis da ecoaon.ia 
noimal todua os m~mbros da f!l.milia bum•• na silo iguaes; 
t~dos os bomeue, brancos ou n.gros acbam-se collocados 
p~la oatur~l8, por assim dizer, oo pá de· perfeita igual
dade. A .<furaÇão da vida iuteira e a do tempo nec~ssario 
para alcançar o .e~tado adoJto sendo recuDbeeidas qoasi 
as me.mas,, nilo •e podia soppOr sem in'vero~omilbauça que 
~xisli•SII diiT~renças bem 11otaveis por ~lguma fuaccllo· 
p1.rti"uiar, ou por li10a ordem esp11cial de funcÇões. • • -

As oolr~<s raças qoe·eslão .no· Brasil, a raça iadigena e 
li raca preta transportada da Africa,. se acham na memas 
r.orldÍçõA> de raça branca ; a epocba da puberdade tanto 
no se:~;o masculino como no feminino 'é a mesma. Niogoe111 . 
~<ioda descobriu ph~oomtooo contrario. 

em certa zona do nosso planeta. · 

. Pouco · importa para a qoPstão, Sr. pr11si•leote, que em 
um ponto da terra os bomows s~jam de baixa f'St~lura e 
alta f'm onlro; a questão do de•eovolvimt<nlo pby~icn ,; 
sempre a mil• ma, e em r11lação ás raç~s r• furça- tie ·ma•• 

_o argumento, porque o iOoliVItiBo !'Ó•Ie fazer uma tal r•u 

Já mostrei aqui, •Sr. prr.sideDto, a opinillo Íusteatada 
pnr ama 11utoridade que, se ollo é competente a certos res
peitos, é por outro muito · competente, ~ respeitada. No 
•~•umpto que nos 11cupa elle invoca em aboilo da eua a qual alteraçLo, mas as raças oã••; d'lm&odam l~trgo t~mpo. 

seculos. P~rgunto 110 onbre miurstro : a oõ&ti& raç• ••o 
qualquer das que existHm no BrH&II não cuntam a pub•r
dade no mesmo templl que etilá coo•agrado oas ordena 
ções do reiuo, isto é, 1 íl anoua para o sexo Ctmioioo ~ 
H pora o ma~állino ? 

O Sa. ZACARus:-Apuiado. 
0 S11. MBNDBS DB ALMIJDA:.-Estll é a nossa JPi tijntn 

pêhs 11rd11DIIÇÕ··8 ~:nmo pelo cod1go crirriin&l " coo•tllUicão 
· do lmperio. Qu,.ndo pernll!te a l~i CIVIl que •e poH~m 

emanCipar o bumP.m e a molb-r ? To•tlos Ílos 25 aono~ 
mas por exc~pÇ411 bavendo prer~ocidad11 na intrllignuma 
ll mulbl!r &na 18 anoos e o bnmem &OB-20; é o que dispõ· 
~ ordeo~ção do liY. 8• til. 42 oo artigo inicial. 

Nofsa raça, rellro-me â mais iollueole, veio para o 
Brasil ba tres aeculos, e aiodJ oão tem lell'po so1Do:ieote 
para fazer a transformação que o nobre m·iuistro im11gina, 
per muitas e. nriadas circumstaocia~, que s~ria. longo 
expôr. A~ raças levam muhoa seculos a modiOr.ar-ae , por 
enmplo oa lodia a raça judaica e oatraa. A mesma raça 
indiana que domiaa ao lodo•llo, ~ue é a11melbaote a Ea. 
ropéa ou do mesmo ramo, alli tran~formoa s11. 

Furão muitas e variadas as circnmdaoctas que para 
tal cc•ocorreram : mudou de cOr, de alimeataçilo, de 
iasti!aiçil'es etc Tudo isto. coftcorre para a alteraca., ; 
mas neui por isso a t.pocba da puberdade solfreu mud;oca 
A 'ransformaçiio do clupa, de alimentação, d11s ioslltÚi 
çil'es e 01:1ras círcumstaócias não' vai até ao pooto de 
perverter a nator~za bumana oo •eu essencial. 

0~ cscriptores antigos fundaram-Se DOS reJatorios do~ 
viajantes que d•ziam que ·.a mulher. em certos' pa1zes, "" 
Arab1a sob1etudo, era uubil aoti 9. e 1 O annosl E,ta iefor
·m~çào io11XaCla que depois su d6stroia,porquu demn1s a mhi• 
o pb11o• m~no nAu aeuo1ec1a d.,ntro de zona torri<la, ern 
dentro da zona t~mp~rada, na Arabia e nns hdias Or1,.n 
&aes. Os estudos e observaçil'os posteriores cabalmente de-

opi01ão de pes~oas ~balis,;das oas acieocia! que tem .com 
•sta m&terta toda a relacilo ; essa autoridade é a do 
Sr. D!Jpanloup, bi•po- de· Orleans. , 

Do.se eue em•n•ole prslado, tratando dos _ fraace111 
(lendo) . •A prna mais d•cisJY& que aos 18 aoao• o tem• 
p11rnm•oto da generalidade dos maocêbos Dilo se julga 
bas1c1Die furt~ para BUpportar o serviço · militu, é. que,- de 

· f•ilo, o•buma de ooasu leis de recrutameDto do ex11rcito 
jantAis lixnu Pssa idade para o sortein. E comtado graves 
razlies haVibm para preferil-a, 1e se julgasse que o aéniço 
militar fosse possível aos · 18 aaaos, sem acabrunhar oa · 
~~~r em perigo as saúdes.• 

E.cuso. repelir o qué já_ em outra sessão li, que firma 
com muita vaota~t~m ~sta doutrina, cbeia de bomaaidade e 
seaso, que· sustentamos. · 

Mas, Sr. presidente, o Dobre miDistro oppoz a e11a doa~ 
trina llo si, tao moral, a opinião de Zimmermana. Ora, 
fc~lizmente é o meamo Zimmermano que eu trago para 
mostrar ao honrado ministro que esse autor ollo lhe. é de 
todo favoravel, e oilo lh • é favoravel por uma circalll
staor.ia que vou notar. Zimmer.Dao com. ~a~ito diz na eua obra 
.. Bomem. que em'clima qu~ot•, o deaenvolvim,eoto pby
sicu é mais r4pido do que oo seu paiz, danr 1101 contr4er; 
como elle exprime-se ; mas dessas palavras Dilo 11 pó do 
Haber se elle se refere á Allema,!lha eu A FraDça. -

O Sft. JuNQUBJRA (ministro da guerra): - Refere-se· A 
Europa. 

O Sa. Mrmo1s 1111 ALMEIDA- -Mas na Europa ha oa 
climas m~ridiooaes o os septentrionaes, que, á mór parte, 
posto que dentro da zona temperada, fazem dift'ereDça. 

O 811. JuNQD'BIIIA (ministro da guerr11) :- E' geral. 
O SR. MsNoss DI 4LllfgJD4 :-Tdn&o Dão é geral qne a 

·H i portugneza das O r d~naçli:·a, ai &da entre n61 em vigor, 
llln aos 1! annos a puberdade do sexo ft~mioioo, e aoa 
1 i a do masc111in11 faz, portanto, muita di11'ere119a. 
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Conseguintemente, ae esse autor é allemllo, como o nome O S11. Mx~DBS DB ALIIIBII>A : - Eatil V. Ex. enganado. 
parüce indicar, póde dizer que uos. paius !tios, na All6ml4-' Zimm6rmaou nilo fez Wllis do que copiar- Bullon, e Bàlfon 
11ha do Norte e na Escandinuvia assim aconleca, isto é, expóz no sen tempo o que supp6z.ser a verdade. _ · 
a pube.rdade é mais· demorada. Mas iliio 86 pÓdH diz~r Para 86 vêr, Sr •. presidente, o qna~lo este escriptor com-. 
outro tantu a J'e~peito da França do Sul, da He~pauha, prehende Ião mal o q~e escreve, como se di~ ·qu" fazia Jules 
da ltalia, da Grecia· e da.Turquia. Se o clima 16m e•sa J11nin a respeito de outros paizea e do nosso qu11 nunca vi
poderosa inftaencin, não é n mesma coo~a o que se pas.a s1tou, narrando aliás cousas moi curiosas, mas ph11ntuticas, 
nas latilndes boreaes e meridiunllAS de .nm11 ~oaa. eu vou mostrnr ao senado' o que Zrmmermann; essa grande 

., M11s, Sr. presidenle, admitt~mos por bypothese que ao!oridade do nobre ministro 'd!l gnerra, diz a respnJio do 
esae escriplor soateola essa opi11ião; o cluna apre~~a. k Bmsil E' curioso, e serve lambem para se poder apreciar 
idade da puberdade .. Eu digo que es~a doutrina ~ilo é o grão de veracidade que merece tal poblicacilo acerca 
exacta,-porqu11 a lei franceza marc11 a epoca da pub~rdade de outros paizos {lendo) : · , • ., 
como a lei portogueza, e os jurrsconsolto• fraocezes, tilo « Os c~m~onios portogoezes do Brasil slo de e_stremo 
illustr~rdos e tão pratico~, rJi!o tomariam essa base se nilo orgulho. De~ prezam todo ·o tr~balbo como deshonroso, 
fosso a verdadeira. · · e teem. de tal sorte medo dessa descoilsideraçiio,· que 

Por outro lado, Sr. presidente, esse escriptor não póde ~upportam com estoica coostaocia o trio; a humidade, a 
ser no assumpto eonsider11do aulorid~>de de·gr•nde vulto, fome, não tratando de suas babitaclles nsm do aeo na
cuja opinião se aceite sem o menor exame ; pelo que vou·" lua rio e por coo8eguinte nll:o . disp~em de nenhum bem 
mostrar, e para isto cbamo a atleoç!lo do 8enudo e do e~tar. Saas.noçllds religiosas limilam_-se -ao conhecimento, 
honrado ministro da guerra a quem respondo. Zimm~rmaon á tradicção de que sll.o christã:os, que existe um Deus e 
exprime-se assim (!e!': uma ruile de Deus ; e além disto m áos espiritos e pban-

." Nos climas tropicaes todo amadurece cedo, mesmo !asmas, de que teem muito medo, o que os impede de 
os. homens., A epoca de nubilidade nas meninas é entre 1101lar e ·s;.hir á noite, a menos que se nilo jÍIIguem pro
o nono e uodecimo aono. Ell~~os podem C•S•r ~eUJ cou~- l~gldos· por bentinbos e patuá8, que comsi&o trazem.» 
trangimeolo na idade de 10 annos, e uma menina de 12 Ora, Sr. presidente, um cscriplor que publica destas 
auoos é con~oiderada tilo rdosa como entre nó• uma Sb- cousas, q,nan~o nós que estamos ·e vivemos no Braail, 
nhora de 80. O sexo masl'ulino di~pendd nMiM lemp" em sabemos inteiramente do contrario, Dilo póde merecer 
amodorecer, mas de ordinario os homeus se casam aos 16 crl'dllo. · · · 
annos. , OSR. JUNQusrnA (mini1tro da guerra):~ Abramos um 

Ora, Sr. presidente, poder~mos seriamente acreditar na pllrenthesís : ellt~ edá se reforindo ao iaterior; onde ha 
opinião deste escritor, oós que e~lamos no Bra~rl ~ sabe- mu•ta gente que crê em patuát. . 
mos que a pob~rdade aqui nas menruas não é entre o O SI\. M&!IDBS DE ALMIUDA :-Zimmenuaun em verdade· 
9° e 1 t • ao no ? Já se vé que Z•mmermann parece ser um está SH rllf•.rrndo ao interior, e belil mostra nllo cciohecel-o, 
de8ses escriptores .de racit redaçilo a: queni os livreiros dH pois diz qu• os nossos serlanPj·i~ nilo sabem de noite sem 
Paris ou de LeipsJk encarregam rle fazer obr11s de volga- trazer patutil com meda de almas do outro mondo J. Ora 
risação das sciencras, e · com1Hiaudo como podem, não eis aqui como HMse · escriptor, qne se apresenta como natn
esludam perfeitamente as qoe~tõts, tomilo por guia uru rali~la e pby•iologi•tâ, aprecra os homens é aa coaaas ·de 
escriptor que lhe inculcbm ou de saa ~ttl'dição. Pm homem nossa terra, e o nobre mini>tro lhe dá tanta consideracilu. 
serio não exporia em nossa e11oca uma tilo estr11vagan1e Mu este autor vem ainda aqui neata soa obra em· um 
opinião.' . poolo apoi11r a opinillo que drfeodo: é quando·eJJe se re-

0 Sa. Ju~Q~EIRA (minirtro .da guerra):-Bu11'on diz à tere ás raças; pronuncia-se assim (lendo): 
mesma cous~. " Ainda uma vez, o clima obra poderosamence sobre o 

. hoJ!lem, ma.s não pod~ produzir dislincçiles de ra~as. » 
· O Sa. ·MENDES DE ALMEIDA:-Diz pela razão que já d6i Se fosse assim,· os habitantes do norte e SQI da Ameriea 

ao nobre ministro; Dal!on é um naturalista do -socai o ·deviam ser os m!smos, tanto mais quanto é qaasi identico 
pauado. o seu modo de vrda. Ora, haverá aada de mais diJrereate 

O Sa. JuNQusm& (ministro da guerra) :...:.-Mas era um do que um Esquinó e um habitan-te da Terra do Fogo 'I · 
homem de muita experiencia. . . E mais aba;xo diz : · 

O Sn. MK~DES DE ALMEIDA:-Perdóe-me v. Ex., parec~ " Grandes e pequenos, iniJiligeotes· ou estopidos, 01 
.que não está onvindo r• argumentação, Eu ull.o desconbe~o homen~ dllvem em part11 ·ao clima as diJrerençaÍI que os · 
os meritos de Boll'oo ; mas nesla qnestilo elle seguio a distinguem • mas 0 clima cede peraote a iolloeneia da 
tbeoria d6 H1tller, acoitando como de b:•a Conte as 'narra· raça e da origem. » · · · 
çllas de viajüntes, que ttlo mal e inexactameoll• apreciavam Logo se a nossa raça não tem no Brasil soft'rido altera-
o que viam nos paizes por o1de peregrinnv .• m: Dufi'oo como çiio hlguma a d~speito do clima, que se diz modificar ••• · 
Idootesqo1eu confluv•m nos VII•J'antes que nilo diziam a O SR. Ju~QUBIRA (mini1tro da guerra) ;.:_!h I mo-

difica. verdade, como por exemplo a r11speito d11 Arabia cosluru~s · 
IJUil a propria b1blia desm•nte e a historia diz hnjH 0 coo· O Sa. MIIIIDRS DK ALlllBIOA: - l\las 01 climas cedem 
trario, em vista das "iagens sci~nlific115 de Nrebubr e (c.edom, não modi~cam) dlantiJ da raça e da oríg~Jm, diz 
outros. · Z1mm~rmann. P.rrhnto, (conhnúa o mesmo •e•criptor), é 

. um erro acrl'dilar que so pódo ·paHsnr de uma raça para 
O Sn. JoNQUEIR.\ (minittro da guerra): -I~so é sobre outra com a condiçilo de sabmett r-se a outro clima 011 a 

r~ c tu• hioLoiJco~, e ni'lo sobre o cco~clweuto do homem. oulra maneira de viver. , 

..... 
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Qpem é, Sr. presidenté, qne habita este paiz ? Tree 
raças e 1uaa differentes misturas qiÍe compartilham de 
auaa oaturezu. Em todas o· nobre ministro nllo. encontrar! 
e11a puberdade -precoce no sexo feminino de modo que 81 

· mulheres poileam casar-se entre os nove e 11 anno1. 
0"811. JUNQUBIU. (miniBtro da guerra) :-Silo alguns 

racto•. ·. _· 
o. Sll. MIINDBi DB ALM~IDA ::_Os ractos entre Dós' 

estiio moatraocio o contrario. E se alguns existem para 
abonar o auerto do eecriptor, não -servem de regra. No 
eabQÇO ~e antropologia do· Sr. Couto-de .Magalhães se vé 
.que os nossos. indig~nas não admiUe!JI o casamento das 
donzt~Uas 8eoão depois doa iO ·annos, o os da America do 
Norte aioda iam mais longe. Se o clima do uosso palz 
permilliue somelbaote precocidade, os casamentos não se 
demorariam tanto. ·. 

A. re•peito da raça africana tambem dá-se o mesmo 
facto. Sirvam tfe exemplo esses homens athletas da raça 
preta, que occupam o lilloral àfri~ano defronte das costas 
do. Brasil, sobro tudo os Á$bagtes, os que denomina~os 
minai, e· muitos outros,· desde o Senegal até :o Cabo da 
Bêa Esperanca. São homens além de .robustoa, mai corpu
IBntos, e,. todavia, ·entre .elles oão ha essa precocidade de 
puberdade, com quanto· habitem em latitudes da zona tor-
rida e temporada. .. 

O argumento, portanto, do honrado mini!tro a esse 
respeito nllo póde pre.valecer : ello é coatrario ãs nossas 
leis ·é costumes, contrario ás observações e estudos da 
physioloiia· moderna e á propria natureza humana. São 

. estudos feitos com melhor apreciação dos factos, com 
-o_utres recursos que Bu1l'on não teve uo secnlo pusado, e 
nem. os seus cootemporaneos Haller o Montesquieu. 

Sr. presidente, opponbo-me lambem ao § f • deste 
art. i•, quando quer contemplar, o parocho na junta que 
deYe razer O alistamento. 

Ó Sa. SrLVEIIIA BA Moru :-Apoiado. 

0 88. MENDES DE ÁLÍifEID! : - Eu até nem ·sei cemo 
. --..o' honrado ministro da guerra pôde concordar nesta me• 

dida. O parocho que quizer desempenhar bom e digoa
mente o seu I orar fica impo8Bibilitado por este novo en
~argo, porque está mui sobrecarregado de afazeres, q_ue 
nlio- pó de e nem deve ser chamado para este. serviço. Só 
desrilbro aqui um fim, qoe é tornar o pa~ocbo um em
pregado publico civil para !e lhe poder applicar certas 
penalidades que boje .estilo em moda, e que são muito_ ao 
paladar do 1111bre presidente do conselho. 

·o SR. SrLvBIRA u MoTT.l: -Mesmo esta idéa do. pa
rocho é delle. 

O Sa. MnnBs »11 ALilEIDA. : ;_ Esta lembrança é mais 
nm meio de perseguir-se o parocho de uma fr~guezia, 
envolvendoJ•O em negocios desta especio, que ba dA allra
bir mailas odiosidades e dar l~gar a serios compromelli
nJentoi e com o desvio do cumprimento das suas natu
raes obrigAçõ~~. qu~ Hcaram muit::s vezvs sacrificadas, 
por es.le cumulo de deveres profnnos. 

Quanto A di"triburção dos conting~ntes, assumpto do 
art. a• do projecto, ou voto como já dis•e pela emenda 
do nobre sen&dor pelo Ceará, que sinto não se achar 

À!'PilNJIICI: 

.. 

pre•ente, nilo ·podendo acompanhar a .arramenlaÇio do• 
nobres senadores . por- Minas Geraes, . que prodli1ia em_ mim 
efleito contrario. . . 

Poderia talvez dispensar essa emtnda, mas depois do 
que disseram SS. EEx. insisto na distribaiÇio justa e 
eqoidosa dos .. contingentes pela população. Jivre ; até 
porque· assim seria mais um meio, bem diase bontem . 
o uubro senador pela Bahia (o Sr. Zacarias), d1 termo~s :_. 
uma verdadeira e acredilavel estatietica. Logo que eeta 
ettatlstica regulasse o onus, e não as vantagens, todoa es-:" -. 
taria)D attentos para evitar qae. ella se tornasse um ma
nejo politico, como se raz para augmentar deputações e 
crear comarcas o províncias. · · 

lá disse tambem, Sr. presidente, o qae peosava a re•
peito do roroecimento de · récratas para a inarioba pelo 
nobre ministro da guerra. E' um· grande iucoànnien&e 
para a nossa armada esta medida. . _ · 

Tratando do sorteio falia o projecto em rerulamento do 
governo para ser· esta lei bem exercotada. Eu tenho, 
Sr. presidente, muito medo dos regulamentos do governo a 
bem da boa e sincera execucilo de nossai leis •• -. : · · - . 

O Sa. Su:vBJU DA lloT1'A. :-E eu lambem; · 
O SR. MENDES DE AI.!IIBIDA. :-••• porque entre nós os 

regulamentos do poder executivo servem para prolongar-se 
o borisoote das leis votadas ou fazerem-se leis noYaa, á 
pretexto de regular-se a· execàça:o. Por certo não vlo 
executar o que está escripto na hgisla~lio : .ora · pro· 
loogam o alcance da lei, . ora acresceu&am _.alguma di•· 
poeiçllo que não se acha no decreto do poder legislativo e . 
esses regulamentos ficam permanentemente ém vigor, seja· 
qual for a reclamação, não é possível ao ~epois facilmen&8' 
abolil-os, 11 nem mesmo mod16cal·os. · , 

T11mbam não creio, Sr. presidente, nesse aorteie ·rei&o 
pelP juiz de pu, que é uma· entidade eleitoral. Por que . 
uiio se havia de dizer no prejecto que, em Ioga r do 'juiz: 
de paz ext_rallir a sorte, se procedesse como ao jary, me· 
diante um menino·? Era maior_ garantia. . . . 
· O Sa. SJLVI:IJ!A Di Mo'iu .:-Ba de haver maUa eica-
motagem. · 

O Sa. MENDBS DB ALiiiUD.l· :.--:. No § 9• desta árt. 3• 
lambem se trata da pena de capturaçlio dos · refractariol!. 
Esta pena é uma nova especie de caçada humaúa qué·se 
vae iniciar além da outra que subsiettrã por algum tempo-, por 
quanto no principio da execução desta .lei, o governo com 
a declaração consignada oeste paragrapho, Dilo abando
nar& por certo as instrucções de tO de Julho de 18_ii-, 
emquaoto nã!l se completar o eonliogente ; e o que se 
segue 6 que como e!ta lei ha de encontrar grandes em
baraços, teremiu -dons arbítrios, ·o. sorteio e a nossa já 
conhecida caçada humana. · 
· Eu desejara, Sr. presidente, que o nobre ministro da 
guerra me dissesse 110 meuos como hll de harmooisar a 
doutrina do voluntariado com a idade inferior a -i 1 aaooa. 
Esta disposição uilo póde trazer outro resultado souilo & 
desordem ua familia. O que se segue é que se~ uio moço 
qaiser apresentar-se como vol~otario, mas Mo tiver a 
idade l_egal, não fOr sui iurit, 6ca. tolb1do porque o pae 
ped11 drzer: ·.-na:o quero que se apresente como voluntario» 
por lllla parte o filho poderá retorquir-lhe: aapreseotar-me
bei pois tenho a lei a mea favor.» O que se segue é qae 
teremos esta luta, luta prejudicial em llamno da autoridade 
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paterna, lula e~casada 88 a entrlld& no serviço militu 
fo8se aos t1'annos, quando Ilibo ealiveue fóra da sujoicuo 
paterna. • 

ne atéaos a5 nóno8, em alguns cuos, parece-me iniqoa• 
por isso que nenhuma culpa póde ter o cidndllo de 'er o 

·SOU 'orleio posterior á !1 annos e nlto á 18. Por outro 
lado, parec"·me ioatil a di8poaiçllo contando-ae a demora 
da data .do alistamenla, mutme passados os primeiros. 
annn~ da execoça:o desta temível lei. 

E' pch, Sr. presidente, esta medida ama exciLaçllo a 
r~V•·lla, a dt~aubedien'cia uo recinto da família que o lt'gls
)adar r1Dnca devera animar. Em verdade o filho rebelde ã 
tod.otl 1\1 con!elbos pateroaes, ancioso por libertar-se d&!&e 
beot~fico jogo, poderé ainda dizer : 

Q~em poderá escapar á eua red11 de malha blia~a? So
m~ o'" p11lo "Yill~ma que 'e diz que bll ern MinaM GHra,s, e 
que em qualquer outra provinda se poderá p6r em execução, 
por issL• que M boas receilll& se propag11m, isLo é, os doua 

a Eu sou toluotario, quero ·servir ao mea paiz no exer
cito on na armada. » Como repellil-o ? A loi favorece-o 
e a. autoridade militar vae aesiLanao esse tolootario da 
peior especie. Á•loi, Sr. preside o t., não ba nenhurÕa dis
po~içil.o que contradiga o quft .venho de ~rzer, iHto-é, que 
88 admitia e•le voluot&rio, se trouxer aatorisaçAo paLeroa 
oa do tutor. 

partidos se conloi~m para reduzir-se o num"ro dns re
r.rutas. Ets o que poderfl acontecer : o ah8tam~nio e o 
sorleio aerllo illuaorius. 

Em outras r~ro Yio•'iu em que o rigor da lei 111 firmar, 
a receita será d!Ji'-.rcnle; Janç~r-H&•ba mlio. do ezpPdieDt8 
de h a muito praticado pelos homens -do Ceará : rrDeus é 
grande, mas o matto é maior "• e o reaallado será alem 
<le non . caenda · humana chamar-se "8 homens cuados· 
que ollo t1ve;em filhos parll o serviço militar. E, Sr. p~e
~idente, pod~rà bllver ulilidàde -.m demorar um homem .10 
ao nos, oe melhores talvez da sua vi~a. á ~spora de soa· 
liberdade 'l Isto não he ju~lo e nem humano. 

· Tambem, Sr. presidente, me oiio conformo com o tempo 
de serviço.do projecto: s~mpre repetirei é muito longo, é 
um penn8o e escusado ~acr~ficio. Nilo insiMIO mai~ em 
cbndemoar _esta dilposiçiio, porque a hora estA dada, e 
não d~•io demorar-me na tribuna. 

No § !• do arl. j• ba uma emenda do nobre senndor 
~Sr. P~ranagoá, pela qual voto, com quanto, é meu pa
recer, que o pÍ'11zo do strviço merece ser .ainda mais li
mitado. 

No art 11•, segunda ·parte, a preferencia de chamar-se 
para o.serviço as classe~ mais modern~s, tem por t101 
tornar. ainda peior. o que alleguei a respeito da idade do 
recruta. Falta-se ã ignaldade nossa chamada ao servico 
militar, e eilte defeito prn'fém de levar-88 muito tempo no 
servico militar, isto é, sei~ anuo•. E' por essa causa que 
os que vllo depois Eervir nllo slio os immediatos á classe 
chamada ou sacrificada durante tão longo praso, mas ao 
contrario as classes m~is modernas. por consequencia, 
~inda os moço,, os adolescentes de prefereocia ao8 bomerJ8 
fritos, e robustos, eo se chamas~e, como naturalmente acon
teceria, pela ordem cbrooologica. 08 pequenos prasos 
eemediariam um tal dereilo na lei em projecto. 

O 11rt. 7.• parece-me inutil, porque diz assim, no prin
cipio : rrNão serà contado con:o temp& de servi~o militar, 
o que to r prestndo no tos da idade ~e f 8 annos completos, 
salvo se fur em _çampanha. » Se ~e admillir a emenda da 
nobre commissilo casual de qao começa o serviço ·militar 
aos 19 jonos, tendo Jogar o so1 to i o ·llos 18, come ae ba 
de contar semelhante aerviço? ·salvo se admillir se vo
luntarios aot6s d" idade l~gal do aliatameoto nu do· sorteio, 
o que alio se deve presumir. 

E' pois n·eces.sario r6digir este artigo de rorma .que nlo . 
baja duvidas ao dt.pois: .!m outro te!Dpo, quando o me~ 
nino nascia 11 o de~tinavam para o exercito, assentava-se
·rhe prnça e mandava-se. contar antiguidade desde esse 
tempo, mas eue abu11o felizmente acabou: Coola-se mesmo 
que chegou ao poolo de servir o aeaeol.amenlo de praça 
pnra o filho immediato, baptisado ·com o mesmo nome, 
lallecido o primeirv. Assim contn~-.se logo uea primeiros 
postos uma 'extraordinaria antiguidade. 

Neste mesmo artigo vem outra vez D08 ns. 2 e a a qaM
Ilio do casameoto. Ainda neste lugar se mostra a pouca 
sympalhia que por essa 'instituiçllo tinbum os autore8 e 
dereasores do projecto. 

No n. a e 4 os casados Cl'ln filhos separado. 
oa não de tuas mulhere8 Pilo cb~matlos ao ePr
viço miliiar depoi~ de esgotadae certas_ calh•gorias. De 
maneira que a molber casr.da n§o tem JUS ao pntrocioiu 
do Estado ; por cau~a do serviço militar deve ser abnn
donada I Eis Sr. presidentn, o caso que n~<ste projecto ~e 
faz do caMmeJ,Lo I Som~nte aos filhos é que neste pro.:
fecto se quer proteger. a ~ulher .não. CbMma-se o m~~:ri
do ao ~erviço, e a mulher fica ao deMmparo. afim de qne 
trague o pão da mi~eria, ou outro nind.a peior. 

Quizera ainda, Sr. presidente, dizer alguma cousa sobre 
o ca•ligo corpor11l na armada, as•umpto do art. 8• do· pro
Jecto; mas nllo ba tempo, e portanto ficarA i8tO para 
quaudo enlrar em a• discussão as rorças de mar. 

Como, Sr. preaideule, o· honrado ministro consente 
em oma disposi~ilo tão barbara como eata, é o que não 
sei e ne:n posso explicar I Semrlba nte medida t~slá, e 
muito, em· desaccordo com os testemunhos que constaot•
m•n!e dá s.· Ex. de que partilb& com fervor as doutrinas 
da nos~a lgrrja. ' 

Passemo8 á ultima pa'rte deste art. IS, que alio deixa 
de ser importante. 
- Bstes 1 O nnoos do demora pBra os sorteados que forem 
aliHtados depois de c.ompletarem 21 annos, demora que 

r ' 

O S11. Su.vsru DA: Maru :-Ou as de terra. 

O S11. Ífv.Nozs oz AL"MIIDA : - O art. ·so dt projecto,·. 
nos §§ 1 e !, 11dmille aos llmprPgo~ pnblir.os aa prRÇII 
que 11verem bAiu ou escu~a do Berviço militar se hou
vnrem dPsfmpenbado bem os seus devere•, tanto ao exer
cito como na armada. Bete favor lambem se esteilde ao 
emprego de preferenci11 ·nas obras "' officina8 pnblicae e 
nnH. ~stradas dA f•rro, par& iis que nllo poderem ser ad· 
l!liltidos por defici•ncia de bbbtlit~ções nos empregos pu-
blir. .. s do certa c11th•·goria. · 

Dt~pois qoe um homem, Sr. presidenl6, tiver d•~p~n
dido sois anoos do SOil mor.idadA no. servico do exercl11 
<~O dA arm11da, no g11ral, fica iubabJJit,.do pa'r11 po~er b•m 
BArvir em outras proli~Aile8, com exr.Jusllo da que d~ixoo. 
E' pois em taes circamslancias que, por consolaçllo de 
tal descalabro, se lhe oll'erece serviço na• officioa8 publicas 



• ,· :: .. ..l..;n 

Discurso do Sr. vi_sconde do Rio Branco 299 

e estradas de ferro. Mas, Sr. preaideolA, 68lou bem ptr- " o~ officiaes DilO terilo, sob. prelet:lo olgum, qualquer 
suadido do que este mesmo fnvor iJ illu!orio, e •m todo praça einpregad& em serviço p~rticular." E•le .1erviço, 
o casu depeodrlfá do empenho e dt! reiteradas IDpplica~, Sr. preóidenlai, era o ijervíço dt~ e•crivo que deaempeuhava 
muitas vezes baldadaa. · o camarada pur commodo do. officjal, folitmoole Vall aca-
. · Pelo que re8peita ás ealradaa de ferro sei, Sr. pre11i-·. bar o o exercito. · 
deute, que o Bràs'il precba de. muita gente para este ser· M018, Sr. presidente, allo s•i como não ficQu,·. em vista 

· • vico·; maS am homem que Vier 68larado COm O Servico do da antiga pratica, e .IOUVIIVtl U5iUIÇa de D,OiiiUS aotepas-
8X~reiiO e aobrtlado da armMda, ha de custilr mÚito a sadoa: tod~via muito receio. de que estã dispo~içlto nilo 
aceitar eele engodo de serviço pe~adiA~imo, e não poucaj Me apl'lique lambem á marinba. Aqúi, Sr. P,re~íddóte, nllo 
vezu perigoso nas obras dJS eMtradas de fdrru. Stl diz cou~a algu•lll& qui7 traoquillise e a lei que discuti-

O s11 •. ID'IIOUIIU 
1
mhtidro clll gu1rra) . : _Estafado mos . só. se refere á warinh~. quanto a rem~s~a. d11 pes-. 

com SI$ aonós 1 . · ~~ai 1donee; portanto 11~ 'llllfln~~ podem os oU;e1aes ·coo-
• · unuBr a ter em aea sP.rVIÇO particular 11Jses escravos. . 

· . O Sa. lfs11n1s 111 ALIIIID.l: - Aqui, Sr. presidente, Seria pois eonv.niente, ·sr. presidente, qcie se uplí- · 
aeria talvez o caeo de referir-me aos exemplos notadoa caase ·melhor a doutrina deste artigo, para qae.um · hf 
pelo IIC!bre senador pelo CearA, (o Sr. Joguaribe), digno abuso repagn~nte á dignidad~ do cldadilo nlo se 'reproduza 
aíembro da commissilo de mariuha·e guerra, por· onde se na armada. Além de que, Sr. preaident«, ea, receio que no · 
prova, diz S. Ex., que a tarimbii ~ uma eacóla da moral Piorcilo, em v•~tll da tbeoria aprÍ!sentada pelo oobré mi• . 

Esta aiogular tbese foi aqui lambem · precooisada pelo nistro da mar10ba, uilo haja esse desuso para peior e maia 
honrado pre•idente do conselho· e ml'smo pelo Sr. ministro rigorosa ainda, neste auumpto, como acontece u ara~aãa 
da guerra, citando exemplos de fóra d6 oos~o paiz Entr11 11 respeito da interpr.taçilo do arli&o 80 doa de guerra. : 
nó~ seria bPm difficíl encon&ràl-os. Ora, Sr. presidentll, da Deua permitta que mil engane.- · ' 
maiieira porque foi illumioado 11 quadro I(UPm nAo. seria Tendo já excedido a hora, Sr. presidente, ponho aqai 
eoldade ,. Citilu·se o exemplo do. S. lgnacio d11 Loyola ter~o a eotas· rellijxéle~, sentindo nllo poder votar por· 
antes' do 8111 · apostolado,' no castello dtl Pamploaa. este projecto, a mt~uus q11e nil.o se lhe faça ·com a conti-

S. · lgoacio de Loyola. era um. f!obre e de. tlio élevada ouação da dío~ssilo alguns melhorameoloiÍ a~seociaes q11e 
po!icllo que autes de seguir a carreira militar havia occu- constam de variad emendas que Coram otrdrecidas por 
padÔ o Jogar de pagem oa escudeiro na côrte de Fernando mim, e por al~uos ílluslres membros do senado. E em 
de Aragllo. Nilo foi, portanto, nprender moral, edificar-se additamenlo a eBs&s voa lambem maadar á _-mrsa as· 
aa talimba. seguintes emendas (U). · 

Citou-se tarRbem: o exemplo de Lincoln, o eelebrad& (Já fora?n publieadal ,na::acla da Út~io.) 
pre~idente dos Estados-Uoidos na Jul~a gigantesca da sec· . 
cessilo. Este BXemplo doa.aess••s dias aioda é mais curioso, No caso ·de não se adoptarem estas allera~iJea qae pro-
por is~o qae Lincoln foi militar durante mai limitado ponho para melhorar o projecto, e oatra8 ·qõe já aotei, 
espaço tle tempo, e qaaodo jã era bomem feito, est~abele- ::ontióuarei a votar contra semelh~nle medida. - ·· 
cido. e Cl!m importancia na · localid~de em qae habitava. P~ço de! culpa ao senado por haver contra meus dese• · 

Mas, Sr. presidente, será es~e por ventura o caso e111 jGa demorado a discussão ai~ e8te momento. N4o pudia . 
que se acham os nossos soldados ? • terminar antes, em vista do que expendi, e sapponbo me 

O uobro outr'ora se era rico fazia a guKrra por sua h11ver jasliticado, tanto Jliais quaslo coube-me a palavra, 
couta, .ou tioha o aox•lio do rei ae era pobre. Era essa a além d~s 2 b~~ras. . 
~itllaçil.o de S. lgnacio de Loyola. Linc:oln, quando ~e o SR. SILVIIIRA. P.l MoTu:...:.-0 s;. ministro da mari
apreseotou ,para aervir como militar, já sabiA da popula- nha tomou ·boje todo o t~mpo. 
ridnde que tinha, l~tnlo q·ue foi logo fileilo capitilo, não de 
primeira liJ!ba, mas de m11icias. Nllo M,portaoto, eneami: O SR. Msr1oss Da ÂLIIBIBA :- Tenho concluído (muill 
aba do para a tarimta afim do muralisar-so; uão. adquiria b8111, . mui#ó bem.) 
ahi essa illostr~çao .e moralidaae, que 11oa lembrou o n"br~ 
senador pelo Ceará, e tanto recemmeod4o a sua me
moria. 

Qunodo Lincoln se dpresentoa para c~mbalter coatra 
os Iodios já tinha gran.de po~i~ilu ao Jogar em qae re-i
dill, que era oo estado do Illinois, e alli ~rnthVII, llODlllnte 
de uma pequena ~u•rra,.ll n4o dll luta regular eotre dous 
ou m~ie e~l~tdo~. Era luta de momento quÍI imporLaVd a 
salvaçilo do Jogar, movimPoto que dur11ria p.r algum tempo 
em qaanlo se r,p•llia os latlios hvasores. N4o .fui pr,ci~o 
recorrer-se á forç11 de .t• hoba, . mas as milit!las da loca
lidade, que eleg~rio Lincoln por eeu capitão. Logo, Sr. pre
sidente. o exemplo invocadu é om ex~111plo qu11 nilo vem 
para o caso, porque nilo apresfnla em cousa ntnbuma A 
curiosa these d11 moralidade da laria.ba. 

E' na lllrdàde, Sr. presidente, boll e moralisadora dis
posição esl!' do ar I. 1 O do prujecto (U).: 

' 

.. 

SÉSSÃO E~. 24: DE JULHO 
. Jleerulamenlt 

~Sr. vllaeoode do Blo Braaeo (pr~ti• 
clenle do cont,llao) : :_ Sr. presidente, maid ama ve1 ad
marHi o lvm e as oinistras appreb~ÍI•De• dos discaraoa do 
nubrll HOnlldor 'Jlth pr~<viocia da Babia, que hontem tal-. 
I ou. Ao ·oovar S. Ex., a aocicdade brasileira corre grao
des . perigod j a iud · aijriiDÇil política li OS está matando ; -
este projecto uilo é o m·usmo que o nobre aooador, como 
m~mbro de doas C8mmis.oea d~~l.a caiiii,~Xaminoa, e jlllgoll 
·ligno de approvaçào com certas emendas que formulou ; 
é u111 projecto que deita a barra adiante em rigor ao 
sys~ema da Fraa~, da Allemaoha e de outra• potencia' 
mihtaresl 
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300 Discurso do Sr. visconde do Rio Branco 

Ha alguns annos_que" eu noto quanto o nobre sena- 1 em 18.67, que estadistas dos maia reepeitaveis diziam que 
dor, cnja amizade· ·muito preso, a cujas )11zes niDflllem a ei~IÇilo directa não. podia entrar no programma de oe
rende mail 6iocera homena1em do qne.eu, padece de pu- ohum gabinete IIDosato, e annoa antes o mesmo nobre se-
timismo. oador a quem tenho a honra de responder, em 186(, con-

0 s11• Nncco: _E v. E .. tem 0 timismo. demoava a elei~ilo directa com~ p_erigosa ; ainda_·em 1869 
:s: P . o programma hberal nllo adm1tlla a elei~llo d1recta .. em 

Q Sa. VllllONDB Do Rro .Burwo (presidente do con1elho): toda a ena extenailo, proponha essa reforma para as ca.:. 
-O nobre senador retira-se de nossos debates, reappa- pitae1, conservando 0 iyslema antigo .nos districtos do inte
rece a l_argoa interv~llos, e quando sa~e das co~ilaçGe~ do . rior. Pelo que 1ioço hoje, a. idéa j~ é outra, eleiçtlo dirdcta 
a eu gab10ete, seus d1scuraos não exprimem as Impressões por toda· parte em todos os dislrlctos, sómente não se diz 
d~ que t~dos estamos posso idos, ~as cr~~çõ-s . arbi~rarias qual será o ce~eo, e, porém, o censo é to~o nesta questlo. 
;: ~prE~1açif'es exageradas do fert1l espmto e Imaginação Já. se ,,, portanto, que ae·o publico se mostra .iodifie-

• • rente á idéa salvadtra do nobre. senador, tem para ju•ti-
Realmeate, Sr. presideote, 11 preciso oio observar atten • ficai-o as melhores autoridades, a daquelles qq_e em t 861. 

tamtDte o que se passa entre nós, p11ra vir dizer ao se- e· em 1867 condemnnam essa idéa como perigosa •. H •je, 
nado que ha neste paiz indift'8ren~ll politica, quando o _mal mostraDde -se reeeioso da reforma que _alguns pretendem 
patente a to.dos é muito diverso, quando se oota na atmos- com tuta soft'regoidão, o povo brasileiro não dará prova 
phera politica, não in•fiff,rença, mas impacieocia. de inditldrenc4, mas de muito bom senso ; elle. dirá com-

As :galeri&s do eenado alio se encheram bont,m para sigo: não, ·eâsa rerorma é, pelo meoos, precipitada, porque 
ouvir o diBcorso ·do nobre senador pela Babia. Mas S. Ex pensadores moi to illoslrado• e reflectidos,. como o nobre 
na:o sabe que nilo são projectos como este os que mais senador pela Bahia, na:o ha muito tempo que nos aponta
attrahem o nosso publico·? V~Jnha uma q!Zeslilo po!itiéa em vam semflhaote rerorma cooio contraria á eonstituiçllo .e • 
que· se rspere a queda ou a ascençilo de um mioisterio, e perigosa, porque, sem remediar os males do nono eorp~ 
por menor alcance que essa questão tenha em rela~ilo !lOS politico, iria dos pojar as classes inferiores de um direito 

_ interesses positivos do paiz, .ella attrabirá muitos e~pecta- que até boje e/lu teem exercido. 
dores. Demais, se pelo temperamento do sena rio ou pela cal- 0 gabinete de 7 de Março, pois,· que til o grave ceJt8ura 
ma que soppõ'e-se dominar neste recinto, nem sempre as recebeu do nobre senador por tal moliYo, está nesta parte 
galerias se enchem para ouvir oradores tão diaLinctos como de accórdo com 0 sentimento geral do povo ; 0 aeu defeito 
o nobre senador pela Bahia, n!o acontece o mesmo na 
outra casa : aioda oestes ultimos dias, em qoe a inddfe- é seguir a opioiilo qua o nobre senador enunciou com tanta . 
reoça politica tanto assustou ao nobre seoador; IIS galerias ll!lltorídade, tiló explieita.ment,, em 1864. e Dito segllir a que 
e as tribuoas da camara _doa Srs. deputados tfem estado elle julga ser hoje a uniea verdadeira e in~tantemente 

recl:~mada por todos oa povos do-Brasil, do Norte ao Sul, 
sempre cheias. . de Leste a Oe•te. 

Por consequencia, aem que eu pretenda ver tanto como 
o nobre senador na phenomenologia politica,creio que S.Ex. 
n!o caracterisou bem o nosso estado social: oa:o ha inditre
reoça política ; na minha humilde opinilto o que ha em 
alto grao ó impacieocia politica. 

o Sa. SJLV.BJI! DA. MoTTA :-Tambem Dii:O n&. 
O Sa. VISCONDE DO Rro BRJ.NCo (presidenltJ do contelho): 

Pois então o 'estado do pair. ollo é tiio máo como· alguns o 
querem piotar. 

O Sa. Nucc:o :-Impacieocia na:o ba. 
O SrLvlnu DA MorTA. :-Tambem a iudift'ereoça oito se 

póde medir pelaa enchentes ·dali galerias. · 
. O 811. VISGoND.B no Rio BuNc:o (presid~nt~ do C01111ll'!_o): 

-0 nobre senador foi levado a este juizo, porque boje o 
publico nll.o considera que deva ser nma aspiração nacio
nal· e urgentíssima a eleição directa ; e como o gabinete 
actual e aquelles que o honram com seu apoio não acom
panham a opinill!. do nobre senador, nllo tratàm de levar a 
atreito a eleiçllo directa, contentam-se com o eystema actual, 
melhorado sobre as biues do projecto que está sujeito aos 
debates da outra camara, dahi o temor, essa desconfiança 
que se apoderou !lo animo do nobre senador, a indift'erilDça 
politica que se a11lgorou ao seu espírito. 

Mas, se fosse exacto que o nlto tratar-se agora ·da 
eleiçAo directa é effeito ou causa de indiqerença politica, o 
mal teria soa origem maislooge,porque nllo ha muitos aooos. 

l ' 

O Sa. S.&RAJV.I. :- V. Ex. lambem ja nlto achou boa a 
eleiçilo directa ? 

O Sn. VJI!C:ONDK ·no R1o BuNco (presidente do conulhp) : 
- O que eu di~se a respeito da .eleiçllo directa, em 1860, 
está escriplo • .Cm tbeotia eo me inclino a esse meio como 
mais simples e mais prompto ; oilo estamos, poré.m, escre
vendo sobre Dili& taboa rasa, e sim legi~lando para o povo 
do Brasil, que tem uwa constfluicllo, a qual ha s1do até 
hoje sua maJor segurança, para om povo que tem costumes, 
tradicões o direitos adquiridos, que se _nlto poderiam.mudar i 

da o~ute para o dia. Nilo recuso a eleiçllo directa em prin
cipie ••• 

O Sa. PAII!NAOIJÁ.:-Já é meio caminho aodádo. 

0 811. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do COII811lho): 
- • • • mas para ser adoptada é preciso reformar a lei 
fundamental deste paiz (o mesmo disse eu em 1860) e que
o povo chegue a certo ~ráo de dvilisaçilo. Estou conveo
cido de qne, a termos eleiçli.o directa, hade ser sobre & 

base da eleiçll.o primaria a.ctaal. _ 

O Sa. SARAIVA : - V. Ex. está tra)ljllbando para isto. 

o_ Sa. VISCONDE DO RIO BRANCO (prlllidl!nte do conse
lho) : - Ora, eu creio que oe nobres · senadores, pelo 
menos, nll.o se animam a aualeutar que essa liaae seja hoje 
coovenieote. 
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Discui .. so 'do Sr. visconde do Rio BI·anco . 
. · 

. O Sn. ZAC41UAS : - Estão descobrindo a rioróa oa 
outra camara, mostrando a origem da opposiçll~. Estou 
á elperA do discurso do Sr. ministro do lmpi!rio. · 

O 811. vrsi:oriDB. DO Rro Ba.uo•co (pr~sidents do con88-
Tio) : - Sr: presidente, oilo ha porque trazer á discusallo 

. a corb~ 
·O Sa. ZaaAaus :. -·Elia esiá em discussilo sempre· 

o Sa. VlSCONDB Jio itro a~;l'ICO (presidenÍe ·d·· con~e
Jho) : -Os ministros e•ti\o su•l•ntan~o •uas oplll•ii·• e 
as daqaelles que os apoiam. Deixemo-nos deasas biiUolld•; 
esses. meio1 o4o aproveitam; 

O Sn. vrscoNDB Do: Rro BRANCO (prelidsnis do c0111elho): 
-- •• , c"m ·rtfio.x4o para tomar ou nlu a responRhbllid~de· 
das deci~lles aconselhadas. Aqui silo senadores do lmperlo,.- • 
e cr~io que tenho inteira liberdade para responder ao 
nobre séo11dor pela Bahia qne impugnoa· o projecto. · 

· O Sn SrLv1rn• DA MoTu : - V: Ex. os· &rata ~om al-
guma d•lf~rfnça. · 

O Sn. vr~C"NPB DO Rro BuNco(preridsllts do c~nlsllla):. · 
-Isto e ~" n~obr" seu~&dur Sr. Zac~rias, .que .ÍJUBr. aggra· 
var m10b8 pn>Íçllo !!Dire os nohrea senadores· que .alio .coll:-
selhHiros de Es1ado. . ·· · · - -

a s.. ZACAIIJAS : - tias a verdâde 
-' lerreuo. · 

O ~a ZAcuu~ : - Se V. Ex; oilo ·e!livesse rour.o, 111 vae conquistando . 
lh• p~rgontarln se na leríuliiL da secretaria da agrícoUura 

. · O Sa. VISCDNDB uo Rro BRANCO (preatdinte do CPIIIB 
· lho) ·: - O· nobre s•uador o outro dra, purque ru lP" 

atrevia· a. conjecturar er.bre as r:on•equ·.;nr.ias d6 uma dr~-· 
eoluçllo d~ minrsterio, disil~-m~~ Ir go. Ho nlln lbe çomiJ"'" 

· á da:coróa. Ei• abi quem desc~>brl! a r·Órõa ·qu"m •xa~: .. ra 
a doutrina .eonstituciooal,qu•lu co•rcta· a lrberdadH da ~i~ .. 
cussilo. Qualquer de nó~ tem o direito de drs.·utir as .coo· 

houve coo•~lberrus de E;tado. · 

. O ~R. VI3_CnNOB DO Rro BRANCO (preiidenl11.da COitlslllo}: 
-V. Ex. quer ~·b"r rr10ilo da v1da alheia.- O q~ eei é 
!JIIe ~·li VIl; "m muito boa compaóhia. 

O Sn ZACARus : - H~tvemos de eaber que i:om,paubiá 
fui eHsa. . 

segaeucias de o ma di~•oluçilo miuisterral sem que pnr o 811. SIL'fBIU DÀ MnTTA : -o Sr. viecoude d~ Bom· 
. isso olfénda as' . prerogativas do poder moderador. R"tiro. verbi gratia, lá esltove. 

/ ' . 
o Sa. ZaCARIAS :-Hei de faltar sobrll isto. Q SR. VI~CONDB DO Rro Bu!ICO .(prelidents'da conÚITió): 

. ' o Sa VlSCONDB DO Rió BaANi:O (presidente do conselho): -Sr. presidente, as reformas que o gabiflete d!!, 7 de 
-Mas, Sr. prllsid6Dte, Dilo quero nlongnr-me eobr" e• te• Março, assim r.omo o aulerior, di! 16 .d8 Julho, se ·propoz 

· pooros políticos, que me parecem estra.obos ao projecto do realisar, nilo foram pedidas de ·empreslimo á baodeira.Ji-
'recrutameuto. · beral ;. eram idéas geralmente acehas. Nilo· as realisamos 

O Sa, ZA.CAII!U :-Foi V. Ex. quem os .trouxe. sfgundo o criterio do partido liberal; Disto estã a dift'ereuça 
en~re as duas opin•G~s politicaP. . .. 

· O Sa. VJSCONDB DO Rro BaANCO (presidente do conselho): A r• forma judiciaria, preleudem alguns, nilo trouxe· me-
-O· o obre senador pela Bahia hootem dirigiu-me cóusuras; lboramentn real. · • ,· 
e era iodispensav'el que, mesmo de pa.ssagem; eu lhes oppo-

. zesse alguma coôtrariedade. O Srí. S.uurn : "- Estã provado ; é umã auárchta 
Uma dessas censuras foi que tAmo! sophiemado todas completa . 

. as reformas .ini-.íadas pelo partido liberal; Eu esperava 0 Sn. vr~CONDB DO Rio Bu!lao (prl•ider~ls do COIIt~lho): 
que S Ex. oilo acompauhassse oa mais exaltado' do eeu _;_ 0 ovbr~ seoadar dtz que e~ tá provado ; _eu. digo que 
partido nesse juizo.· nllo ba propoeiçilo menos prnada, ·nem mais. contes_-

0 S11: SuArvi:-A quem·cbama V. Ex. exaltados? t~&v•l. · 

O S.a. vrscoNoK no. Rro BuNco (pre1idsr~te do conselho): • O Sn. SARAIVA : - V~ja o rel~torio do Sr.- ministro 
·-Os mais lnjutos, os mais apaixoo~dos, os que menos 'dn justiça.; ptHguote tamhem ao Sr. visconde de Mo-
descobrem a verdade do latlo coolrarJo, os que exa~t~ram riliba. .. 
aua~ virtudes e os defeitos dos adversarias, e por ahi 0 s11• vrsco!IDB 00 Rro BuNCO {prBiideltle do Clllllllho}: 
aestm • · -Na o fnliou da r~ forma noft seus poa1as .capitaes ; as 

O SR. SARAIVA :-Entllo os conselheiros de Estado defeno·~ que se apontam .nllo ·podem tirar a grande merito 
estilo nesse numero 'I de~se acto l~gislatiYo ; pelo contrario, a ·censura .mais 

O Sa. vrso,NnB ·D~ Rro BnANCG 'p·r~•idente do co11u!ho): grave, que alguns. l~e ruem.' é que eu_rrBqueceu: a_ ·.acçila 
-:-Aqui .Dllo ha con~eib~iros de Estado, ba seo_lldore• do da aot~rrdade pohct~l; ~'~ r~t além das preteoçlles,Jtlieraes. 

·J,flperio " é com ·elles qõe ealou discutindo. Lá 00 c00;. Se, pu1s, a rerorma JU<hcrarra aparloo.-se do. programma 
selho de 'Estado. . • · do pn_rlid; Jiber•l, creio que foi por dn meoo~ ~rbit~io á 

O Sa. Sn.vsiu DÀ Moru : -Ao menos V Ex. faz 
algum" dilferença. - · 

O Sr. vrscnNDB DO Rro BRANCO (pretidente do con•elho): 
- ••• como ministro ooco alleutamente seus pareceres, e 
os aprecio •.• · · ' 

o SR', SARAIV!: -E' triste qtio os conselheiro! de Es
tado estejam no numero dos apaixonados. 

aulortdade, e a prova e•tà em que, quando aqu1 drscollm.os 
nqcelle acto Jegrslntivo, queria-se, do Jado doa nobres se
na dores, que os j oizes dA p~z tivossem mais allribuiçlles e, 
entretanto, huotem ouVImo~ ao nobre aeoador pela 
Bahi~- que nllo tio h a importancia alguma a iolerveaçilo 
dos juizes de paz como membros da jaula parechial do 
r.lislameuto. 

o Sa. N411UCO : -Eleitos como lllo. 
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302· Discurso do Sr. visconde do Rio Branco 

O Sa. vrsGol'IIIB DO Rro BuNco (pr11idG11111 do COIIIG· 
lllo) :-Como já. a eram em 1871. 

o s.~ ZACARIAS : -"70 autor d& reform& ju.:lici&ria ebii· 
moa-os homens a 14a. 

O Sa. Su.u:u.: - E' por isto que o Sr. visconde de 
)Qbomerim nllo qaer ama reforma dea&as antes da eleitoral. 

O Sa. Bu11os Buri•ro :-Oa jaize1 de pu s4o eleilo' 
pela eleiçllo directa • 

() Sa. 'YISCO!IDI 110 Rro BR4l.'ICO . (pr11idenl11 do eo11111~ 
l.\o)· :-No~o reforma da guarda oncional divergimo" lambem 
do programma lrbftral em n4o darmos maia mobilidade á 
eaaa milicia popolzsr, porque a i~enlámos completamenle 
dei aeniço ordioario. 

E assiai a respeilo do mais. O a obre. senador, pois, 11 
• iojúalo no JeD juizo ; o partido liberal alo perde nada em 

confesnl-o. · Os nobrea senadores dniam antes reconhee~r 
. que o parl!di.COoaerndor, que alo é um p11rlido relrogrado 
ou eataeiooario, seguiu idéas que lambem eslavam ou 
programma liberal, embora n>o lhes desse o deaeovolvi
menlo que SS. EE:r:. lalvez dessem.. Nenhum doa partidos 
perda em fazer jasti~a ao outro. (ApoiadoJ). 

~· Sa. SARAIVA :-E' obrigaçlo dtlles. 
O Sa. TliCOI'I•'• ao Rro BaJ!ICO (pr;rid1nte do tOII· 

~elllo): -0 partido ·contiervador ba d" algumas vezes rea· 
Jinr idéas que teobsm sido apre&t<lll!!odas pelos seus ad 

,'Yersarios e vic1 ver.a. Se. VV. Exs., represeotaotes do 
partido )Jbttru.l, proocreverem aa rdéas conservadoras, ~ó 
porque partem do lado CODienarlur, fnAo um grande 
damno ao paiz. Os partidos alio de~lio•dos a auxih~~rem· 

. ee reciprocablellt8 i catia um tem sua mJs•ii.o, mas nAo ~~ 
segue que e•las arjam ·aiÍim.tlralmtnle oppo~las, qu" oll" 
b11ja idéas commuos, mormente oo Brá~il, em que or
nbam de oóe representa· os i ntereasu de uma classe. 

E' tempo; Sr. presidente, de sabir do campo •da poh· 
lica geral, a qoe o nobre senador pela B·bia tem taol11 
amor, para-tratarmos do projecto de recrutamento. 

O projAclo, como já mostrou-se aa 2• diacusslo, e es
pero em Deus qae coolioo&remos a deamonstnar, olo mP
rece o juizo. com fiDII o uobrs seoadur procurou tornai· o 
odioan. Nilo se resente o projecto de algum perigo proxi
mo de guerra exteroa i para quH trouxe o nobre Aeoador 
esta coollideraçlo infundada contra o projecto 'f Quererá 
o nobre aeoador qu" por um supposlo perigo de guerra 
exU1rD& ou interDil adiemos e•ta mijleria, co111o oolfas, e 
proclamemo" a pol1lica que· S. Ex. acon~elboo ootr~ora I' 

que era realmente politica muito eomm01la, a politica do 
dotu quo durante a guerra, ewbor& trabalhassem as 
camaras 't 

A. qaeatlo argeolioa com o Para~uay, a rrsp~ito de li
mite•, o4o e'tá aohid11, é qoe~tilo pe11deri te i dabi as ap
pr•heosl!He do DObre Senador • s~oborea, o·a docamentu& 
offici•e• do proprio g~yeroo ar. entiooooa dHYem per~uad1r 
de qo'l eesa qot~stilo, posto que iadeeisa ainda, terà brne-
mente ama solaç4o pacifica e ~o~migavel. · 

O gov~roo argentino tem declarado do modo maia ae
lemoe que eua pendencia oào pod~ ser caua" de um• 
go~w1 ; uoe ell.e ba d6 evilar sem~lhaole Clll~mldlldll, ~ 
já declarou que aceilaria o arbitramento. Para que; pol*, 
incutir tllo rrana receios'? 

t ' 

~bs demos que foue aFaira. Sr. prllsideote;_ aeria ma\ 11 
ama razilu p~<ra tratarmos dtt m~lborar. a orcsni~hÇilo do 
oost•• r:r:tircito, ae corr6ssomos perigo de 14o ~ioislra· eYea- · 
tualidade. · , · 

O projtcto ê a conscripçlo, .e o aobre senador pala 
Ballia é ioimiro_ da cooscripçlo .. S. Ex;, illustrado CQDlo IJ, 
ten<lo f~ilo acurado estado desta materia, oao dnia dar á 
p•lnra c:ooscripç4o o segtido odioso que ella tivera em 
Fraoça: e o que maia admira é que o oebre seuador, 
&ioda DilO osandÍl da palavra, DIO faz m11is do lfoe adop-
tar a cnoacrip~4o, ·como ~ei de demonstrar.· . 

Coo8ctipçilo, segando o · dicciooario do nosso idioma, é 
r.~oao, rol, rtgietro, alialameoto de pess6u para o ser~iço 
mllil~r. A coascripçilo que ae loroo:J calami&osà, execrada 
em França, era a lna em massa. • • · 

O Sa. Nuuco :- N4o apoiado. 
O Sa. Vl&coDB D.o Rro Bauco (pruU11nlll do con11lilo): 
~ •• de toda & popula~ilo viril: •• 

O Sa. Nuuco :-Nilo apoiado. 
O Sa. YISCONDB no Rro Ja.&NCO (pr111idents do cont~lflo): 

-, •• DI{) é o alistame110 limitado pela lei, e dou de 
sabem · auooalmenle os individoos aecessarios ao aen1ço 
fDililai' pela rorm11 cjue a me8ma lei lem adoptadó. · · 

Ditst~·nos S. E:r:.- eu oito qoero cooscripçilo, quero 
sorteio. . 

Mas ro nllo 'cessei de r~petir-Jbe: qual i a dí1rereoça ? 
O aorL~io é Dlll mtio· de de~ignaçao sobre· o alistamento 
f•ito. Alistados os individoos ap&os para o .serviço das 
armas, ou sio de•ignados pela sorto, e abi temos o sys
remil do sor leio. ou lilo des1goàdoa arbitrariamente com 
c~rla limi&açllo de prf(urencias, como se praticou entr.e nós 
~m larga escala, durants a guerra do P»ragaay, com a 
guarda uacieoal. 

O sorteio, pois, é um meio de deeigoaç4o i ha da re
ci.bír tiObrs t8 nomes do alistamento, e elle alislameato 
é o que ae chama conscripçllo. Se a palura eslá coodem
oada, o nobre senador oilo lbe cbama conseripçlo, chame 
111i~tam•nto, chame re«islro militar, como lia regis&ro 
~Jei1oral dos cidadaos aclivoe ••• 

O Sa. Nuuco :-Cooscripçllo é o serviço imposto a 
todo• os alisr.ados i sorteio é o serviço impoa\o a certo 
oun•tro de ali~\a!los. 

O Sa. vrsco!IDB DO Rro BuNco (pre1i1Je"le do eoft•e· 
lho) :-V Ex. nAo apresenta autoridade.·: 

O Sa. N•aDco :-Li aqui a e:r:podiç4o dt · moti•,oa de 
duae leis. 

O Sa. vtsco!IDB oo Rro BruNco (pre8id11"t' do COIIIelilo): 
-A.s pnlavru IB!JI •D" accepção proprra. , · 

{) Sa. N•BUCo : -A8dm oilo é pos~ivt~l discutir, de,sde 
que os di•rura~os nlo 811 encontram ; .V. B:r:. llll.o alltndea 
ao meu diot•ur•o. 

O Sft. vr~dn!IDB 'no R te BuNco (prllídlllll do con11lho): 
-Peior errá, ~~ V Ex ollo allfnd•r a e~le, porquu boo
tem ouvi o disrorso do nobr11 senador, e oil.o.era precbo. 
••UYil-o pu~ ~lucidar n que.Uio nos l~rmos em qne t~ll& 
"" acbll A qu~•tllo consrste tm s~ber o que e cuo~crip
clo, e o qud • sorteio i pois bem, appcllo para o diccio
Õario ••• 

I; 



Discul'so do Sr. visconde do Rio ·Branco soa 
~---~~----~--------~--------------------------~----------~-----------
-0 Sti. Nuuao :-N!o _é q11est1o de d~ccionari'l ••• 

O Sa. VJSCoNDB no Bto Bu11co (pre1id11111 do eon11/ho): 
- ••• para 01 autores mihluee ••• 

O Sa. Nnuce :-Bem. 
O Sa. "•CuNoB ou R ao B11utco (pr111idcfllf do con1elho): 

- •.• para a Jegisl• çao uulllu doa outros pai&e! •• 
· o· Sa. ·Nnuco :-Silo, aenbor. 

· O S. .. vssao!IDB DO Rio Bu11co (presidenta. do conaelho): 
- .... e hiD1mo qud·con.crrpçll.o é-u ali#tameoto, e aort~to 
é o meio de deeiguaçllo. 

. O 811.' Nuuco :-Qoando o serviço é limitado. 
O Sa. t~scoiu~s DO Rto Bu11co (presidente do con•elllo): 

-Mas deixemos êsta quest4o de pal.nra.... · 
O Sa. Nuucc : - Na:o é de palavra, é de substancia. 

. O 811. VJSCOI"II De R1o Bur~co (preiidenle do êollselho): 
-. • • 't'IIIROS ao resolt~tdo pratrco. 

y,. Ex o que qoer ? V. Ex. admitte o aliatamet~to, ••• 
O Sa. NnllC!I: -Todos os •}'•temas o admittem, o 

alistamento é a baae r.ommum de todas as f6rmas de re· 
crutb~eoto, até do nosso •••• 

O 811. VISCoNDil no. Rro BRAII!:O (fJ"'íd~nle do cotttlllho): 
- Per_tanto, está bem asseat~do, pelo díacureo de hoott!m 
i por eue lt)l>go aparte, que o nobre senador admille o 
ali8tameoro, ••• 

O Sa. Nnuco : - Niln ba questllo ; até os cossacos o 
admittem para perseguir 08 polacos. 

O Sa .. ZAC&RJU : - Até Maurer lioba seu alistamento, 
Jacobioa e ootroa. 

O 811. vrscoi!IDB no Bro BuKCo (pr~rlid1nlll do couell&o): 
~N4o pusso argumentar sem estabelecer premissas. Purqu" 
·aa premissias estlte de accordo com o pensamento doe 
nobres. senadores, devo calar meus raciocínios ? Já ae viu 
cousa semelhante? 

O nobre senador admitte o alistamento, , • , 
O 811. Nuuco ::_Sim, aenbor 
O Sa. VISCOI'IDB Do Rro Ba.u1co (pr11idllllll tlo con1,;lho): 

- ••• admitte o ao1teio ou deeigoaçao pela sorte; até 
aqui e1tamoa de acc6rdo, !lque eecrrpto que iato .n&o é 
contestado. Vamos •«ora ver a· ditrereoça entre o projecto 
e o s)'atema. do oobre senador. 

O 811 Nuuco : - Da França ; meu, o&o : quem aou 
eu, pobre boai~m oeat~~o mataria I . 

0 Sa. VIBCOIIDB DO Rro 8ultco (predd111d1 de COIUillho): 
-Da Frnoça, por que lei ? 

O Sr. Nuuco :-De t 8 t 8 até 1868. 
O 811. vrscoNDR DO Ru> BRANco {pretidente do con111lho)a 

-E as lei~ d11 1871? 
f) 811. NAIUCil :-Já imitaram o ~r~t~ma da Pras~la. 
·O Sa. vucn!IDB DO Rtu Bul!lco (pra.ridllllft do contelho) · 

-V E:.:. r~fHr~t-811 a leJ~i$I11ÇI1o d.. Fntnça até 1 tj68 ? 
Nilo Rdnuue aa oltim~s leis francezas? 

O Sa. NAIIUCo :- Sllo leis caleadaa pela lei prussia11a. 

.. 
• 

O 811 VJSCOIIDB oo Rrn Bu~co (l'rllidlllll.tlD co1111lÍio): 
-E as de ~brd de 1831 t Seoborea1 .a ezpoJJ~Ilo do •J•· 
l.!'ma do projecto moetrMrá que o nobre eeaador alo I•ID 
razllo. Srguudo o projecto, feito o sorteio, elo cbamado1 
ao aerviço, na.,-ordem em que o• ddeigna a aorte;, •• 

O 811. Nnuco:-rudol. 
O 8•. · vrsco!IDI oo Rro Bu11co (pr11fdenfe do t:iJIIIIlllo): 

- •• , os cidadlos ali&l4dos até ao nomtro do coaliagente 
ao ou a!. Se durante o ano•• · floaoceiro, em qrie veri8i:ou.-ee 
o sorleio, ba necessidade de ma i• alguné do·a aJi,tadu' 
p~~.ra preeorber a força mahtar, elo cbllmadoa oa que ee 
eegutm oa lida do sorteio; eia aqu.i o •Y~tema do projecto • 

O nobre senador queria, e peuso que ainda quer, que o . 
eorleio ou obriga~llo de preslar o !erviço militar. 'fique' 
limitado ao numero duplo do ueceuario para o contiD• 
gente aooual. ·Se o exército precisar de maia -renle, · alem 
da que lbe rorneer esse numero doplo, olo poderi ohtel-o 
pelo ahstameolo, hs de procorr.r voluo&arioa; ocde 01 
bllU'f&r • Eis aqoi o 8J&tema do nobre senador ;. o&o_ ad

·;uiLte qoe pAI o· alíslarneuto e sorteio ae. poua preencher a 
força militar seo4" dentro do numero duplo do coutiugente •. 

Mas, pergunto eu, poriJóe mutilar aaeim o ~lblamenl~! 
O Bliatameoto teem por fim dar ao ·exercito a gente de que 
carece aooualmeole ; como 88 póde por uma ngr& abao~ 
lo'a d1ze~ qoe·O exercito Íllo ba de carecer, DO mas:fmo, 
aenilo do numero duplo ? 

O Sa. N••vco:-Nas circomatauéias ordioariaa. • 
O Sa. 'frscoftDB no Rro Buftco (pr11iderole do COillllllo): 

- Se nllo carec~r, oio Bt:rlo cb .. madós, e eotio o ·facto 
é o mesmo pelo ~y~tema do nobre aeoador que p~lo aya
tema do projec'o ; maa, se houver necessidade de passar' 
do. numero duplo, para . preeuclter o coutingeute auoaal, 
por.oe ba de ser vedado· ao governo recorrer ao alista-
mento, á lista supplemenlar do sorteio? ' , ·· . . . 

O· 811. NaBuco :-Por causa dos grandes ab1101. 
O Sa. vrscoiiDB Do Rro Bu11co (pr11id1111e do co1111l~o) 

- Por causa dos g~audes .abusos ? 

O Sa. Nuuco :-A Frau~a 'fiveu 60com eete ayalllma, 
te'fe exercito& numerosos, e Dito dava o numero duplo. 

Ó 811. vrscoftoB 110 R1o Brur~co (flrllidlrtll do coíu•Ílao): 
- NAo 1e póde argumentar com os t .. ctoa de um pail 
ltm apreciar .bem as circamslanciae que.oa determioaram. 
O nobre senador uao nos póde aa.everar, como aslllflra, 
que a França -viveo muito bem com ease aretema •• , 

O .Sa. NAJuco : - As~ll'fero com os dados oiDciw 
que li aqui, a opioi4o de lodos os geoerae,; 

O Sa. 'VISCOIIDB DO Rro BuNco (preddlrtlll do co1U1I1Io) f 
.,.. A prova de que a Fr11oça oao se deu bem com eaae 
~yalema 6 que o abandouou ••• 

O 811 z.cuus: - Depoia do de~aslre de Sedao, qaer 
t"r Pxercito que corresponda ao da Pruasia e nós DilO' 
tewoe oec"s~id~tde db~o ••• 

O 811. VISCoftD'I Do Rro Bulfco (preaidetlle de conulho): 
- Perdoe-ma V. Er, é 6rro .de llpreciaçao. O ma ror 
nnmero das forças nlo iofi11e no syattma, tudo eetá em 
proporçlto. Se o numero d.uplo do cootiogenle aonual bas
&~va em certa época, elevada a torça do exercito, eleva-•• 

• • 
• 
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tarobem o cootingeole anoual, e o numero ·duplo qoe lhe 
. correpoudesse devia liutar. A .l!xperiAOCia' de Slldlill 118 

ultima gu~rra é .uma experieocia pronitoPa, é lição que 
nllo p6de aer desprezada. 

O Sa., Z•cnus : - Pela. França. 
O Sa. :vr~coNDB DO R1o BuNco (pr~lidsnt~ do conrelho): 

.....;E' por iuo · qoe a França, ~.tu dando melhor a o r garri 
aaçilo do seu exerCito, adoptou 11s r11grae que 11bi v,~ruo· 
ila a~a h•gislaçll.o moderna e 'Da de 1832 
~ O Sa. N••uco :-.r\ Franca está: na (rnnteira da Proasia 
e estamos aqui com o Atlao'tico dt! permeio. 

·O Sa. vuco!IDB Do R1o B~ANco (presidente do co_nse/h~j; 
. -Eu hei de apreciar esta consideraçAo do nobre beoador, 

mas vamos de esp~Aço. · 

Fique bem manifesto que _ oo seu ef!'dito pratico o no
mero duplo d" oobre senador dá o -mesmo r-sult~do quP 
o systema do projecto, se oilo h .uver necessidade durant-
o aono de exceder esse numero ; roaa, ~e brruver oe•:~~&i
dade para completar a forca aooual, o projÁcto dá reme
diu, lie!ue-•e a lista !oppl~m~otar do surttio, silo cbll
mados os immediatos.; pelo sy•t"ma do llubre ·seuador 
nlio haveria remedio, seria preciso ir prucurar voluntaríos, 
ae os houvesse. 

O Sa. Nuuco :-E' uma bypotbese gratuita. 

O Sa. vrsco!'ftB DO Rro BuNco (pre1ídenle do con~elho): 
-Hypotbese gratuita l Ora, Sr. pre~ideote, ó hy~CJOibe.·~ 
gratuih dizer que póde dar-se: oec~sM~d•ufe. d~ cbAmkr 

. maior numero de ali~tado~ do que o duplo do contingente 
aoooal ? · , , 

O Sa. Nuuco :-V. Er. quAr o triplo como o Sr. J~
rooymo Fr~tnci~co Coi!Jho ? M~trque o triplo, m~ts ouoc• 
a lista toda, é am,graoje arbi,trio. . · 

O Sa. vrscoruui:- Do Rro BRANCQ. (pre1íd1nte llo con
lllho) :-U,ypotbese rratuita é ~s•• ouu,~ru 1~ luhcu fi, 

duplo, que , 1e ·quer marcar como· limite mde•·.hn,.v~l li• 
necessid•dds aonu~es do prePncbimtmto da lorc• decre
tada ; isto é que·~ graturlo, par .. abstrncello; ~llo leu• 

. base pratica. • · - , • 

0. Sa. VISCOl'fDB DO Íl!o BRAI'ICO (presidente do COIIIB/ho}: , 
- Náo VPjo necessidade de marear esse triplo. . ·, 

O SR.' N•alico :-Ficava sempre um excesso. . 
0 Sa. VISCONDB DO lho Bu .. CO (presidente do COflle

lho) :-0 limite racional é o· da necessidade ••• 
O Sa. N•nuco:-0 arbítrio • 

o Sa. VISC· NDR DO Rro BRANCO' (preridsnte dtJ conielho): 
..:....A, b1lrio, Sr. senador I sojMitar com igualdade todo~ os 
ddadlloll ao 86rviço ? arb.ltrio, quando o governo não 
I•Óde chamar S~ não. 'o numero neCe!sârio. para, preencher ,8 
força aooual? . Arbitrio é o systema actual, que obrjga ,o 
governo a conservar nas fileiras quem já pagou o· sPu. tri
buto e completou o seu tempo de servico militar, por falta 
de substitotoa. • • • , ' · 

O SR. Nuoco.-H~de ser o mesmo. 

O Sa. vrscoNoR DO Rro Bn.a.Nco (pre&idsnte do cOn1elho): 
~O ~ystema dil V. Ex., o do numero duplo,· que não tem 
base racional, que é ruteirameote 11bstracto, poderia trazer 
Hste incoov~mient~, o de não preencher-se a lorpa aooual, 
porque oo hl numero duplo do contingente. podem occorrer 
durante o anno muitos iropoilim~ot11s, e portanto ser, o 
governo obrig~do 11 violar e!Se preceito da lei que manda 
e~cu!ar do servrço ·aquelle' que já completou o eeo tempo.· 
E1a as coosequcocias do systemà do nobre sl)nador. 

Se coo!cripçiio, no seotid~ que o nobre senador dá a 
esta_pahlvra, ·é chamar a todu os eidadil:os· aptos para. o 
eervrço das armas, o pr<•jecto não quer is1o, porque o pro
j~cto qualitlr:a os lrloneos e não chama-os seollo até ao 
numero ueceSMario para preencher a força annual • 

o s". ZoflAIIIAs: -Os outros ficam obrigados •••• 
O Sa. N.auco:-E' e.ta· a d11l'ereoça. 

O SR. VISCuN~R no R10 BRAt'ICo (presidente ào con1elho): -
- 1-~o é !•Utra dl:rpo~icllo. . . . - . . . .. 

O Sa N.aucn.- D~pois vrlo para a grande r.eaerva, 
para a Lundwehr 

O Sa, Nuuco :-Tem . a, d~ Fraoça l!rn 60 11nn••~. • 
Fraoça Dilo tinha nam,.,ro du,,to, que é urr1n cuuce••à• 
que !aço, e o Sr. Jerooytuo Ffl•ucidco Co~lho f,,zi a do 

O Sa~ n•cuNoR oo R1o BRANCo. (prssidtsnte de co~&~Ího): 
-:-0 nr•brft dHtH•dor quer t ,mbern qlie, esgohdo o seu 
nuurero ~opio, ninguPm _m11is possa ser chamado para o 
•l'rVIÇII DI IIII• r. que 0' IIIJHtameOlo 80 t_Orne ÍIIUti), esgotadO 
aquelle numPro fntldico. · 

triplo. 

. o Sa. VISC!I!IIÍB no Rro RRANC I (presidente do ~on 
lelho} ·:-Em, todo ra.o, s~nborf'>, fi,,., pnl~ote que orão b. 

O SR. z,cAnus:'- P .. ssRm para a guarda nacional. 

O SR. VJ·CoNnB oo Rro BRANCo (preBidenle do co~selho): 
-Deix•m-i~>e VV EEx,., f.Jiar. , ·, 

O SR NABUco:-Não_ t;nbo podido d~ixar de-pr~testar. 
drfl'oreoça raJic.lerrtre o,~ dou~ •Y•t~mae. • , 

O Sa. N.auco :-Oh 1 immen~o. a dill'·rença que -Jm-- · O ~~~- vrscoNDB no Rro Bul'lco (pre•idsnte do conselho): 
eotre o ~Y•tema da Prus~ia e o da Franca. Mas, drsse 111odo. fa~ um t~rceiro discurso dentro 

. • do IDIIQ. 
O Sa. VISCIINDB D Rro BRA!IC? (prs•idsnte do con· 

lelho) :-Não ha dí.ll'~rença rad1C1d entre o~ douH sy~t•
mas: o nobre senador qu,er alistamAoto, e quer sort~io; 
ll aua dl1l'erAnça consiste f'rn qoo os iodividuos nilo .,.jHm 
cbhm11dos p1•ra R! fileiras do ·,.xercito, ••guudo o sorteio, 
em lllltlnr numero do qu• o rlu.plo do contit~g•ntA, 

o Sa.' ZACARIAS :-Ou até o triplo, na opiuiilo de um 
miohtro da guerra. 

O SR. Nuuco :-V. Ex. Dilo me quer ente11der. 

O 811.' V~>CoNnB no Rto BnANr.o (preside~te io con
se!h()) : - Ni'i•• po~~o viol~ntar minha int•llig~ncin, pstou 
~P&,•oo.r~n~o 110~ nobre senador conforme comprebAndi ~uns 
1rléns e ~ua~ obJ~rções 110 projflcto; niio posso sahir deste 
t~rreno, é m• u defeito -nilo poder ideutiOcar-me com ·o 
nobre senador •. 

I 
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O Sa. Nuuao : - v. Ex. alo devia oecupar-:wse. com 
miobà persoo~alidide, devia oécopar-eé com cia au&oret, a 
que me referi. 

O Sa. vn•co!'ln Do ftro Buftc;o (pr11idente do conrelho): 
- ~8tou re.apoadl!odo a V. Bx.,· que para mim 6. graod" 
aotondade. · · 

O Sa. Nuuco : - Nesta materia nlo aou oeohumà 
aato.ridade. 

O· Sa. VI'COI'IDI ·DO Rro BUI'ICO (pr11id1ral~ do COII

"'Ia•) : -...s. Bx., ia tU dizendo, qo&Ddo Joi interrompido 
e '· deiViado · do meu· camiollo, quer que , sorteado um 

· numerei dilplo do cootiogeote, ae occcrrerem circumetan
êlae tilraordiaariàe, j1 040 rallo daa . ordinari&l, alo 
haja mira alielam~n&o nem sort~io : quem ha de ser cha-
mado para o aeni~o das arma~ f · 

· O Sa. Nut1co :..:...A guarda nacional em corpoa deata'-
cadoa; , . 

,. O Sa , '·VrscsolfDI DO Rro Burra o (prrlidetdl lo con-
11lllo):-1:gu11rda aacion~n Logo, o n'obre. a~oad •• r quer 

. que a goarda nocioa~ a~ja a grande reserva do exercito. 
. O, Sa., Nuuco :-Auiliar do exerci\o. 
. O 8a. •recorras D8 Rro BuNco (pre~id1nt1 .do cor~~ellao): 

-;-Ora diga l~&o, que todos c~mprt~hllodilm : o oobre ~e
Dador quer que a guarlla naciooalaeja a grande reserva 
do. exerc1111. 

·'O Sa. Nuuco:- Em tempo 'de gút~rra, . 

· O Sa. viaco!'IPrr 110 R1o BIIAN(:o (pr11idente.do cofllelho); 
..;_Porcanto,sempre que occurrer,em circurn•IIIDCia~ exlriiOI'·" 
d!o~~rias, o .sysi~ma. do ooh(e sen ·dor, o 1eu sor&eío 
mutilado oAo dari meio de elevar a força delioba; e a re
serva d" 8. E:tt: 6 a guarda naeional, ·essa gua.rde. · oe.eiooa I 
que boje· alo tem .ex .. reicios, oAo tem paradas, e que. 
argundo ·o nobre seoador, devia ser .. áind11 menos do que 
é pela altim~ reforma, devia fiC&r re4uzida a . um aliota
men&o puta. e simpleamepte. 

O 811. Nuuco :-T11iQbem, olo. dieae isso •• 
O Sa •.. vrsconoB Do R1o Bunco (prelidentl do coflulllo): 

-Vê·ae, pois,' que nesta que,stllo quem a~gue as idéa~ 
prua·ai~oat, . 6 o nobre a~nadur pela B~tbia, membro da~ 
c.ommJuiJe• e .. impugudor .do projecto. () o obre 1enador 
quer uma gaarda la'tàwehr e doatiua esta mi~e4o á nossa· 
guarda Dacional. . · ~ 

O Si .. Nnuco :-E' o que eati em toda parte. · 

.•O Sa. vraco.nus Do Rro Bu!(co (pruidente do coniBlho): 
-Nio, Sr. seuador. • •. · · · · . 

o. s.; ZÀCARUS :-Este estylo é novo: NAo, Sr 8eDadorl 
.. O, Sa. ··VISCfii'IOK Do R to DPANao (presidente do conulho): 
-H!'s creio que é parlam~otar, nAoo? - · 

O Sa. z,c.uiua :-Parlamentar é dirigir-se ao presi
dente ; por isso é obrigação deli o olbar p~ra ·quem (dila. 

· O Sa, VISCoNDE DO R to' BuNco· (preddente do contelho): 
· -Isso foi d~f•ilo que contrabi com. V. Ex , que nunca st• 

dirige· ao presidente. 

O Sa. Z.lC4liiU :-Só oito me dirijn, quando oll:o. olha 
para mim ; por isso eu eatimna mui&o o álitbpassadO'; 
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olhv& par& O orador. 0 actual, que ta~hem eeliiii_O, riirito, . 
a1 ve&ee olo ollla para mim, e enllo eu D4o olho para elle. 

O Sa. vraCOI'IDI ao R1o Burrao (pr1•1d•ni~ do .: COfl~ ·· 

llllao) :-0 sr·•··· do projecto •. menos ·nx tloriojara o. 
uovo, para a populaçlo cifil. dó qoe co do nobre JII'Dador. 
QoKhftcados oa c1dadlos aptos para ·ai armaa, qil11ridó ae · 
leoba de elevar aJurça de línba, porque FBUarda ·a&· 
cioual a&o deve íer seolo auiliar, abi ·rsllo 011- meios·cle' 
reforçar u filelrae do nercito sem violen·cia, aem · arbitrlo1 ·. 

recorrendo 4 qualillcaç4o e de1igoand.o o• aliétados, alo · 
arhi&rariameote, como se (e& durante a guerra· .. do ·Para~ 
gaay, mas por meio da 1orle. 

. O S11. Nuuco :--.V. Ex. veja o art. li•. · · ·. '· .. · · . . 
O Sa. v1sco1'1oa Do R.1o Ba•"co (preritle•t• do ciHs.,IÀ;,j :: _ 

~Se acaso os cid,adaos IJU31illee.dos ol1o ba~lareiJ), .ee. !4r 
preciso; por as11m dizer, qoe todo o povo pegne ,em .armai 
em. defe!a do E~lado, eotAo virá a auarda.Dacioaãl. 

Maà o lo seria um sys1ema digno da appro vaçilo do· · 
Reoado' o que se Jimit1111e apenas a fornecer: i ou IS ~000 
homens para o exer.dto, e deix ase. de, alleoder ás, eir• . 
cum.taocias PXlraordinariaa dt toerra interna, .ou e:iteroa; · · 
oâo seria lei de reeruiamento, oao era· pr~ciso que l!Vet
oemoa tanto lre.ba.Jho com este projeéto: · ; :·! ·>' .: . 

A primeira VfZ que fall~i sobre. esta '• mi teria·, crein. ter. 
d~moostrado, ainda que alo 14o b11m como o. illu•tre. 
relator das commis>lles, e o meu nobre coll11ga; ·Diio.istro 
da guerra. que .o illastre senador allo tem razAo, e aeeume · · 
a poeiç4o, permilta · que lb'o di~:~a, de 0111 dtrol11mador1 

. qaa11do diz que o proj~cto ne militam& r todo o poYo bra• · 
•iiPiro. Hoje, e D4o p6de d•ixar de ser a~sim em circuns~ 
tancia.s tXlraordioarias, é mister preeaeber a !orça que 
•x•ge a del•za do pai& : do oude ha•de aabir esta. !orçc~o ? 
Da maua popular. · • ' · 

Ô Sa. NAIII!Cil :-Da ruarda nacional. 

O Sa. vrscorrri• ~o R•o Bul'lco (pre•id•"'' do eon~ .. 
11llao) :-A queatllo é,: pois, ae· o recrutam e o to d11ve eer 
feito ás prts•as, sujeito a todos os abu1o1 do'arbicrário, 
ou se conforme reeras e meios bem estabeleci doe e· pre• 
vtalol pela lei. K' islo o que raz õ prt•jecto, ti tanto qnt 
oa iudividnos alistados, que forem f11 vorecidos ou ex-' 
ela idos pelo sorteio do .. co!lt.iogeute a anual, Bc!lrllo. o~ri· 
gados, em circamstaocias u:traordinatias de .gnerr~ io•. 
terna e e:&teroa, oa ordem em qoe a sorte oa tenha de-
signado. · · · · . . , 

.. o Sa. N.AJDCO :-N4o ae cooaegue desde que ae ,.,.;. 
belecer a claus~la-•endo passivei. 

O 811. VISCoNDE Do Rto BIIA!ICO (pfuidetJte d~:conul~): 
-Ora, o oobr11 B6oador aindél nao d•acobr111 um mero· de 
elevar u (, rças du esere1to ao pé de guerrà, sem recorrer 
~~,os cidndãos recruta..~ is. A d1a~rença .ll~lá em qoQ o ,u·obre 
aen8d•·r nll.o quer prov1denclsa sobre o qne deve ser õbjeclo 
prioc1~al de uma lei de recrutBmeolo, o ca~o de gu~rra. 
Siolo nào ler lrhZido para aqu1 alguns d08 llvrinboa que 
conbeçn, para 'mo&trar oo .nobre st~oadur, que é preceito 
dos militares que a lt~i do recrutamento, co<l>O toda lei 
de orglinlsaçll.o do exercito, d11VD ter princijblmen&e. fm. 
mirà a auataalidade de ·uma auerra. · 
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DiscUI~so dÓ Sr .. vis·conde do Rio· Branco · · 

' , '._, ~ ," •.' I 

O Dobre aeaador eeti babitu,dn, al'im como todos 111~~. 
a ver o' 11:rercito d·,, · Braail occupado Ílo aervrço · de pellcia ... 

· O Sr. J•••• :-B acompaDIIar . proct&slles •. 
. o Sr.· vraco11111 Do R1o Bw.a11cir (pr11id~"'' do eor&llllllo: 

- •. • .e • por i110 que S. 81 .. quer ame,qnlobar o pro· 
jeclo, Jimilaudo o 1eu re1all•do a um controgeate de . qua · 
tro a .eioco aiil bomeaa para aa circomatancias ordinariar, 
deilaodo em .aberto, tem •olaçlo, eem · regra al&uma, ·o 
qae . ae ba de· fazer qaaado iobreveabam cireum&titocia• 
utraordinariat. 

de•f'mOS a U~oder BOI preceito& qae ffljlilm B orgaDila~IO 
óoe eurcitPa, ás Dflceslidadee da noesa forç11 mthtitr, apre• 
ciad•s 1egar•do as circoDiii~Anciall du pail, qa11oto ao. mPdo 
'de aliatar ge~te para o seniço du arma1. Diacutamo1, 
pois, s11m prnençlo. Acredltl! o. _uobre •eoa'dor q1e, 111 11 
me p~ra111diase do acerto de·toda~ as aaaa idúe;· e alra · 
mas já estilo aceitu, ea u allraçarra Ioda• de muito boa 
rrado.· . . . .. . 

o s.. . F111141'DII 
· dietadura. 

.Algumas emeodaa do nobre aeaador pelo Piaaby Iam• 
bflm já foram aeeitas. Não ha, portanto, da .. DJioha parte 
precooceito, o meu erro, ae ,a nrdade e• tá 'cJõ lado .. de.· 

14 Culln :-Porque .depois virá a nobre aeaador, li todo de iatelligeacia. O estudo que teribo. 
feito dPsta ma teria alo me poude conencer. d~ que, 11 
idéas do nobre Sf.ÍI&deir .sejam 18 melborea; I olo) IÓ o 
m•u ~stado. 6 opmiilo dli.·p,.S~OIIS tilo · competeateli .como, 
a~ que compoem a commia.ao de mariaba) guerra do. 
'"n11do, e de muitos gt<olrat~a e «>ftli'Ía11a' ailperlurea do 
,.It.rl'ito, r.iJm quem · liTII occaeilo .de coner.ilr ·a rlllipeito 

·o Sa. Vl!llDftDI 110 81o lanrco (prtdd11nl• do con~elho) : 
-0 uobreo· lftnador, para aer cob,.rrot" e ao torl8ar fl8oto 

Jila · 11110 p11la claaae. p11palar, quaado ooa · diz qu" o p o
jec\o ·ue militarinr • todo•, que 6 uma e•p,.da a~ 

· Damocl81 eaeptnaa tobre o povo bruile'iro; o aebre •~lia
dor eatava obrigAdO, ama •e1 que conta com a guarda 
aaclooal, como a-lor&dtDillr braaileira, a explrear ~~~ por 
qae meio regular aerlo chamados oa guardaa naclonaea 
para o •erYJço . mililar extraordiaario. . 
• Ó Sa. N.liUilO :-Bati lia lei de 18150. 

O Sa; VJ!COftDI eo Rro Binco (pr11fd11nl11 do COr&llllllo) • 
~O nobre eeDador fallou ba pouco em corpos destacado&. 

O .81. N.aiUilO -:- Podem tambem iocorporar-ee no 
uercito: 
. O Sa. YJICQIIDI· DO Rro Ba.nco (pre1id•nle do cor&lellao) : 

-Mas como 111 faz Pala designação ? Nós vimos durante 
a guerra os abaaos q~ ae deram. 

O Sa. FBRft.lKDB8 D. Cunn :-Nuoca le fez codorme 
alei. . 
· O 81. VISCOI'IDI DO 810 Bunco (flre~idente do con111/ho) 

;_Nilo 111 diga, p.ois, que o prc•jecto mrlitarroa o Pi!'''·· 
O Sa. N.i•Uco :-Completamente. 
O .. Sn. vrsconoB Do Rro Bu.nco . (prlllid•nle do eon 

· 1elllo):- O prt•jecto r~gul~t o aeniço. 111ilttar, o aliotll• 
meoto das praçaa 1eceaearia~ aoaualmllote pua o tle~rcitr• 

· e para a armada, e prn• aoa l!&sos .d~ guerra, co.ra .. udo 
p~lo ar~itrio du deargaa~llea, que llo fuueatu· abuso• 
&eem produzido. · . -

o Sa. N·auco : - s •• tto ,,,,,,,, é rl'gra qa .. eeti DO 
art~ 11• ·; ama boa regra I · !ó riu1Dol a lei da guarda Da
clonai alo admitte est11 pouiv1l. 

de~ta r~for•a militar. .. . 
O ar&. 6°. a qa11 o nobre seaador tem alludido, é ·o q11e 

cbma, em caeoa eitraordinarios de guerra interua"ou·ex:-· 
te roa, os alistados qr1e tenham e.ido fBYnrecidoa peloa 'e o~. 
teios aoouaes, e que entretaolo nlo _lenham. adquirido .ai 
isençiles Jeg•ea, parl!o .acudi~em á defeza do lmperio. · Dia
pile esse artigo qne, quaodo fór: poesi•d, a· deergoaçlci 'li 
fará começaodo pelas classes maia orode,aae ·até 61 .mail 
a oligas, c!Jm as prefereacine · de estado ci•il que abi ai' , 
1•rescrenm, segando o individoo é casado, viuvo ·o a· sol-· 
tPiro, com ou aem filboa. Esae ee f6r poa"iveJ.-é ·cJaasala 
f11rçosa, mas restrlr.h, p orqua em caeoa utraordinaritl 
o10gaem póde màrcar. limites 1h a•cessidadel'lla ·defeza 
nacional, e, portanto, o 1o•eroo deve, pelà ·força ·daa cir
cumstancias, preterir alguma ou algumu desaae pref~
rencias, qu11 oAo possam IBr Jogo. apUradaa nem ·aueodidae, 
porque a ealnçllo publica eetá acima de tc;da e qualquer: 
i"ençll.o. J,to, poré(D, ollo 6 o mesmo qae ee fel · com a 
guarda nacional ao tempo da guerra do. Paragaar, .que foi 
uma dePJgniiÇilo arbitraria eotr~t· cidadloa ahl&adcil tenà 
de~tino eapecial ao •erviço do e:urcito. 
Qo~m oavi•ee 08 DObrei ieaadore1, eem 'Jer . 'o . proj~cto 

alleolameate, diria que eate alo quer. vela:.~tario1. · 
O Sa. vr~CONDI n1 Huuriu:-E ao liotaDto eela .. a 

dispoeiciio · do 1° ar&ijlo. . · 
o si.. VISCONDI DO Bro. Ba&ftCO ''""ld"''' do COtlltlAo) :. : 

-A rdéa de •olootarioli é pt~cullar aoe nobre• ltaadorea; 
111lre 6 lfUe a aoatent~tm os d11feaeorea do projecto a 
repeiiiiDJ. Aseim, boniP-81, o a .. b~e · aeaador qaereo~o coa:. 
ciliar as toas opinilles mai~ r•llt~ctida~ e prali!)aa é:om aa III• 
uotroe liberaes que alo admill6m ae11Ao exercito da tolaa-. 
tarios, o nobre aenador arvorou logo .em programmà a 101 
opinill.o, comllinada com aqutlla outra tio diveraa, e· diaae
aoil: « O .partido liberal quer o ·aystema de voluotarioe, 
combinado com o do sortei~.» Accresct~oloa 8. B1. que 
o projecto nlo estab~Jece eeee duplo priacipie. • 

O Sa NAII1CO -N~o e11nbor. 

0 81 •. VJICOIIDI DO R10 .BUJI'CO (JÍ•111idenl1 d4l COr&lelbo): 
-.0 nobrn aeoad'>r iDterromr•e-me com certas phlnras, · 
qàe, iasertas como apl!rlee em meu diacurso, coastitniriam 
uma objer~o 9ue ningaem. poderia comprebender. S11 {dr 
pouiv•l, · dU · o · nobre aeaador e refere-se ao art 5• do 
projecto. Ora, fejamos o que é isto, porque er!ou arga. 
m11ntaodo, creia o oo'bre senador, Sflm D~nbuma prevençAo. 
Este proj~c&o é muito importante; para mrm· eotra oa CH• 

tbegoria das pro•ideociaa po)iticas, pelo eeu alcance,· pelo 
eocargo que Jaoça e6bre a soci~dade ; mae alo é proj~etu 
em JUe · 01 doas part1do1 ·alo possam etltender- ae; a alia 
tliscu"elo 'de•a ler iaeDta de todo o ·preconceito partid•rlo 

Trala-8e da ama lei perman11nte, que Dilo póde aer feita 
i fai~o t111 !•••• ~!~ ·~ jfa4JDIJlt partido (ap~l11d11) ; 

' O !iR vrsc••!loE oo Rui llft•Ncn (pr11diler1t11 do eOlllflllo): 
'-Como· O ntobr~ S~nÀdur com lu da 11 lllfJHdllde me dlllll&r& 
no II'U aparte que alo, · PI voa oppAr i denegaclo ·da 
S. Ex •• palavra• do projecto, que . tlllo ímprtÍiiU 
(lllldo): . 

Ârt. fo. •, 
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. Ó .Sa. :N,Juao:-·-B ~ ari 8°-f 

O· Sa. TIIÓoN,. to' Bro BuNao (Jirllridl!ttl do COflte.lho): 
..-;_y Ez qulir ea leia o art. 8° eem ler o f 0 , ~DirCI&anlo 
alo :lldDibl" qa11 111 reapoada ao e~u a• diac11r~o . aem 
ler o I• · (ri111ciG1)· ••• boatem olo admillia que eu pU~Il&BII 
eompre11•r o qae.IJIIY& dizendo, sem ter lrlto o dis
car8o iot8rior; ·agora qaero ler ama disposiçlo do pro. 

o'sa. srnaru ~' liim4 :-,Abi 6 11ae. "",a qáeltlo~ 
O Sa. TISCONDI •• _Souu. FuJao :-:"'Na teii!Dda·:par&l~ 

eu.diYirjo, faz muito mal. , . 
O. Sa. 'fiiCOifD.I oo Rro Bulfao (prllüllflll.tlD COfllllllo):. 

-Póde ser ; eu reapeito · aa opioílllls em coatrari~~: . . . . 
O Sa. SILnru · D4 lloru :-1 e~&a 6 IIi NDIIIIaelrt 

,;jlcto, atlilenle ., miaba 'propoaiÇio, e o oohre íeuador . ~ 
remette-mft para o ara. 1•. · · o Sa. Tr~colfoa Da Souu Fa:.irao :-01 'ceueilaeitO. · 

de estado I 

c . .lrt. t.• O ~cratam11uto para o ei:ercito e armada de estado dizem a -.erdade. • 
1eri feito : t•, , por eagajHmPato e ,.engajamento de Yo- · · - · · · · · · · 
lwatarioa; to,. D& dellr.leaeia- de nlaularioe, por eerteie o ·s. FalllfAifDli 04 t;Difl4 :-,B' •empre"aai melllor~-. 
doi cidadloi llraaileiros 1díatados aaaualmeall aa. co11- mto~~lo, que tu ~uar o arbítrio Cflfo, que ~ o IJI,eÍiia 
rormíclade da preeeate lei. • ac&aal, o "apríi:bo daa aatoríd,adealocaea. " . . " . 
. O Sa. · Nuuc:e di aai aparte. . O Sa. Nuuco :-0 arbítrio coatiDfaa ; o '•orte'lo illii 

· ÍDaoejado ptt•& policia. · . 
. o· Sa •. 'fiiCOJID. DO Rao Bl.llfCO (prllid••l• do COflltlho) : . 

-Ab I Se o qae·e•ü eacripto aqUI oao serve, porqa..- ruao o Sa. 'fi-COliDa ~o a.ro BauJICD fpruflllflll' ... IOfllllliO)': 
11 daria maia. credito á palnra lOiaatanoa, ·que V. Ex. -Sr. pre•íd•at.,, o proje~to &em aido · cD'mb.iltido>por· 
ea.criYellll emalcam, proj,.cto? . . opioiiJed diametrllmente ·. oppoatas : am lnãlta·l~ l'dl• 
. , p.,rgalltO : 11:&10 O 8J'8t8ma do projecto aiO 6 O de ljllt O proji'C\0 l!ODÇII lima redil, que abrange Soda a· pOo; 

Toluat .. rios, e qaaado ea&ee alo baatem, 0 aorteío sobre a 1111laclo nlilla do Br~sil; outro .ilota qae alo' ie·eata•,. · ,. ·· 
. baee fio allelamento' · heJeêe , 'principio .diH~u~oldade abaolata, porque ba aialtal . "'· · 

o. s.. VIICONDa Da 1111111TI~.4 : - .Ap!)i&do. ~1C6P\ 11"~· 8 b8 I'Xrepçlllll matam aqll! a "'l'esra seraL . Ora, . . 
O . s1 • 'fiBCONDl •o Rao BuJico (preaidlflll do COft- em qa" fie•· moa 't O projecto isenta a muitos e por iue 

· 11111o) : ...;.. O . nohre . 1eaàdor alo quer 0 mesmo, com 8 será íaemcaz, ou cbllma qaaai· · &o do o· pno ao-aeniÇD 
difereaça de limitar o .sorteio ao aamero duplo 't lot!o militar, e por isso 6 opprt!soi'fo r·· · . · · · . · 
porq11e alo ba de ser ja•to • franco, q11ando tratamos· de ·A yerdade, Sr. preaideote, 6 qui o projecto e1tabeléce 
aegocio tio importante f· . como r;,gra ceral ~ ohrigaçllo. q!ie ,tem todo llra1ileiro 'de 

Se qualquer do o6~ qaizer . loraar odioao um proj~cto preatar-se ao s11niço militar.' · · 
. deates, póde fazei-o ; todos. 08 proj6ctoa qu11 trazem lllgu..- 0 811• N.uuco :_.Qoe · &eem - 08 hraslleiloa pobrll, 01·. 

ODU8 OP restrieçio- á liberdade iadívidaal, limbo r& DeC~asa- ·brasileiros qu~ aiO therem t. 000.000. . 
· riod ao iotereue geral. prestsm-ae a declamaçiles; alo ba · · · 
pril!cipio absoluto, {orça é admittir excepç4as, por oade o o s •. SILYJIIA 114 lloTU : .....:. R' lm projecto qll 
Jl!iocipio geral, bem que salutar, póde s~r atacado .. O ao- excla11 08 fidalgos. . . 
bre seaador sab11 qu~ea alo as prneaçiles que ba entre o. O Sa. 8Aurn : -- Quem alo &iJer diab.lro llcari. 
povo do Brasil, como ea&re, o~ demais povos; a re~pdto do sujeito. · . · · .. · 
recrutamento~ Se o proprio. recenlellmPnto da, poji11laçao O Sa. TrSC:ONII~ DO Bao Bauco (,...,,.,., • eouíiAoJ :· 
encontra. preconceiloa, quanto mail 11m projecto desta ua.; .- E' difficil di•Cutir assim I · . . · · 
ture&a ' . . o proj~cto, ia •• dizendo, 81 .. belece a. reara &er&l qae. 

Ora, S. Es., em ~111 de •P.reciar o projecto com imp11r- cb .. DIH todo braarleiro ao. llr'fiço militar.·, • . : 
eiahdade, uguado· a aua l~lr~t e e"p,iríio, mesmo aos ponloE T · 
em qae a Bla doutrJaa coiacide com a opinil•l fio ot~brll O Sa. Nuuco :~ udo o bratileiro pebre, e t~ilelarlt.. 
•eaador, a ao cesea ••e dizer que, o proj11cto 6 faral, que U• lb. ••~'••"• : -:- 86,e poltre., _. 
mili&arisa o paia, que' alo qaer volaata1íol, aao ·obatau\11 9 s11• vr c:"I'IDI Do Rro. Bul'lco tpr:ufdot1 dUOflilllto):. 
estar aqui eJCriptu qae e6 ua falta de voluntai:ios 1e re- _ VV. EEz.. aio me dei:a::am proi~g11ir. f.. • . 
corra ao alistamento I Diacorreado por eale modo, o nobre D~pois eatabeleci excepçiJel, ezcepçlee ra8oue11. Dica 
1eaador alo poderia fazer paliar aaa camaras, • aer bem 0 D•·hre aeaador qae ee&a oa aqaella ncépçlo defl ier 
aceito p1111 opinilo pablica, qualquer projér.to de rei:ra-· elin1iuada; ea comprebea~o a diecualo ecibre 81&& liaM 
tam .. ato, porqa~ Dilo· 11 p6de 111111ter o uercilo lló com (IJIO•IIdol) •• 
nluntario•. l•tci ' utopia (p11rdoeai•me os nobres sena- · 

·dore8 que o aig•). por mais limitado que s11ja o exercito. O ·sa. Faali41fDIS 04 Cul'ln: - l1 me11110 ditrrjo ea· 
Teobo lll:pO•Ici.e e:zp.,rel com fra11•or.za miabas idíile, alguaa poatoe. · 

mu re111 'l!aperan.ça ·de CIIDY•a•·er oe aohres eeuadores, O Sa. YUClOifDI ao Rro Bu!'lao (fl"lli41•1• 4o eotiiiiU): 
porque aeria Umll honraria II)Uito grande III eu O~ pudUII! -. • , mas permitiam-me IJUfl ea CODiidere par& dec)&IDI• 
coltiPilll, e ellea ae dignasaem dar-11 por CDanacidos. ç&o isso de pobres ••• 
H~o .IIm . aaico ri ju•&illcar ·perante e aeu11do e p11raate o .O s1. 8u.un: _ Nrto 6, alo; ' a han de projed•· 
publko, aco111paob~odo oe illue&rea m,.mhros das com- · · · 
- 18,6•• r41aold,.l, 0 tolo qu11 doa a fnor deste ·proje•·to, .ORa. vrsc:n~•o• Do R1o Bu11co (pr11i1Üflllclo1011111MlJ: 
acredrt•ndo •tUfl el11 tr111 11m rrand~ ... lborAm~oto á ao•~• - E' pura• d"chuaaçlo. 
torça militar, e alo fari llal, aalea 11ri lUil, á euciedade . O Sa. 8&a41YA : - Declamaçao 6 diur-81 u pro" 
!liyü. 'V.I llllllOI QLOl'il&lf. · . 

• • 

·' 
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Disc.urso do Sr .. visconde .do. Ri~ Branco 

O Sn. VJsc,o!IDB no R10 8RAlfC.o (pr11idente do con1elho)· 
- Eu pedi pordllo, quando digo utoptstas é porque .a1·h••, 

. a idé11 i~realiNavel. 

O Sa. SJtvsrn• D4 MoTr.& :-E' . preciso ex11miDar a 
rsençilo do diob~iro. _ · 

O Sa. VIl CONDE DO 810 Pauco (pre1idenl1 do COIIIBlho): 
-Agora passo a ~xaminar a8 ia~oçilos. Eu jfl disse que 01 
defen~ore~ do projecto teem diante de ~i os que preferrm 
'" iostrocçll~s de 1 O de Jolbo. de 182!, e oorros que 
aclaam deaiaeiar!as e8tas is~oçllea e as querem rea&riogir, 

O .811. S.&IIAJT.& ·-Sim, mas é preci~o provar, 6 precis1• 
ter esperimrot.do a l~éa. 

O Sa liBCnlloB·no R 10 8R411CO (preridenle do con1elho): 
. -T~nbo uma prova negativa, é que oingu· m se animou ~ 
esp~rimerotal-a, ou antes temos en~ai~do infrQ!:tiferbm6ol1!, 
porque aempre ba chamAmento de volunlarioa e elles nilo · 
apparecem aenao em numero muito escasso~ 
· O Sn. Su.uva :-V. Ex. tem tido em toda parle re
crutadores e nilo engajadores. 

0-SR. VISCONDB DO R10 BIIA!'ICO (preiÍdellll do COiuelho): 
-Per,unle V. Ex. ao nobrH senador polo Piaoh'y. que foi 

· miniotro da guHra, se durante a campanha que 8Uftlen 
lamos ultimamente apparecrram lautos voluotarios quanto~ 
ell~ carfcia ; se appareces•em Dilo se leria recorrido a 
meios tXtrPmos para ministrar contingentes' novos ás for~a~ 
em operàçilee. • 

O Sa. Su.uu : -E' maia raeil recrutar do q11e eo-
• · gaja r, i si~ é verdade. . 

O Sa. vrFCnNDI DO Rro Bu11co (pre•id1nt1 do· cot~
. 1tlho1 :- llfaa o projecto ~~tllblllece ~JctpÇGI's, e porqo• '! 
.. Purque. nD.o póde baver rfgra absoluta, prineipaiDirot,. 
DI'~IIÍ mat•ria. Nilo "o•imos·o disrurao do oollre SPnatl•·r 

. p~l·· Rui Gr.,nde do NMI~? e o que nos di•81~ elle? Qu 
toda a popul11çAo . do Bra~il, com txcep~AD doa VodJo• 
aofJ'rMiA grande vexame, com immllnSo prPjoizo doa in· 
terusu coller·tivos da nossa eociedad•, 811 fosse obr1gadn 
do serviço m•litar,- ainda que por um meio ltlo prod•ot~ 
a re,rrhdo como o do projecto. Ora, se o Dobra sen~d''' 
&elo Rio Grallde d,. Nort~ ataca o principio cardahl d" 
prr•j~cto, porque file Vae entender Com muitas classfS qor 
det1am estar b10otaa do ierviço militar; s~ até certo pootr• 
a oboenaçilo de S. Ex. tem fundamento, é clar'o que o 
projfclo ollo podia cuosagrar o princrpio da igualdade •m 
todo o ·spu rigor, 'devia admillir iseoçil•s, além d"s &bso-
1 utu, isençiles temporarias para u circumataociaa ordi-
Dariaa. ·· · . 

. O Sa. S.nu•.& : - V. Ex. conhece a ultillla lei para
gaaya a resp,.llo do recr'Qtdmeato ' 

O Sa •. 8JLVIIIR.& D.& MoTT.t :..:.Sim, eenbor·; eii.BOII um· 
deli e a, 

0 811. VISCO JS DE DO Rro. BII4~CO (Jlrllidenlf d~ COitldAIJ}: 
-Creio que o projecto ••gu•u o msio lermo : adoptou 
morto das iostrucçiJ68 de 1 Ui, mas nilo adoptou ludo; e 
estabeleceu outras i&eoçileR que ali ntlo tinham sido pre• 
vislae e qoe alio :-o ui to attendivehr. · 

0 Sa. VISCONDB DI MUIITII~ :.;_Apoiado. 
O 811. VJSCOIIIB DO Rro. Bu~co (pr~ticlliíl! do_ t:Ofllllho): 

-Nilo pnrli" seguir o 'Y•tema · daa iDs&rurçilei 'de 10 de 
Julbci de f 8it. porque agora trala-ae d• um prtij,clo 
.ubre basea dif!'ereotes, ·trata-se de um ayatflma de recru
r.meolo regular, e, poi~, u· dispensas alo de•iam· ser tliO 
amplas como as de 18!2. · '' ' 

·O 811. Su.arn dá. um aparte. 
O Sa. vrscr·NDB. o.o Rro B~A1'1CO (pr11Ít1111l1 do t:Ofllllllo): 

-Eu •oa já á objecçao do nobre senador. · · 
O Sa. S.Aa.un :-0 que 1164 •emos· é que' o IJRlema 

da commi~!ll:o e~lá dPstruilfo prla isençllo do diob~ire. 

O Sa. vrsCONDB Do R1o Bu~co (pre.id'"'' do eoll~elllo): 
-Coa,idr>rHrei eala ia~o~Ao. Se, me deixaa8rl0 fdllar, 
V•ri&m QUft l~n~iuÓO aqUJ)~ttilr aS objecçilea priocipai!JI, 
Nilo procuro illurlir a~ qul'stiJea ; o m•·U esforço &em _por 
fim, Pio cunveucer, porque Dilo o posso, mas apresen&ar 
miobae duvilfas· e objecçllos, para eer eac1arecido e ·;:ou
vencido. 

O Sa. SrLVIIU D.l Moru :-Ba da ser difflcil. 

· O 81. vrscoNol DO· .. Rio BuRco (pr11id1nl• do COflll
lllo) :-0 D1>brt1 senador upelle a iseoçiLo por dinh>iro, alo 
tanto a auhs&ituiç&o pessoal ; e a razio que n.os di-a (dea
colpe•me 8. Ex. e1ta' franqarz•) é ·•inaular: ad111í1te a 
~ohd&iruiçllo peeeoal, porque o t!or&eado tem mais dJIIcal· 
da·•e. em acbar substituto. 

( B1 oulr01 aparl1l. ) 
. -r o Sa. TISilONDI DO RIO 8UNCO (prllírl•nti do COIIIflllo): 
- Os nobres eenaclores acbam que easaa excepçlles alo 
OXC881ÍVa8 '. , , 

O Sa. Nuuao :-Nio foi só por ie•o ; V. Ex. destaca 
uma razio. 

O Sa. SJL'VIIII.& D.& Mon.& : - Eu acbo. 
O Sa. vuco!Ín1 DO R10 BIWICO (pr11iiÚnle do e01111lllo): 

. - ••• que blgomas dev,.m a~r llhruioarla~? Eu ainda oilo 
'VÍ limeoda para eliminar rxc~pçil-s ; fÓ vi uma para ac
cresceotal-lls,, emenda olferecida pelu oobre eenadur pi'IH 

·Babia, incluindo a iaeDçilo dos estadaDiea dos collegioa 
particular~s. 

Portanto, as excl'pçiles silo inevilanls. 
O Sa. z.cuu.s:- Menos quando destroem a regra, 

· O Sa. vrscoKDII: no R1o RuMo (pre~identt do conulho): 
-Na.o se póde ·estabelecer aqui um pnodpio ab-oJuto; a 

. icaaldade 11es1e caáo 6 a desigualdade de facto. 

( ! 

O Sa: TIBCOl'IDI Ílo Bro Bu!'fao :-Ba oalra? 
O Sa. Nuuco dá 0111 aparte. 
O 8a. VJ&COl'fDI DO Rro Bauao~ {f'lllilllnll do colt,_ 

llao) : - Sr. presidente, ha annos qae um escrrptor ba
bil, que nA o era mth&ar,- mas járisconsolto com ezperiea
cfc& d1tt1 leis militares, . audentou em foi belo que corre 
impresao, que o cidadilo que nilo preatar ao exercito-o 
1erviço pessoal, deve prratar o eeniço peeaoiario ; a88ea
&ava o principio de que todo Cidad4o é obrigado ao ser-. 
viço militar, e que alio o podendo prestar por .ai mesmo, 
·cumpri11-lbe fazei-o por meio de uma contrrbuiçilo peca
oraria. R·fi,.•-me ao in&eressanle escriplo do juriscousullo 
francez Jb1l'r ês. 

O Sa. 8rLY.IIU D.l .HoT'U:-Idtla arietocraUca. 

·11 
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O 811. yuco!'PB ~~~ Rro BRANCO (pre,Yf.entil do co11seiÍ10) 
·.- .lsob~lltuiçao por d.inb~iro, dtz,m os n br~,; ~~nnrlc•r·~ 
6 incouveni~ute, nina · llotr•tanro a ~ub.tiloiçao por di

.nheiro l~m tido ad11•iltidll entre nó•, ~ o fc•i m~•nio nurnnt• 

. a ultima guerra. E' justa~ntlnte bltAnd•n•lo b rircum.tan 
,ciaa do nuseo paiz, áos prec•·ncritos e à• d1ffi ·uld•des qu• 
encontra o rrcrotam•nto militnr, quco os auto'r•s ao pru
j•cto ,julgaram .cnnnnirute ~a .. vis"r o r1gnr do prineipi· 
geral, atlmillinrfo co~te• m•ios de iaeoçiltt, com a dttl'oreoça ... 

· (H a vario• aparlfl.) . . vv. E.Ex~ nao me qa~r•m ouvir; estou' agora- fallandCI 
,.para o· Dl•bre prea•den&A o outros ~•Dadores qu11 me ouvtm. 

O 81. )lrLVBIII.A DA MorrA.- Nao temos p6rdido pala-
wa·. . 

O Sa. N••oco:-Eo tenho ouvido tudo. 

O Sa. vucoNn• no 810 Bu.Nco (presidente do conle
lh6) :-0 proj~cto npresrnta uma uurca d•1l'~rença qn~nw 
.á aubdilorçao por diub~iro,. é a da. aj>plic~ção que dá a 
reocla de~s" origtm. . . . · 

A.lé aqui pr~aumia-SI! que a conlriboiçlln pl!coniaria do· 
;qu.e ~e. i~ealavarn por ·~se m~io era de.tinatla a faz~r '"''' 
·•M.d8~P•Z~8 com o alh·t·•mento de voluut.rins; o prrij~do 
e~tab•l•c" um novo p•irw•p•n, di' mo~o· mu•tn'p· ~it••··, n•· 
§ 8• do art. 6•: « O prucJnCto ri11~ ffiUIIn~ ll Corolrrbuiec}" 

· per·unÍ•ri•s será appi!Cilolo "I'' u·iva.,•niA an 11r•mr; n 
m"lbirram•nlo d~~ ·praç11s d- pret " á ~tlu,açllo •I~ ••o· 

·filhos a, De m•nPira quft a~m•tllfl01u-•e .•s•co meiu d · •x .. _ 
iteração, que nao· apr•·'"'t" •ó 1111 rico, que ••ó·le c-rntr~n. 
aprou•itar ao pobr" qui' t~llh• por ~i nl.um• ~c"""m'" 
·ou aii;'UID . proti'CIOr; a•lnriotin!lu eoSM m•iu di' is•uçn •.. 
porq·u~ trata •e ele um ~••V•Ç" p•rn u qu .1 r)llo .>6 a pu
pulaçll" d~ Bra•rl, n1a~ qua•r toorla• n•o•.tr.m repn~:,.rwla 
dá •e ao pr•·duclo tl11••a• cuutr•bu•çõ·• o m•i• b••whc~t• 

'empr•gn, appiiCII••A ao prP.mlo d• rnrlb rom•nto das pt·il· 

ça" d11 pret I' á tdU<',çio d" ~·n• fiJb,s, . · 
Eu ,,a., o dr~•II•·U'" 110 nobr" _sflu11lor : tllnbo lido aJ. 

_goma cousll ~~br~ e• la mate,r•a .. r.onb•ço ao palavraK r.nn. 
qu" o ji'PDI!rai.GuiiiPmau•, nn'camH!a frMu,•z•, conob·t~u a 
s~b·titoiçllo p~;sual·n a flOn~r&çào por dmb iro ; "• par• 
dar ao n .. bre ~f'DIÍdor prova ~~~ boa fé com qufl •~ll·u hr
gameritaado, re•~or<tar_,.Jhr-bPi .aquPJias p11la vras .. O riJos 

. tre geooral disse qqll O SÚVIÇO m•litar é Um •rever 8 IJU• 

uai dever ulu se alittua, o&o se d~lega, nêm se vende. 

'·i~entar•Me e teem sido isentos ·do teniço militar por 
.esse meio. . 

o 811. SrLviuu DA MoTTA: - Ha' de servir. para 01 

pot~otados.de 111 :éa livr••Nm. ns· capanga•. · . 
O Sa v•sc·~rma oo Rro Bau1co (pre&idtinfe .ilo cQtueillo): 

..;_pHr~ce-mr<, pors, !Pm •lfl~COnbeclfr & f·•fÇII da objiiCÇIO 
·1o~ o"br•s .~~ei.adore~, que n&o s~ria pruden&e elimiaar ·-
•lead • já a i~•nçAn d1· qo" 88 tra&~. , , .. 

Agnra cno•id~r•mos tPparadaurente·a IDbstiloiçlo pea• 
~o,. I. colltra a qual o nobre lilnatlor e oatroe.·olo ae ·1 ro
nqo,.iAm com a·. me•m~ força. A. subslitoi~!o pessoal_ ei&á 
b~tn•rla fim Fr•DÇIS ••• 

' O SR N~Buco: -Em toda parte. 
O SR ••scoe<os DO Rto Ba&l(Co (prelider&ll do .COf!ltlflo:) 

- .. ; di•~e mu•&o ·Jiem o o~b • e senador. M111 porque! 
Porque a ~xperiencia demon8trou. que esses eub~ti&u&OI 
merc•nHrio" er•m 08 qUH mais fazi~m &YUJtar· a IÍS&R&ÍI
tlr.a eríminnl dos. fX .. rcitos. Entretanto :o nobre .sanador 
·v,.Jà. B .!l•a na" duVIda ac•itar a >UbMti•uiÇio · pes8oal, qu~ 
o pruj•••to t-.mb•m adopta, e. porqu~ f l'o.rque é .Preciao 
nllo """k ia r o novo rej!Ín•Pn ~Pm alliviar o m~is pos&IYal. o 
'"'o~ an s~rVJço m'•Jit• r. O projecto vae compr,.bend!'r 'no 
·"••t.m•lll.o " ~bnmar para ci" serv1ç'o daa armas muitos 
'"diVido .. ~ qUe> buje •stáo Í>enlos; para que a .popalaçlo 
• ., b bitue a •ste novo rtg•men, para que nos primeiros · 
~nuo~ mln l~VbDIA D•Dit"s clamores. ri4o pareça .::~urto va
l•lori•l, nlln vá, como dizra o nobre aenlldor pt} • Rro 
G•· nd• riu Norte, p•·r-He e!h éo11ü•cto com .. os: b11bltoa de - . · 
•" ntus 11onos. coavAm que talls meius de i1•uçAo alo 
·•i••11 d~"vr•zarl<>s. NAo os adopto como di•po••çil•s que 
•·v•.rn ... r p~rm~+n'l•l~~; pfllo contrario, reconheço que 
tH~ tb"•·ria ta"s iseo~õ~s •llo coute~taveis. 

O SR N•Buco:- E' um projecto .transitorio. 

O SA. vc~c <l'IIK oo R r" BftANCu (prelidente do eOfllllho):,. 
-A nb tnuiçllo pessoal é para ruim miia. conlellavel do 

•JU_*' a. ootrn- •. 

O SR. N•Juco:-Nio, aenbor; 

O SR. vrsCnl'IOK DÓ Rro Bul'f>lO (prelidmt1 da ct1n~elho): 
_;_A Frnuca C··nllllmnuo absolu&amer•le em euas leia mo-
dllrna• t8~~ excPpçilo. · · 

O Sa StLvBru DA Moru:'-llu, 6 maia tolliravel sem 
duvtda. · · ·· o·sa. 'N••trco ;-A.poiado. 

' O SR. vrcoNDB Do Rw Burwo (presidente do conselho): 
-Mds este· rigor nos (dria.pro~crever tan.bem a sob·lilur
çllo; ora, .estes m"ios de iseflçilo ·do serVJço milit11r forr m 
Dilo obstante, adn1111idos mesmo na ... França ~m o o Iro~,. 
tempos, e•tilo. adm'ittidos entre nó~, o·~llll cJa certo aiod• 
necessarios co!Do um reeorso que soavi~a o rigt•r do pr11 

·.ceitQ ·geral, mormente tratando-se d" flSt<beiMcer onr novn 

O Sa. VISC"NDB DO Rro BRANCO (prelider&le do·~oa~ellao): 
-E.ses. Sobslnotoa, aprf8~DtAdua p6los que 8S querem 
escusar do serviço pessoal, n4o podl'm, .. em '"ral, :ias- · 
virar conll•nça; e a e~latislica crimiual da França o 

'ey8tema, que pó·te de outro modo parecrr mais rxi~:en&~ 
·. do que o anterior., E~~e recur8u ollo aprovtiilll ~ó au Jllb•· 
~00 pareatfl do ricÕ ••• 

O Sa. ZACARIAS i-Nllo se precisa 1er moito rico. 

demcrnslra. . 

O Sa. SILnru DA Moru :-Exijam-se condiçilila para 
os ~ub•tiiUlo~. • 

O Sa. NAaoco :-Es&abeleçá-se a permutaçllo doa· nu· 
mPros. . 

O Sn. PRBSIDBNTJ: : -N4o se póde discutir por eala 
fórm.n, lllt•rrorape .. do•se o orador conliua11dameote. 

O SI!. VI>CONDB Do. 8111 BHANCo (presidente do conselho): O Sa VI•COIIDB. DO. 1lto BftA!(CÓ (pre1idente do . COII• 
- ••• não; para r~mrr-8e d11 r•br•g·~~no '"''''"r pnr 1. 0110~. •etho) :-·O , rujecto, drs••· nos o nobre senador &t~m ainda 
rte ~ór eala ~ q.u~nlia fixada, ruiu é m••t•·r >~r ricu. 1\JuJt, > "'" grau o~ ,Jeft!lo, llduulle o aliBtBri:Jento de e;tr11ngairos; 
arlratas, ou IDdlVI.~uo~ .das clu~6~ weno~ .aba~tadas poderao , senbure~, c,dmira-mo c~mo o nobrl! aena.dor formolot. a . 
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310 Di1cur~o do, Sr.· visconde -do-Rio Bl'anco 

111 ohjec~lo a. e•&e re•pei&o. No_ di1er de S. Ex;, &raaa~ 
forma-lf a phieiooomia 1 o- caracter do exercito braeileiro, 
vae ahi preiloÍDioar o elemealo ealranreiro a tal poato ••• 

0 81: !f.AJUOO :-Nio ili!le i110. 

. o Sa; fii•COJIDI JO Rro Bullt:O r,,,u..,, dn 1/1111/Ao): 
......... a lal poa&o qae o6o poder•m•ia di111r qu11 o projtw-. 
ló trate fio er.rcllo ·aaeiooal1 i"l" 1, de ama força cow
po1ÍA e~ •n grande p•ne de cidadaoa hra1Jiein11. 

O Sa. KAtÍico : -Na 5.• parte. 

O Sa. VJtCnl'BI ao R1o lu~tco (prlli4t•l• do CDfllllho): 
-Ora, 8r. preeideo&e, a4o lforâ cer&o que a1e boje &~tmue 
tido zelo. pela. dicnidadll' aacit~aal, pr~la ••c•r,.aça de~l"' 
Jlail t . .las te11101 admillldo eatraafeiro•, qaer para a ar
~ada, •aer para o ezercito, 1empre os adm•llimot I . 

O Sa. Nuuco :-Como ama .medida er&raordiaaria~ 

« 0". ealriDfi!ÍfOI qae 'prOYilf~lll al&ami DlllÍODaJiclade • 
ileterminad" alo dn~rlo iaacrellr••• 1enlo ao anuo _ae
ru•role •qu,.Jle em qu11 l11abam deir~tdo de.eamprir a obri~ 
~taçlo que III~• ••j• ÍlliJIOIIA' pel" lei ·do ·rPeralameató do 
•e a p<ll i 11 nlo •erlo obrigado• a i110, 11, nlo lendo 
na11c'ido 111 )1. l«it.a llar~&Die a rl1illeaéia de ,,,., pau,· 
p11r&IIDC1tr•m a ama 11e1o... · 

O Sa. N.auc:o :-811 alli o que •• faa na l11lsica. -· · 
. O Sa ""c••RÍia e·o R to Bu11co · (pr•ri4••1• III c:OAÍtiAo):. 

_;Como 11 la1erromp11 ama J~ilar11 I I illo da ·parle· de· 
am jari.-r.r.n~alto. que &anta• l11itara1 faa, 11•••de ora I 
(CocliiiUIIIIÜ a ler)·: ••• per&eocerem a ama aaçlo •a• . 
dllpen•e oa b~lra• do eerfiço militar.. · 

.. o._ e•traagei• •• alo· elo obriradol .. iaaeripçlo, .•• a 
ollrigHçto alo ftlf1llcar-1e aale1 •ae tllll leaba•. eom
plela!lo 18 aDDoe. ·» 

A. r~trra, poi1, I qae a a~Jcica ale •• -admiteo, como 
O 8a .. Tricoltaa ao Rro Ba.uu:o (pruiil11111lo C:tlflll/lo): obrigà alraae utraogeiroe ao lerTiço mililar. 

-Como ama medida o~dioar1a; 11ppello para o oo~re ex · O Sa. Z•curu :-1' cousa dill'ereole. 
mioie&ro da aaerra, IPDador p•lo l'iaabf ; appellú para o 
aobre daqae de Càxias, para o Sr. Tiscoade de laritilla, para 
• Sr. Jagaaribe e 011\ro• que ,, .. m lidO adaietrol da ro~rra ; 
appareceado Tolaa&arioe eatraDgeiroa apto1, 110 admil
tidoa; Se o er11rr.ilo carece de recrata1, e oló-os leiiiDI 
aacio&~~ee em aamero IOJIIcieolel, 111 tem admi&tide o~ Yo
laotario• nlrangeiroe. Até aqui á regra era que alo e:a:
eed~llllfll de am ler~o em cada companhia oa corpo ; o 
proJecto edahelece como limite am qaiato. 

. U da· OUtra Tel Ob•enei que 01 111>8808 Tiaiaboe nln 
lenm ••a amor próprio oacioaal a e~le ponto ; admill,.ll 
lltranreirta. Os eel~tdna ·la Europa alo adn•ittem ,.~lraa
reiroa e ... lllD8 erercitos·? c .. rllllll•lltf' que •im. Eu boa
tem triiDXe aq11 11111· Jino, que roi Visto por lllj1Dn8 oobrf'~ 

· aeaadorea, uJaliTO i al&ima lei 111il1tar da B- h1ica ; alli 
11 admilltom flllrangeirOII a\6 como recrutas obrlf•dta. 

(Hc UM aparlt). 

. O Sa .. YI~Ci)~oatn RrD BIUIICO (1r11i4111l1 do CllfUIIh•) : 
~ V"j•moa ~ l11:1to da lei de lunbo de 187U. • Âtl, 7• 
Oi ettrarigeiroa reaideotea- •• Bolgica e6o aujeit• .á iu-
ecripçlo: · 

O Sa. Fltuatu .a• MaLLo:-Primeira liiJiilaçlo. 
O Sa. ·, .. c,;IIDI ,., Rui Bauc,; (prui<UIIIt do Ct•ssiAoo}: 

- Sao JDjeilo81 i llloCÍ'ip~4u : t• ta IIVtirem DoiCIIII u 
Belgica •• 

O Sa. ftAauco:- li1 ahi. 

O 81 · TIKO.WIII Do Rro lllaltco (1re•ídet~le elo COA~trAo): 
- ••• 40a11do eea8 p•i~_ ahi r~aid111111•111. 

o Sa. rreUIIII~ ~· &buo:- ,, hmitaçilo. 

O 81. l'IICO.WDI no· R1o Bauco fprllicl11111 do c:ta11llo): 
-. • • 1•, H •aa família cua&ar mala de &r .. aaaos de 
re1illeac1a aa 8tilg1ca. . 

O• e•tra~c••ree qae alo prnarem ••• 
O Sa. F11o~' 1111 IIBLLo:-S• lilllitll.ç&o. 

O Sa. TJ•CO~II ao R1o Bu11co (pr11iflt11Ce do et1111llo): 
- •.• •lg1111a aad .. nolldMoltl d"lerww.da dn~m 111ocre 

. ver-ae at aaao 111 qGe completarem J& aRAtl. 

r ' 

O Sa. l'IJCO.t'la eo Rro Bnuco {1'rtli41111 tio COfiiiiM): 
..,...VV. lEre. eabem ainda q4e em frança ·o lllraacoiro 
domiciliado 6 cllamade para a gaarda aacioaaJ, _ 

.lqai ao Bra•il, quando •e nos di1 qae este proJecto vae 
perlarbar bahitoa inveterAdos do 1111110 poTO; Tae. entender 
com todn ae claeeee laborio~aa, p6de i:aaaar p .. dt abale 
As inda~trill8 ; a11ste pai1 julga-se, .apesar de tudo, qae ee 
apparecerem estraegeiroa aptos e que deeej11m . pre1Cir 
IBDI 8ervi9o1 nos corpo1 do e:rercilo _oa naa lripoJaçiJ~• da 
armada, nlo dn~m aer admittidos; e aló o llefem ~rr por 
quP Oc" mal i b11adeira d11 Brasil que bhja:am oa oucre-· 
e"&ranr6iro .em 1ea ~ffiço mílitar I Oa· a·óalnl viaiabtl 
pMem fBZ61-o, mas qu"r"m os ai>bre{aen,·dorl!ll qoe lb111 · 
demo• eata nnlajlem. O. •:a:,.rcitoa .da. Europa adq.illem 
volnnt1u•os e•tr~~ong.,iros,- ,116 .. ·8rh8il nlo aa ha de admit- · 
ti r f T· mo• am11 popal•çlo tio hft'er.la ia armu, llo aa- .. 
ml'fOAh, qM a j11 preciso dellpr~'l.r 1111111 p~qaea-. coiÍiill• 
g•nt11 IJI" al6 bnj11. nlo temos dllp•asadcr f 

Nilo ma parece qa" oa advers~~rio• do projftllto .leobaa 
rullo.; e do11a-me que o. D••bre a11aador p11la labra, qae · 
di' TI' qat>rer um• rer. r11a ra1oa T•l a re1p11ile do recrala
ml'aln, que ale pl!l" querPr 11 ay•tHma actaal, •• tlirisialt 
ao aobre Ti~conde de .AIIiilll6, ievoeaado 011 aa1iga1. tempcia 
em q.ae 08 homens preemiDPDIII dlllle . pail, IIIIDIIdO . 
8. 'E:r., alo admilliam aliatameato de e•&r•IIJ~irN. ldaf 
porém era ali"hme111o cte corpoa ••trugeira•. • • . 

O Sa. liJCOI'Iai •• lunrraA : - Apoiado • 
. O Sa. vrse""'• 10 8111 Ba.a,.co (pr11id111l1 lo ·eeAIIIAo): 

- Q albt•mroto de corpo• ""tran~teirol foi obj•cto de 
Jarra• e por8~du diBCII••iJPI e111 noíaae camar•• ; mu 
aqui DliO ~e trata do aliBtllmeiiiO di! Corpol e•tra11g•ir01 r 
&rata-' e de aljiDRI Tolaul•riua, em· aumero que, dJHtribaido 
p11lo• dif~reolel corpos e companbiae, alo 11od•r~ •xc•der 
de nm quinto. Ora, lu crpjo que quatro llruilriro•. olo 
tl!llll!lll 11 oll e"tranj(llirD, " 6 o rereio de aiJttma tralçlo 
qae mo:in " rrpDfnHot•ia dDI oobrl'll ltnad .. rftl. 

Sr. pr~•lidealfl, por am lado •• d11 que o . pwj•eto Talll 
pl!-ht mu11u enbr~ 1 P"Pnl•çlln ;,., ~i na <I,. pPr eutrn lado 
pt·ad,.rA-1,. qo" hot moll·l rJC"P•;II·•· 1 por IIm ált •• i
pra tdiu1a 11111a prattca 4o &au'u• aaao1o 
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: :0,81. Tiilct>tflll ~IJiU~ITII4 :-.·fniu-&.••QIPDIII. . IIJflftl&r I prOTilt .tio IDIIfbOr lfiDIIDti'O Of 81111 lllerCilelí f 
· O s1• ,1~0,,11111 11.,. a 1~ BÍiucu (prliidPI,. 4o ,011111~0}: n"1&at cir~:umataaela~ que "' ,,. acoaeelba~:i aa~o ••~ 

-..a~alloru·lrmbremo-aue de qu11 mairoa é,ftlcta~• eatran- alo c111de de reorgaaiaar .o enrcih . bra1ileiro. f~ •.• . · · 
ceiro• pttlelaiui releTaa&ea ttlrv.iç'lll:' DOIII palria. Da- o 81. ft.uuco : -la ale· tlilae .· i•••· .. . . . 
raa&e a ultima fll.erra alo oiiiJir•rhmo• talrugeiro~? loa• O 81. t1tcoao1 Do B1o lutfco (pr11itl111lt li C:HIIlliJ: · 
"' '"lllpl em que qaa•i to doa . oa n• IAOI macbiaiat;.l eram - •• qa11 o dt~t.lflmoa 111 me•m1• cciadJçiJe1 em· que •11• 
ll&ranreir'oe; ·, aa l(lllr ra d11 1811 · por&~raP•-•e CtM a &em !i•t4o a&6 lloje f . · . . . . . :· 
maior lt.-ldade e dedicaçlo. O II~P .. merr&o prd•co da tra- · 
lata .A'tnltOIIIII, ao co•bate do Biacbaelo, alo era aiull~o O 8a. N.uoc:o : - Qu"m dieíe iaeo f · · ' ' : '' 
· cidadto ·Jaraiilttire. . . O Sa, •r~cercoll .DI Rru B"'ftco (praUilliiÍ .de U~IIIAI}: · 

~ ftlo let•D&emo•, pol•, lao iaJu•'"• t peri(n1" precoa- · - V. Es. ael-o di1, ·qg .. ado core .. o aor&IIIO pelo r .. h~iee 
'ctilili coatr• ... ·projecto. Cumlla•a·te a reforma pur ·oulr•• nam··ro d11plo e accreaeea&a: « D~poi1, ·para'· CJ1o1 III• 

modo, Dlat Dlo procDraDd•i qu. o ta ~S .. ,Pr~<da apreciaçilo 1raordiDarioa medidas eztraord•aari~<e, qae ·ae tómarlo ile 
polia IIIJYir para tornai-.,& otlioea. A~~im jamais ltlff!IIO~ m•·mADlo da IIICH~IId~td.. • Ealá: por••· 11! alcia ni:e iii . 
reforma ·de recrl&alltDtll, ·ftcare~no~ no dotu fUO. . '"du aa ioM1tg~ocia1 fi DI iM•o filo .· 1eria ali projttclo. di- · 
. o Sa;· Su.YIIU D.l lloru :-V Es. &em ~ualradjl qut. rl!crutam6oto; que i••o olo H8ri• ·preYir. e acaiatelar ..•.. 

6· ora_ dor. . · · . . . · . futuro, mltl adoptar mero• tt.ljM'diealet. . 

O Sa YIICOJID• .Do lho I~A~IlO (praidc~'' do Colllllllo): O Sa ~· ltJI: -R' ft,.hi.r u por&a11 dipoi1 d11)oaba.._ . 
-Porqaetf , · · -. . O ~a. 'I~Col'IDI Dt• ilto Baaric:o (pr,Uciel.'ilD.Ctiú~:. 

· 0,81 SJL'YJJU aa Mnna :-AI\'arrnu-eeot~ua trbolnbll. ·- B~i de trocar aa" lit·roa q••ll l•obo coai oi do IÍ••.brá,. 
••aa.dor pPia Babia, para T6r ae dMpóie llcláaoà de acc6rdt. ·. 

· · :O'Sa. fi•C'·NDI 111 Rto Buru::o_(IÍrtddclllt do IIOflllllllo)r · · .. 
-BI~oa trab111lbaado por coneocd-o. . . · O Sa. Z.t.CUIAI : -Ilude ·o litriolta. ' 

O 81 8JI.Yaiu DA Jluru·: - Eaeoa eoneaéido aeata O 8•·· StLvatu ~· llorrt :-V B~t. lacru&, porqal,a 
· ' · btbll,&beça delle • mng11ilica. . · · . . . · · parte. . . 

. os.~ YJICO!COII 110 Rro Ba.t.tcC:O (JJ""'"'"'' do C:Ot"llM): o Sa. VI&CIIIIDI 10 Bto 8U.NCO (prllid•l• lo CIIIIIIIAo): . 
.:;.;.o Dobre ll!a&dor peJa l~bia di~811•Dil8 que o "f~& .. ma -mi· -.lgora 'yamol 101 pra1oe: 0~ DO)Irl!l. IIIDidOrel Ceae.
Jilar ia&l•• é de YCIIaatarioe. ~ •• I aqai, 11ato qtie alo ea- r aram 01 prazo e de •~rví~.o qa• estge. o. projecto e . di..,_~. ~. 
t•ja pre~t~ate outro aobre naador p~la Babia, que pedia ram qae atlt por ee&e modo nmoa .além do •ratema (rue». · 
111111 · esperiencia esclueiT& do TOiaatàriadó, ao&ei de coo- prU8&Jaao. · · 
demaar-tle o eea principio. · O 1!11 Nuuco :-Coatrariamol o IJ•tema;. 

Acaso íraoram· os oobree 1111adorea o qae acoa&eeeu i O Sa YtBC~>IIDI ao Rro Bauco (prllidc•l• ,lo uulllo):· 
Grl Bretaaba daraate a guerra da Crim6a ' I Esaa graadl' -Seauimo• um . •J•&ema; qae alo 6 oeabu111 doa doua. 01 
aaçlo coofla 1aa defesa priacipaliueatê_ ' mariaba d• que 6 maia oaero1o do qa11 qualquer :del111 ; 11e ,, 1110 t. 
gaerra;. 6 abi que eítUio a•a8 foriee. tlelllea&oa de rt~aia- Olleejo dar toda !orça i -cibjecçJo. V•jamo•,-porém,. o •fi· . 

. leacia. . Tiaba um pequeao exercito, a guerra di Cri1116a '""'a fraacea, qae o aobre 10aa®r dJI Hr aail ·i1na. do 
ollrigo~a a elenr sua força lle terra, e ellr. Till-111 ea. q111 o do projecto. . · ·.. : .. 
rraadel dtJiculdade•l aaaca p6d11 ter tlm tr~nle do iaimiao. o Sa. NA111C0:-8rstem.- trances ie tando! De 'latjtf 
·ao lado do e:a:ercito fraaces maie de 10;000 bomea1 e · 
para • coJienar '''' aamero foi-lhe preci1o iaaor 1raadea O Sa. ·YJICIICDI 10 Bro Ba&tfco (ltr11U1•I• elo croa•IIM): . 

~ -81m, ee11bor. · · 
., erç11 e depeader •aitt. 0 81• Nauco:-:1' icaal •• da Prl•lia. . 
~ài~:.~· Ft1114~J·I 114 C11114:- I oaaea oa maadoa a 0 Sa YISG<<IIOI 00 810 ~uw~o (P'""""'' elo aUelü): . 

-0 D•·llre aeoador quar coad.,iDaar- me a alo· e:a:amíaar. a · 
legtMlaçao· franceaa· Tigea&e, mas •im a aalerior f · · · · O Sa. YIICOIIU do Rro IU!'ICO (pruõll11l1 dD •••eiMI) : 

-:la .alo devo aloaaar 1111 ia ea&e die,oreu. e m•amo u_l., 
lrODJe apontajDeolDI aobre o algarismo das deap•lu IID" 

.tiYeram de fuer 01 ioglell'l oel8a fiD~'rt•. i' •nra~tdfO qu~ 
ellu alo mildaram r~>dic•lmeole de •Jil•ma qu .. ato ao 
eJ:8rCil01 mie CaÍdaram de. dar QIITa org~nllaçiO Í ~ait 
milicia, que · alo es&i reduaida ao qa~ í h·.j~ ·a gaarfla 
aaciooal ec&re Dth. · Saa• eserciloa elo oa I!D•·our~oç .. dol ;. 
e para a marinha o qu11 pratica a lnglálerra ? N4u telll· a 
leYa forÇad• f (A,oiadol) Ora í abt qae eali o prJacipal 
elemeato do ·""a p .. di. r Rltli&ar. · 

Aqui tenho ouTido di111r que pod~moa dormir com u 
portas aller&u~ que nlo · ba perigu n•ubóm pelaP ooe~a8 
frooleirae; mu aaué ••aim, Ir guerra do PBr~(!UAf o IDI)I,. 
troa ; e. quudo DOI8o~ Tteinbr•J !'lid~m d" a>&a.ll .lecer· 
o que ola twlaa111: ·e~col-• naTael1 '11ecola~ nlilit«ret, ..rae
~aa•; fiiiDdl lr&laDI dt OffiiÍIIf 1a1 lllfillllt cfe &Df• 

.• 

O Sa N··•ucit:-B .. &Io Ttja a d~ Pr1111ia. · 

O Sa. "~c:uiÍDI 110 R1o Bu11co lprlladl•l• tio 101111lü): 
Qu.ado digu-•Jd .. ma fraace&,-i o qoe ea~ •m YIJflf. 

O 11obre · eeuador queria que a· Fr.aça paraue em J 811, 
ó lrgi8lador 'camiflhou. &emoe daa1 lei1, ama de 1170; 
eatra de t87t, e o Dobre 1eaador , alo qaer qae, fiii•Dtlo 
ae &rala do aya&ema fraace1, coaaal&e-ae a Jecialaçlo.me- -
derna, Dili sim _ama atUra ji rnogada; i8tO alo 6 fi• 
&oavel. Con»ahemoa a lei fraaceaa que ea&á em Tilor, 
e anllll fi.1emo1 O QUB llllá em DOJSO projecte. . 

S•g ado ~~~~~ projeclo, o toldt•larío t8rY4! eeia IDDOs, 
e d•poi~ durhllt" t"'" auo11s J,, .. tuj,·ilo a aer ob ,aoad.• ao . 
•emço IÓ018ul" em circum~taociaR l!lttraordlnartal.. O ... 
frac&l&rlll 11rve u110 aaao1 1 &em a lllflem• obríg~çAo 
eftalaal de Ires aaa., aa · nHrta, para ea1H a&raordl"':' 

• • 
, 
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narioa. Durante esaea trelf annos uns 11 outros ficam int~r- O SR. VJ~CoNDE oo R1o BftA!'ICo (preriddnle do conulho) :_ 
ramente livres, sem n~obuma sujeição mll•tar m11is d•• -Ne.te puoto rt~vu p~rtir lice11ça, Sr. pre"ídent11, para 

_que a de serem cbam&doe, dada 11 evrolonhdade de cir- ~tcm•sce• ln r aljtumaR ob~Prvoçlles tbeo~icu, que eu pude 
cumstanciaa-extraordiuarias, que, felizmente, são rari~si- ·• pr•nd~r &t•bre e'l" mo teria •m outros t11mpos. 
mas entr111 Dós. P.ra oR .praroe de e~rviço DIIS dollrlreotes a~mas, boi 

Eis aqui as disposiçlles : § 2• do art 4• .. Os dfiHJ~ u111a razil11 tb~orrcn, e é o tempo oe.cessario para a ioPtruc
goado~, que se nllo eurtJrem MI cumprim•ulo dt~~le rlt.Vflr ~ãn llo suldaolo em cada. uma das armns. Nos ~xercitos 
servirlio o·or seis anooe, liudos os qutee ~Prâo hct~~ociaduM •ln Europa o infarote carece de meooM tempo do que .o 
com a obrigaçlio de ~e ~>pres~ntarom p •ra 0 s•r•iço ~m eavRII•iro e o ~oldndo. de artilbaria ma i~ que o de ca
circumstaocias de guerra interna ou. liltHroa, dentro do• v• li•• ria. Entre roóo, co!nu ba pouco ouvi do !Ilustre ~\lque
tres annos subsPqoeotPs. dd Caxrns, pód~--e d1z•r. que r• Rol dado de cuv!lllarJa 6 o · 

" Ficarao, porém, livre~ desta obrígaçllo 's licenciado• ., que carrce d~ ~e nos , tHmpo, porqu~ pela mato r parte a 
qae adquirir"m algomtts das iseocGed do § 1 o do art. 1•. nn•sa cavallarl<l é 'omposta de rJO.-grno~•ose~ e eet~s 
e 08 que, . antes de diu•se 0 caso' de ~u•rra, ~aear .. IT' a o:CJm•çam por Sf'r morto bons_ cavallelro.s. Mas em lbi!Orl& 
contriboíçilo pecuoiaria, que rõr marcada tm 1-r, bf'm o •nl~ado d" cava•!• ria. prACJSil de ma1s.tempo do que o 
como 08 casados que tiverem fiibos Jegitirr.oo8 a ~eu car~"· Hofanre e o artrlh•rro m•IS do que todos. 

« Na execuçlto destas di~poeiçlle~. t~r-~e ba •m vl·t• O Sa. Nuuco :-E' porque eotw uós COD$Iilue uma 
o que ne determinado oo art. li•, ~uanto ao• omltll•lo•. •specralida·1e. 

· « Os desigo•dos rtfraclarios servr~Ao oito a h no. (n. r~- o SR. vr~Ct>NDG DO Rrn BRANr.o (p•e•;de~t6 do conrelho): 
.c!uta~os servem actoalm•ote _nove anno~J. s•·odo drpul> _O. a, a P•U••'"; d.,,,0,, •1~ l•r mol-larr•ndo todu 0· pbVO, 
llceneJadoe com a mesma obrJg'<ção ». ,i~ o t~r iu·t ur·IO e a~fSir~>~o para o s~rviço· dhs armils, 

Portanto, aqui temos s~is annos de Pervico •fl't<e.tivn n• aeudo qu~ • elltiraç-•o R>ÍIIL•r ~ .. tra uo ensino e · uerdo·il:l 
eXHCito a obdg•çilo neutu-1 no• Lres aoo;.,s .. ~~tuiul~• •lu• ~uii·S"'""; ~ l'ou--ia. clPp··I• 1!01 ter um• pOI>UI~tçao 
dado um casn extraordioari·•, dA ser"m cbamn•lo• á· •Ju··•Í ln•l~< •ff 11·• á VJ•111 mrlit•r, J•Ó le re•toin~:ir o• prazoe 
fileiras; e aioda assim, sâu exc•ptu·•lloH u• qu" •e l•~>h·•lll "" •ervrço ••·JJv.·. ma• ••Jt·p•e· com as •·b>~~:a~IJ ·~.da re
casado tenham pag•• a contrib•Hçilo ·P""uni~rra, coo e• .. rva " da l>~f&dtJJ·hr ; • no· ca•n d~ guerr~> le~m. o 41UI 
tfjam is•oLo• por outro Litooo . .Frudu~·oo tres auoo~, fic•m ~~~~· cb;,mnm ~ lunrt•turm, que é I!Ua;.l Indo o po.•o.•r· 
dispensados de todo serwiço. m ttlo p.ra a. ~~r-,a udcwn .. l, porque na Prussia tod'l 

Compartmos este com o sy~tPma fraorez (l.en.lo) : 

rc Todo frllUCI!Z, que Jhi~ fnr d><clarado imurnprin para • 
s~rviço militar (é o art. 36 •la lei d• t7 ~~~ Julloo •I• 
1872), (.rã parle ·do exercito acl!V•• du•ontl! .,juco anuo·, 
da reserva do ex•rellu activo durante qo •Iro ao no·, li•· 
exercito trmtorial dur nte cioco ano""· da re•erva d· 
ex•r~ito t•rritor1al · oa••ut• 8~rs ao nu~. » 

Silo !O aooos, coutnllo o t11mpo de serviço activo, .no 
exercito territori•l e nas reserv••! 

Isto posto, pergunto eu aos n-obres eenador~s: quanto 
r.oe·tres aooos de espera, bano Br;•si! a m-.sm~ eventua
lidade de .goerra que fm França ? Seguramente não. Somo
um povo pari6co, as guerras entrll nó~ graças a Deu•, 
~:to rarissimas, e, porlaolo, pode-:-se diz•r que t~•sa obrrga
çilo dos tres annos é nominal. Em Franç .. , . não acuotPCII 
o mesmo, taes casoa se teem rep•tido muitas VPZe•. •rotr~
tanto que ~ obrigaçilo do serviço mlfllar estende-se ao 
longo espaço de !O ano os. 

. O Sa. N•auco :-ForAm além da Prn~sia : o da Pras
aia eilo 12 ao nos, o da Frr oça são 20. 

O Sn. VI·COIIDB no Rw Da•Ncu (presídentB do conulho): 
-P11s•emus agora â Pruss1a . .\. Pro•.~'"· t:UJa l~~i,Jaçao 
militar t•m su1l'rido moil~s. altoraçGHs, ultim"m~nta e.,,.. 
beleceo as seguintes r~gras.: lr~s a nnos DO I'X~rcítn activo. 
quatro na rPserva, cinco 011. landwehr; ao to~o, 1 íl annos 
Mas a reserva da PrUM~ill e a lu11dWehr ~~tão rãu ~njeilas. 
c.1•mo essas reserv11s do D a~II, ••ujo onu• limila-ftl â raris· 
sima contiogAncia de um• gu-rra nos Ire• annos ~ubsr~
qoeotes ao do servrço 'IY-ctrvo? Creio qa" la a coutin·· 
goncia ó muito mlll8 do 1•m"r do que •ntre nó•. 

O Sa. FntUIIDII DA Cu!IU.l :-Sem duvida. 

:ooah· m rw•nf}tr a.s arfllali'. · · 
N B·""'' b• por ventura umll popuiRçilo auim já 

•X•r<'ll"l1" -.poot•DMnDlMIII, p•lr t>·1or.aç4u.1 por ~o•rral 
ut•roor~•. par,. o ••rYIÇO militar 'l Nau ; o r~cruta oo 

Or;••il v•n• a f,.zer-se sultl•do n•8 fil!lua•. E' precis~ dar• 
•h~ t•mp • para !_lBie apren~izado e. quando o soldado eRtá 
f. rto. é qUM o b• vento• d• d~MP•Ilir immediatamente. no 6m 
·lo tru• ou quatro ""no~ T o.,,ui a oece•aidadl! dt! um 
mni •r prazo para o serviço activo ; o de seis a·auus alo· 
é nouilo. 
, Cou>ideremos a questão da idade para o alistamento. 

lo~•me e~qoecendo ~ele ponto importante. . 
O oobr6 s11nador trouxe bonl~m varios argumentoe, 

invocou a autori•lade doa pbJ<iologista&, ••. 

O Sa. N•auco : - E' que~ tão com o Sr. Caodido 
Meod11s. · 

·o Sn. V!SCONDB no R1o DKA!Ico (proelid••té do cotuellao): 
- ••• e até argumentou cem a consiJturçao do louperio 
contra o ali•l•ml!nto anti'S · dus 21 ~nnos. 

E•uqu;;nto á r zão phy.Jolu~ic., PfÇO ao nobre seoaàor 
Jl•lu E"pirrto Shnto qu•• m~ pMmilla, na falta do SPU saber 
wofi•,iunal. o•ontestar cmpydc4menle a. objecf&o do o_obre · 
~enallor p•ln B<bia. 

Não é exacto o qno di~so S. Ex ... A unidade da especie 
bumuull n;to vae a tul ponto_. que ·o d~s~nvolvim~nto pby
sit:o s~ja o mesmo em lodos os vniz•s. O clrma, a nuLriçAo, 
o teor dot vida, os co.tumos lllfi•H•m murlo I•i~eo; .e abi 
••IAo as tstali•ticas mostrando nllo 16 a varieddde dos 
•ypo< da rnç" humana, como lambem ·a do seu dclleovol~ 
"monto f•hy•ie.o. 

O Sa. Jij••• :-Apoiado. 

.. 
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O Sa. VJICOftDB no Rro BuNco (prelid~rde do CIJt&lllho) : 
-Noe lypoe ha especiea &Ao bellat como o Âpullo . do 
· Belvedere-e a Veoua de Medieis ; de grada21o em· gr:l
daçlo euee lypoe degeneram, nos Therdit~s _de Homero, 
oas Gorgooas da an&lguidAde ou DIU femce1ras de M3C· 
betb. Iiuo. que . ae dá quanto aos lJPtll :lá-se tamb11m 
qullblo. ao deaenolvimeoto pbysico. Â for111açilo, como 
diíem oe e•la&isticoe, das geraç4us viris, aAo se completa 

.por toda parte - dentro doa me•muc perio•lo~. Ora, n4~ n 
póde Degar que em· ooaso clima ou antes -em nosso pa11 o. 

· creecimenlo .pbysico_ é IJiais rapido do qae na Eurepa. 

O 81. IIIRDB8 DB ÂLIIIID.A. : - Eu neguei perfeita• 
. mente. 

0 8•. VIICOHDB DO Rro BIANCO (pmide~IIJ do . éo;
lllho) : - NAo póde Ilegal-o. · 

·O Sa. MBHDIS DI ALIIIIJ!.l: - Pois aliO leu o ,meu 
dilcareo f 

· O Sa. vrscoftDB no . Rro BaiNco (prBiiderats do c~n
llllao) : - Mas, Sr. presidente,. eu devo p6r de part" e.ta 
discU81ilo pbysiologica, em que alio posso entrar senão a 
medo, e recorrer ao~ (actos de nos~a experieneia. E•th 
e:iperiencia . re~pond~rá igualmente á objecção constílu
cional, qae pela primeira vez ouvi, de que o menor não 
póde ser cbamado para e eerviço das armas. 

. O qae dispoem u irlstrucciies dfl 1 O de Julho de 18!2 ? 
Q~e di"VPID ser SUJeitOS ao recrutamento 08 indivídUoS de 
18 ' SIS annos de ·idade. _ · 

O .. ·sa. MsÍI1111 DB ÂLIUIID.A. : - h&o é legislaçil.o an-
tiga. ' 

O Sa. vrscoNDB , uo Rto Ba.A.Nco (prnidente do conu
Zho): -Agora V. Ex. nilo.eslà no dominio do bullariu 
{ri10); Dil..o. me póde contestar que· est•jam em vigor as 
ioslracçiies de 1 O de Julho de 18!2. Elias estão . em vi
gor e · ningueoi as taxou de contrarias â eunstituição do 
Império ; se nilo, todos os nobres senadorBs que me ~o
vem, impagoado1es do projecto, e muitos deste lado se
riam réos de lesa eoostituiçilo, porque teem executado essas 
instrucções. . . 

Â · le1 da guarda uacional mais moderna, que é de 
181'0, o que dispiie '1 Obriga ao serviço da guarda ~a
ciooalos iodividuos de ·18 a 60 aonos, e a guarda naew
u.al é chamada ·em circumstanciaes especiaes para o ser
viço militar. 

.O 811. MBNDIS DI ALMBJII.&:- Era uma rotina, um 
aeooip&nbameuto das instrucções de 1822. 

O Sa. vr&coNos no Rro B~ANCJ (pr11idllnl11 do co11rdhÓ): 
-A luglaterra admitle a" idade de f 8 auaos ; aqui ealá a 
lei fraocrza (mollrs"do) : exige os tO annoa para o Pxer
cuo, mas admilt11 para a .armada meocir idallle até :18 
anoos. . _. ._ 

O Sr. Frausru· DI MILLO:-Â Franca oilo admitte. . 
. O Sa. MKNDEI PI ALMsro.&:-Nem ~ Prussi~. - . -
O Sa. vm:oNDI no Rro Ba1 NCo (pretidente do con•ellio):. · 

-A França adm1t1e :110 aunos, mas 20 anoos em FrtUIÇ& 
corre8pondem a 18 no .Bra•il; · 

Vozss:-Ob I 

O SR. VJ!CONDI Do Rro Ba.A.l'ICO (presitÚRIII do conulho): 
- Os nobres senadorllll, que . e&o ma18 modernos· do 
que os·anlorea·da lei de 182i, querem· apreciar melbor. 
do que elles as circumata_ncias de. nouo paiz. Os nobre• 
~ena do reM o Ao çoncorreram em .18110 para a lei da guarda_ 
nacional? Porque de1sa,ram p<ssar a idade de 18 annoa? · 

O S11. Frousra.a DI MILLO: - Edavamoa mal eaclare...:· 
cidus a reSpt!lto deste pouto. 

O Sa. VI>CDI'IDB oo Rro Bauco (prelidsnte do i:onrelho): 
-Oa nobres senadores dizem qae alé aqui ee ltlem errado 
quanto á idade de 18 aunos para o serviço militar.; P.Uil 
.. u quero antes acompanhar os Jegi~ladores aetigos, oa de 
t8U e os ·de f 8lJO do que. esses estados recent~e. 
N~ Iuglaterra, note o nobre senador, admitte-ae· a 

dade dto 18 :aunos. 
0 Sn. VISCONDE DI MUR!Tlll.l. :-De 17, 
O Sa. vrscoNDR Do Rro Bu11co (pre1ident1 do·eonselho): 

-Sim, admine-se a.idado menor de 18 e maior de 17. · 
- O Sa. vrscoNDE DI MuaJTni! :-E na Hdspanba admit- · 
le-se a idade de 18 annos. · 

UM Sn. SENADOR :-A Prussia lambem admitle. ,. 
-O Sn .. vrscvNnl 110 R•!> Bu11co (pr~lid6nle do conselhe): 

-A. llelgica a!lojltou a de 19 anou.i. Nilo vejo, portanto, 
razilo para não admittirmos a idade de 18 anuo~, e nem 
mesmo· a de 19. 

.Mas dizem os nobres . senadores, que apresentam e ata 
objecção : • Isto póde' prejudicar a educaçilo da inocida· 
de, aos 18 aonos nem lodos teem a saa inslrucçilo com• 
pleta. » Eu creio qne, por via de regra, aos t 8 ao aos se 
com pie ta a instrucçilo secnndaria. 

O Sa. ZAcARIAS :-Agora é occasiilo de Callar sobre o 
meu accre~cenlamento, que está ubre a meSil. · 

. O Sa. TrscoNDI DO Rro Bn.~Nca (prtlidet&le do i:on
•elho): - Sr. presid&nte, ea ·!fesejo muito ull.o prejudicar 
os estudos ••• O ·sii.·V18CoNDI Do R10 BuNco (pre1itfe11te do coruelho): 

-Como, pois, se nos diz hoj• qae a idade de 18 auoos 
Dilo póde ser admtttida como ponto de partida neste pro
jecto, se ella é o limite qne nossa legislação tem ealahele
cido? 

O 811. FtOUBIR.l DE ·:MatLO:-Este é o ponto da ques
tllo ; trata-se de sahir dessà ltgislnçilo antiga. 

O Sa. VISCoNDII Do Rro BtuNcn (pre;id~r&t~ do con1elho): 
-Bem; perguntarei. o que no~ outro8 paizes se observa a 
eate re8prltu ? 

O Sn. Z.&cuus :- EntAo contemple a minha emenda. 

O Sa. vrscoNnl Dll R1o BnANco (pre1idente ·do tOA;. 

s8lho) :-.... a di:trasão das luzes é n~gocio de summa im
portancia; mas peço ao nobre senador que r~llicta ·em 
que pela lei vigAnte nli.o sito exceptuados todos os que 
npr•s~ntam eerticliies de e•tudos. Se passar a emenda da 

ÂLIIDM8 Sas. &I!I.A.DoaJII:-E' o conlrario. 

.À.l'l"li~Dl811: 

S. Ex. ficará uma porta uberta a todos,.. . 

O SR. z~cAHrAs:-Mas actualmelite está aberta a todos 
que eetadam co~ prov~ilo. 

40 
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0 .R• VISCONDJI: DO !O RANCO p~eSt en 6 O COII ,, o • o o S R B ( 'd t d 'am•"l•"a•, con•em al"uma• isençõ~s novas e muito bene· 
16lho:- ••• o que anoullará co ... plet~meote ·o projftcto. llcn~. , · .., 

O n•·bm se~ador fez ainda om11 ob•~rvaçiio, que_nllo v 
O Sn, ZAGARIAS :-Ora I fXIICIII, combnten~o 11 idade do• 18 nono~. S. EX:. d1.se-~os: 
O SR. VISJONDE no Rro B•ANCO (presiden!e do con- " Qoem volta do exercito, volta •~111 nnJa ter npreud1do; 

selho) :-A. regra é ·que aos 18 annos a instru~ção 8e· ou •X"rcito não se adquire in.tru ·çllo utll. » E', a idóa' 
cundarin esteja compl~ta. qu11 domina o nobrfl senador; S. Ex julga ~o exercito 

O S11• Nauco :-Eutã,o para que 0 privilPgio do ar! 1 o? brasileiro pelo seU: estado ac~ual M_,•~. 11 proJ•.cto. teude 
justamente a rt>g:en~rnr o 1•xerc11o braBlleJro, collocando-o · o Sn. vrséoNDB DO Rro BRANCO {presidente do con- em outras condrco .. ~; e entã,o, Sr. presidente, nllo ba

selho) :-AqueJlPs qno teuham de dedicur·se à~ sdencias, vemos de ter- •óii.~ote escolas r~gimentaen de prim~íras · 
estes, que não formam a regra geral, ~ilo os que podem !e Liras; poderá h· VH mais alguma io8trncçiío. Se me nll.o 
mais demorar-se nos cursos de humanidades, e para elles engano, em outros tempos, em alguns dos corpos do exe~-
é a ex~epç~o do projecto. Cito, ensinava-se mais que l~r, escrever e contar; ensr-. 

O Sn. ZACARIAS :-Mas para que sómente o ensino pu- nava-se até alg~bra e gAnmetnll. · · 
blico oJilcial '! · O Sa. FrGUEIRA nE MEtto : - Nos corpos de artilh.a~ 

O S R B ( 'd t d lh ) ri11, não ~m tudos. · . · · 
R. VISCONDE DO lO R~NCO preSt en e O conse O : O Sa 'VISCO !!IDE DO Rro BRANCO (presidente do conulho): 

-0 projecto, portanto, nào 1111perte qu~ até aus 18 a nuns 0 · . · e -
1 

sob. re a• bases deste prvJ'"cto 
d I 11 . 1· - rgaulstl-Btl o ex rc1 '' _ • . . . , se possa estu ar em qualquer e"co n ou cu ••glo par ••·u- . 

1 
r. esmo a re~>imental poderá ser m. a.is 

l O 'é • ·d d ã t h m c 'ncluido ~s s~us · A sua ID' rucc.<o, m " ' 
ar. s que a. es.a 1 a e o o e11 • '' desenv~lvida ; • ~ntã,o todu 118, ~uas praças terão nll.u só 

estudos, de doas uma: ou os Dilo CPmpletaram, porque oã,o 
1 

. t li tu· 
1 

m s lambem 
08 

babilos do tr.a· )h I. ~ · u desti am ;i ma10r cu lura lo ~ ec ·• , a . . .. ,.e~ c~n~agrara,m. a app icaçQo ~racJ"a; o n ->e bolbo ae o dem e disci Iioa que Bão preciosos na vida do 
lpstrncçiio superior e podtrãu 1r completar os seus e3tu- ' r P ' . 
d · b 1 · · bl' bumem. 

os DOs esta e eCJmeotos pu lcos. . O nobre senador observou· Dos ainda qu~ a idad~ de 18 
O Sa. NAooco :-Não chegam para todos. nDoos pódc tr<~z"r o perigo de coull•ctos iotérnaci.on.aes; 

alludio ao dcsaccord~ das doas leg•slaçGes bra,Jlerra e 
fr,.ocela, quanto á naciouz,.lidade dos filhos de. e~tran-

0 8~. ZACAIIIAS dá um apartr•. 

O Sn vJsC<•IIll8 DO R10 BuNco (presidente do conselho): 
-Eu já dJSs~ que, se pudesse aceitar a eD••nd .. d~> n&br~ 
senador sem bonollar o proj~cto, sem abrir uma p'rt& a 
abusos ioevitaveis, eu o raria. 

() Sn. ZACARIAS . - Eotiio risque este lavor dado ao~ 
estabelecimentos officiaes. 

O SR. VISCONDE Do Rro BRANCo (preside. te do conselhn): 
-Aolts isso. O nobre eeuador p~la prvv<ncia d, B•lti• 
ainda censurou que. ollo se admitti.<oe a axc~p~ão dr" 
ca'sàd'os. Disse S. Ex : « Se é p~lii razão da que hUS 18 
aonos ·a maJor parte dos alistados est;jrào Dfi condição d· 
solteiros, temos os omittidos em um ali~tamMto e qu~ 
pod~m !er cbamados annos dep.,is ; porque PstPs oãn ~erã .. 
eicepluados, se estiverem oaquella outra condição 't » 

Sr. pre~idente, a condtção de casado não é em p·•rt~ 
nenhuma motivo bnstante para i~eoção do recrutameoto. 
Se e•la cond1cão dove.se forcosam~nt<J i•M•I•r do rf1cru
tnmento, então' fora preciso a·doptar uma di•posição pro
hibindo que as praças do pret do .exorcito se casassem ; 
ma9 uó; vemos que ellas se ca~am, não obstante a soa 
vida militar. · " 

E como admitlir que aos 18 aolios n regra g•rnl sPja 
qoa os individuas eMt•jam u •• condição de casados,? Por 
um ou outro individuo nilv ó pos:.ivel estabelec~r uma 
excepção, que as proprias praças do exercito são as 
primeirtts a mostrar que não é ju"tificav6l. 
, QQanto aos omitlidos ou refraetarios, se e!se !IStlldo 
civil nd.o é r:.zilo indt~dinavel d~ is"oçllo, Dfio devem en
contrar Da lt•i túo perigo•O inceotivo, 

O S11. No~nuco: - Pódo hHer omittido que oito efj11 
refractario, 

O S11. VISCONDE DO Rro BnANCO (presidente do conselho): 
-0 projecto, atteodeodo neste ponto. ao interesse da5 

t ., 

g~ir••s. : . 
Para. fu<>irmos á difficuldade quo o nobre s.enador 

a0outa, se~ia preci~o ad••vtar a id"de maior de 21. a~nos. 
Mos essa dtffi,uld~d· já a eocootrnmos no ali~tam~Dto da 
guarda oad,.oal, e não. penso qoe e lia ·dftva rorçar o I~gis
l•dor brasll"iro a s~euir um principio, que oilo repute o 
m1-lbor. 

O Sn. N•IIVCo : -Pois a França adoptou artigo es
p~d· 1 nU~udeodo a isto; mss a Frauça é ma1s valente 
do que nós. 

O ~a. vr>cONDK no R10 BJuNco (presidente dn COIIIe

tho) : - N11o é por_ sermos m•is VHI11ole8, nãu di~ a 1sso, 
~ue V. Ex. eotá .ubrigado a defender a coD8tlluJçiio do 
lrnperio. 

O Sa. N•BnCo :· - E· o IJU·e estou fazendo. 

o SR .. VI~CONDII: DO a:o DnANCO (prelidenle do conle
lho) : - Não ; o r~medio que V. Ex. rtli, não evita. o 
couflitoto oo ali81amento da guarda oa•'ion.), não o evita 
ou que se pretende quanto á arreclld .. çllo e liquidaçllo.de 
b: r. nca•, e em outros ca~os, em que se torna tJl'•cllvo 
al~;um· devor do· cidadão bra>ileirto; .o soppo~lo contlicto 
não tem sua cau~a som~n1o naquPJia bypotbese, póde 
surgir em outras; ou havemos de abaudona·r o prioci~io 
constitucion•l (lU temos de defendei-o, 11pezar dessa dJf
llculdnd~. N~o oop traga, pois, o Dt;bre sen11dur um ar
gumento de8"~ n .. lureza. para.' tJl',ito Jll,o grave como o de 
Hltt•rar o ponto de pt~rll•la do ahstameotu militar. 

Sr. pre.ideotR, creio qu~ qu,, nto m~> 1•r11 pos~ivRI, já 
r~spoodi ao nobre BennrJ .. r p••ln · B .bia, a. qllerrt p~ço mil 
rle.culp•S, se alguma V•Z fu1 im~~rl•n~nte, ~" combati pro
p·o~ições que nllo fo8~em as sua8, oo se de ~lgu"! modo 
faltei á coosidaraçiio que me compraso om tnbutar~Jhe. 
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Só me f;,lta 6Donciar meiJ juizo sobre a emênda qoe 
indica como base dos contwgout6~ a popolbçllo naciooal 
livre. ' 

Eu, Sr. pr~sidente, nlio julgo conveniente essa emenda. 
Qu~s_~do (Hilti. . • -

O Sa :FIGUEIRA. DI MRLLO :-0 Sr. ministro da guerra 
diz o contrarro. 

O Sa. vrscoNDB rio R1o BRANco (presidente da 'conselho): 
_;,Eu tão V. Et. o qo~ quer qu3 eu f"2" '! Não qu"r que 
manife~te m•u _juizo ? Porque já. roe põe por diante o 
Sr. mini•tro da guerrá ? 

O 811. Z•lllftiAS :-Que está doente. 

'I o si. vr~CONDB DO Rro BRANCO (prelidente do contelho): 
' -Ellt' está de accôrdo comigo ••• 

o SR. z~cARUS olá um aparte. 

O 811. VI>CONPB DO R111 BuNco (prFsidente do conrelho): 
-Nós precrs;ur1o11 de •I~: umas dispo.içõ-s nov•li uo r·gr
mento de~lll casa. Lé se um ducumento, interrompP-~• 
]o'go á l~itura ; começa'-áe ullla oração,, atlllbéi.:.s~ logo. 

o sr: Nuiuco:- v. El. filZ ó mesmo. 

O Sr. VIsCONDE DO Rro 884!'1'"-0 (presidente do conselho) 
-.F•ÇO o m~swo '! Eu, p•lu menus, •s11~ro a OCt:il•lilo <J;o 
pao·a do orallor P··r~ Jbe diri~ir ~tlgum aparte ; nunca lh~ 
tilflicti ~ priipo'•ições, d•iX•ndo soas palavras sfm ~entido. 

O Sr ZAcuus:- H •ntem queria por força qa~ e ri co
meça~~ a l~rtura do .viso p~lo ·fim 

O Sr. VISCONDE óo Rro BRANCO (presidents do co11selho): 
- M .. s vamos á fDl• ntla. . 

O nobre ministro da guerr.i tambem se enunciou neste 
sentido a prlm~ira vez que fnlloo ; a elle não repugnaria 
a~nptar a oova base proposta pelos illu~tre~ or3dores da 
oppu~iça:o, àe fosse aceita po~ todos;, eu, porllm1 nlio 
aceito ~>ssa b11se, porque nlio ·a julgo exacta. , 

o Sa. z~c,;.n1As :- Logo, estáu10à com ri Sr. ministro· 
da guerra. · 

O Sn. vt~coNoE Do Rto llnANCo (presidentB do conse
lho) :-S~ria a~opt•r duus pi-ínclpios oppô.stos. 

O nobre mini•tro da guAri-a talv~z t~oba mai~ medo do 
que eu. Eu tendo que o nbuso, !e apparecer, póde ser cór
r•gido de outro modo, e qoe 'oão devemos e~tabelecer na 
l•J duaH bases qoe ·repugnam uma com a outra. A. base 
v-erdadeira é a do ~~.ii~iamentó, péla qual voÍárei. . 

SESSÃO EM 27 DE AGdSTO 
EsTRADI.. DE rEanó DO MAi>P:InA. s uhioai. 

O ~··· Uende• de Alm.eida:- Sr. p~esi· 
dente, e.tudar~du ••ta m•teria tão importnnte, cada •ez me 
''oov•nçu d11 n•cessid•ile da approvação deste adi•mento. 
As ruõ•s que lbe oppoz o nGbre senador 'pelo Amazonas 

.nllo me .. par~r·em procedentes. 

O Sa. FrouErRA oE MI!LLO : -Apoiado. 
O Sa. MRNDBS DE ALJVKJPA : - A imporlancia da ma

·~rla, a ullltdnd~ d•stll e"trada não eão ·motivos que iu
fiu•m tanto oo no.sso R·pirito p<ra que dMiX~mos dA •ppro• 
•M om ariiamr•otu q11e o mai8 que póde durar é nté o ~onno 
vindouro, a prox1ma sessão ; atim de qo6 ou· esp~co inter
med'i'ario, o gov~rno triob.a occasião de dar um" p'arécer 
bAlO r• editado, inelbor estudado do que o qaé nos d~li 
11•10i o.noh1 e pmiideute do conselbo, que chamado á dis
co~são na·da precis-ou, 6 póde-so . dizer, manteve-se nas 
generalidades; 

O Sa. ZACARIAS : - A(.IC>iado. 

O SR. MBNPBS DR ALMEIDA. : - Do discurso de S. Ex 

Não julgo couveniente esta b~ee. Qoaodo fallei tlo
raote 11 2• discussão, eu a combati. ,A base ~~ciooal _é qu .. 
os conling~ot~s sejam vroporciooados á população recro
tavel; e a população recrutav~l é a que ~e 11pura l'"lo 
alistamentv. Adoptar a base da população livre para a 
di;;triboi~lio 11elas províncias e a do ahotamento p~tra a 

·subdivisão pelos districtos de cada província, não nw 
parece àcertado ; fora adop·tar dons · priAcipio~ oppostos, 
pelo receio de irm abusó. Orn, se abuso póde d11r-se no 
alistnm1•nto, éutão procuremos cercar de mais garnotias 
essa qualificação •. 

O 811. F1•DEIRA os Mstto :-Esta é uma dellas. 

o qae se pÓ•IIl aproveitar é que o .~:overoo, qq_aotci ao au
XIlio pecooiario, é inteiramente favoravel á e•&rada,. o que 
não era ainda ba p11uco tempo. Ora, llu lambem sou· intei

, rAfDeOt8 faVOravel á ~Strada 1 RliiS e&t' môdUI iii' rebú'l; é 
O Sn. vr~coNDE no R1o BRANCO (presidente do conselho): .necessario estudar bem a questão, e a questão ainda não 

-.Se a tllpHillncia nos· doroun.trar qutl o nl'islamenlo não foi conv•ni~niAraeoto estudada, como vou mostrar. 
olferecfl b"st;.ute ~nranti11, so nilo hnuver meio de tornai-o Antes, porém, Sr. presid~nte, de. entrar no mais impor• 
por r.utro modo tffio.,az, entlio vot~mos uma providencia tanto deste d~bate, eu lenho necessidade de justificar ai• 
nesiu sPrit'irio ou em outro qu~ tenda no mesm11 fim. Mns gumas'W.~ razões que dei em principio, e qne foram c·aosa 
dedde já pôr em duvirln o proco~so do allstam~nlo, que 11 oleste adriiam~nto. 
lei est 11bel~cc, e pur mero recr•io "e abu-o adoptar un. Eu tinba dito, Sr. presidente, que, em Tistl.-110 projer.to' 
principio que ui111 'é ju.to e discrepa da outr~< bü8e, nã" apres~ntado por Irei honrados membr.os. desta casa, a .11uem 
creiO quu •·i~ de' bom con•elbo. NAo é ju>tA, Sr. prfSI- muito respeito, a estrll.dll pro;ectada era mais em terreno' 
d~riv•, ~~ bas~ que c•·mbnlo, pi•rque ·uma P"pulnção pó I• ••tr11r•geho do que em lerronn oacionàl. · 
ser roais numerosa do que outra o ter menos gtnte ru- O llonrndo S•oador pela província do Amazooás ente'ndeu 
crutavol. quri ~u ti'1íh11 proferitlo uma ~oormida'd'é g~ogrilphica· do tal 

O. Sa. FtGUKlftA Dll MELLO :-Isto é vrel~xtu. marca qori ató S. Ex. julgou que com o~ .meus proprios 
mappas do A:las do Brasil, oie refuta'v'á. O grariilif caso·, 

o Sn. VISCONDII DO Rro BRANCO (prerident6. do conselho): poróm, é qtw S. Ex., apezar do ser senador pelo'Amazooas, 
- Nlto é pr•t•xt11, é ama verdade que se reconhece a ui!o mostruo que conhecesse bem a' clir'ta d11. soa província; 
priori e a JIOSieriOri. , poro!DIID!01 imaginou que a estrada era· uin ÍDieress'o· da 
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provrncra do .Amazonas, oa:o pela navegaçito do Madf(ra, 
mas porq11e o seu leito as~flota v a em terreno do. Amazonas, 
quando o traço projectado é todo em territnrio da proviu
ela do lllatto Grosso, aqni repre~entada pelo nobre preei
dente do conselho; que, aliás, tambrm esta v a tllo fóra desta~ 
idéas, . lilo poucu conhecedor se mostrou da proviocia q•~ 
representa, que foi a rnor do honrado senador pelo Ama
zonas, dizendo que o traço era lambem por alli. 

O Sn. TISC:t>~DE DO R10 BoANCo (presidente do conselho) 
-Que era em terrilorio brasileiro ; foi o que eu di•se. 

O Sa. LEITlo nA. CuNnA .:-Apoiado; e eu ollo disse o 
q_ue e nobre senador está referindo. 

O !n. MEN»Es DE ALMFIDA :-Está no seu discurso. 
Ora, uma estradu feita no 'territorio de lllatto Grosso in
teressa principalmente â. proTincia de Matto Gros•o. 

O Sn. LBITlo DA CuNHA :-Nilo disse o que V. Ex. 
e&tá referindo ; protesto contra isto. 

O Sa. MEI'IDES DB ÁLMSID.I. :-Isto ·ua:o é negocio em 
.que ae po•sa estar fazendo protestos, ba&ta ler o dis
curso de V. Ex. 

O SR. TI&CONDB no R10 BruNco (pr.sidente do C01uelho): 
-V. Ex. d1sse que a estrada era em territorio estraD
&eiro. 

O Sn. LEITÃo n.1. CuNHA :-V. Ex. edava distrahido 
quando eu fallei, e agora qobr dar lições. · Não disse tal 
cou•a ; prote~to. · 

O 811. Mzru::ss DK ÂLIIIBID.I. : - V. Ex. tenha pa
ciencia ••• 

O Sn. LE1rio 0.1. CuNu.l. :-Não deixo passar. 
o SR MBNDBS DB ALIIBIDA:-0 nobre senador soppunba 

qoo a estrada era oo territorio da sua província e por i•so 
·tanto por ella se eotbusiasmava ; eu digo que oito, que o 
leito dessa estrada está na província de tlatlo Grosso. 

O SR. LBrrlo DA CuNnA .. :~Eotiio, já oilo é em territo-
. rio boliii~no, como V. Ex. dizia. · . 

O Sa. MENDBs os ÀLIIBIDA :-E' outra qoestllo, que 
vou deslindar. . . 

O Sa. LErrio DA CuNn& :-ldto é exacto. 

o sa: MENDBC DE ALMEID.I. :-Nada se diz do MaUo 
Grasso I O senado que julgue. · 

O Sa. TISCOl'IDB 110 R10 Bn.I.NCO (pmitlenll do con•eiAo}' 
dá um aparte. : . 

O Sa. MENDES DB ALMEIDA :-Perdoe-me, V. Ex.,· isto 6 
querer bn~lhar a discussão sem necessid11dé. Estou me 
du i~iodo ao 8t>oado. Estou dizendo e que V •. Ex. deveria 
ter dito, qoe a ostra da boneftcina á soa província,. e que 
era essa uma emprl'za lambem de grande importancia para 
as províncias do Pará e Amàzooa1, qne tefm iolere~&e' 
oei!a estrada por cauaa da 11avegaçilo do Madeira e do 
Amazonas, e nllo porque o seu leito aseente em. outro ler
ritoria, além do de Matto·.Grosso. 

O Sa. vrscoNDB no R1o. Bul'!c:o (pr~litlsnl11 do con11l1lo}: 
-Está em ou Iro logar do meu discurso, que era escusado 
dizer de Matto-Grosso. 

0 ~n. MENDES DE ALIIIBID.I. :-Não Vi i~to bel)'l e~plicado. 
De mais a mais o nobre presidente do conselho, que tem : 
~ido diplomata nesses legares e talla hespaobol, e 1Up
pãe-se o unico habilitado para tra&ar destas questõts com 
OS POSSO! VÍSinhoê, , , 

0 Sa. VISCONDE DO RIO BRANCO (1r11idenle do COnlflflo): 
-Oh!.~. 

O Sa. MKIIDES DE AL111Ern.1.:- ••• nil:o devia deaeo
nhecer estas coosbs. M•s d~ixemos isto. O leito da estr11da, 
.ssim como roi m•rgínHI•nfote pelo lado direito do Ma,. 
·1eira, podia ser pele esquerdo. 

o Sa. LEI rio 0..1. CUIIHA : - Podia eer, 11111 alo roi. 

O SR. l!lsNDES DB ALIIBIDA: - P~rdoe-me o nobre se- . 
nador, as~im não me d•ixa desfnvolver a ~inhà argomen
t•çil.o. Para que be amrge tanto 'I Ea vou directamente ao 
p;,nto conleatado. 

O nobre senador que _nos tem &PII'gurado conhecer · 
muito de&ta lflestllo e as~igooa o proJecto, yeio dizer-eos 

O Sa. LBI'r..io DA CuNHA :-V. Ex. dir.ia qoe.estava 
Bolivia, e .eu,· que estava em territorio brasileiro •. 

(Ha Oútros· apartes}. 

na que a estrada pas•ava pela ~na provincra, o Que me rea 
acreditar qúe 111 era pelo territo.Í'io da proYincia da .Ama
zonas, q11e se tinha ferto o traçádo. nlo podia ser aeolo 
)leio lado esqnerdo d) .Madeira. 

0 Sa. IIIBNDEI DB ALMEIDA :-Eu não posso assim res
ponder á estes apart~s ; de.tocllm a questão, e partcem 
uma cbicao11; mas ollo me atemoriskm, porque, em rrente 
d<! ltxto do proj~cto, e dA, que nos teJ!l assPgorado o nobrP 
senador por AmiiZonu, h~i de mostrar que sei o ''":~·estou 
dizendo, ~, ju~titlcar o, que assenrei quando encetei este 
debate, .,.. ... 

.Aqui estilo 811 palavrAS do 11obre presidente do con!e
lho, que lerei ao senado: (l'J: . 

« Em prim~iro Jogar IJDanto a ~~lll ob~f'nllçllo (r~(8· 
ria 111 aos melhoramelltol da1 prooi,.cial ptfU~IIIJII) n~olll· 
rl'i a V. l!:x. que ~>•til .l'mvr•za t•nd~ a b•n•ftdar uma 
da& provincial peqU8110I do• Brasrl, v•qonn" "" actulllidn d~. 
IDII" qull bade e•r Umk dn• mais llur•••CPnt•N e impnrtnn
t~~ uo futuro : VtJe b111efl,ciar a prooi11cia do Ama&onal, 
e t11mbem a do Pará.» 

' ' 

E. Sr prt~ili,Jeote, sendo pelo lado esquerdo, im direc
çil.o ao Mamoré, ba de compr•heoder no s~u curso, aa . 
m11ior parte territorio êstr•nseiro. Por couseqaPncia o 
nobre senador por .Amazonas com IUBI · declar11r.ilea, oa- ·. 
tentado-se aqui tao eonbecedor da materi11, e em '"•ista do 
seu projecto, encaminb.ou-m• mal, io~uaio-me em erro. 
Por qualitO eu na co.111iança de qu 8. Ex. tinh11 f'Studado 
í. fun<!o esta que,lito, d~ que, moi pouco, perfunctoria
mente m11 bnia ~&te flotlo occupallo, acreditei de~d• logo 
sem outro exame, isto i, que paliAndo a •~trada,c<:~nfor..; 
me o nobre senador aiPgava e juetrOcna o seu Interesse, 
p~lo terrrtorio da prnTincia do Amazonas ntrna em 
grande parte ~m territorio da Bolivra, e ~ntAo disse muito 
bem : " Ã eslrad11 em projectó pula por uma peq11ena 
P•·r~llo do no~~o territorio, e por grande exteullo de ter
rltorio ll&lranieiro. 
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O Sa. TteaoNoR DO R to DuNco (,re,ident~ do conte· Pqr coos'Aqo~ncia, Sr. prAeideote,. ~;~m vista da decla-
lho) : -.A- e.tr .. da pMr.,orr~ a m•rg~m dHett4. •_sçlo de~te tratado, e da de qua~i tod.os ~s ooasos 

. . S .:Ao~:rapbos, li~srle o primeiro ~xplorador officral, . Jotié 
. O Sa. MsNol~ 01 ~LKBID.I. • - Stlm davJda, r. pre- Goncolv~s da Fonseca, em 1719, nllo ha rio Mamoré ·do 

11dOr1te do coos•lbo, D4o o cont~sto. l<~lo dir~ito para se dizer com exactidão Bllrada dt Ma~ 
O Sa. YJSCoNDB oo R1o Bnurco '(pretidsnts do conu..;. ti eira e Mamoré, "qoe 1~m todo o traçado deolro ~o ·oo~so 

lho) : - Eot4o para qun e~ta qoe~t:lu '1 terrilono. O• g•ogrllpbos estrangeiro•, espectalmeate 
O ,. a. MBNDIS -os AL!IBJDA :- Edou .re~pondeodo · ao beBpanhó~s, C!lorormam-sll com. os nossos. E o s~olci ' 

nobrit s~uador pelo A.•uuonaa que me r~z orna injoril• gMit~~pbíro. o 11-tá indimtn~o. . · ~ 
censura, e V. Ex. está: querendo den:tar-'lle da que~tilu. O trahdo do t• rle Outubro de 'I '777, lambem com a 

· H Bp•nh•. no arl. 10, r11produi: de ígoal sorte, e textual-
O 811 •. VISCol'IDB oo Rro Bu.Nco (presia~nt~ do ·conse- m~nte, as me~mas palavras. ' _ · 

lho : -Oh I seobor I liilo é uma ~erdade, nllo ha realmente Mamoré do lado 
O Sa ManDBS DE Atntn.\ : - E pois dizendo·. o no- •lirrrto rlo Ma•1eira p~ra. 11" dizer com exactidão &Irada 

bre senador pelo Amazo••as que o trato da· e•trada d" de ferro do M'•dlira e Mamor~. o tra·ço qtie passa todo 
Madeira passan pelo terrilorio da sua província, eu re- no ooMso te'rritorio. E b~m se vê pAlo ~i~cur~o do -nobre 
pliquei : • eat4o pa~sa por territorio estrangeiro. ~ pre~id~ote do con~elho quA S. Ex tanto 6~1•va r.erln desta 

O _Sa. Lsrrlo DJ., Cun1 : _ Eu não linhll dito isto, Clrcumota1lcia, quft não fal:ou ~en!o na 4Jtrada do Madeira, 
quando V. Ex. disse que passava por terrilurío estran- em navegaçllo do altiJ' e baixo Madeira e somente em · 
geiro. C•l)bo•iras do ultimo rio 

O Sa. MB.l'IDBI DB A.L!IBJDA :- Dias~ nessa or.casiilo l'm 
aparte, e aqui está o sou proje.cto dizendo : /lslrada do 
Madeira • Mamore. Portanto a questão é eata : Porqo .. 
a estrada se cbama de Mamoré Y V ao COIJI direcçilo ao 
rio Mamoul'l 

O Sa. JIUQUBZ DB S V1cll'ITB dá um aparte. 
O 811. MsNoss os ALllllltoA : -Perdão, Sr ·marqcn 110 

_ aei ao que V. Ex. allotle oeste n•gocio. Deixe-me S. Ex. 
por agora argumnotar cum o nobre eudor por .tmazuoas, 
aem de~9iar· me do m~u pensamento .. 

P<lrnae é que se cbama do lllamoré 'l Se o Mamo ré é um 
rio qo~, coolluindo ·com o Goaporó, forma o. M·•d~lra, 
como ger11l•oeute P&lá admnudo, jit se vê, que dizendo de 
em um projeeto que a eetrada se cbarna ilo M.td~•r .. e 
lllamoré, ella aio podia ·piUSÍir aen4o por pe~uena porção 
de IÍ08SO territorío, margio11odo o lado esq11erdo do ríe 
Madeira, .e' portanto, maior porção de territorio estran-
geiro. . 

_E tenho, Sr. ·presidente, algum~ Nzll.o para dizer isto. 
O !ralado de limites de 13 de Jane1ro d~ 1750. no arl. 7•; 
declarou •••• (ao Sr. marques dt~ S. Yicerats) V. Ex. está· 
me tiraado a aUeoçl!o do nobre senador pelo Amazonas. 

O 811. Lzrrlo .DA C1111U : - N4o eslá ; eu estoa ou
'fiodo v V. Ex. 

O Sa. MsNDIIB DB ALBEIDA :-Chamo a allencllo d• 
S. Ex. pua ioto, ~>6rn de moslrar quH em Ylllla 'do s~u 
projt~cto e de auas palavras aqui prufertdns, 60 nAu po~ra 
deixar de diz~r que a e~tra da p11ssa v a 11m p~qut~no lilrri
torio n11cional. e em maior pllrtn ~strant:·· iro parA qu• 
podeaali ir ao M11moré, purqu alo o lrnl•rln tle lim•t~· 
com a H•8panba de 18 d~ J.,n~iro de 17110 no art. 7• 
lallimn período, drz o s•gotDIII (U.) 

O Sr. barãe de lt•ú••a, qoaod11 ministro _da agricnllara, -· 
e o nobre sen•dor por PMnamboco, o Sr Barros B •rr~to, 
no~ SilO~ r•l•torio~, e ainda õ ~t.t·lo3l banrado ministro 
<ia agrtcnllor•, o Sr. Cosia P~reír,., no relalorío' de 
1873, não dizem a. e~trad" do Madeira, e Mâmoré, maa 
simple•mente a e5trada do llhdeira. . 

Se, pnis, realmente nós não temos Mamoré pelo lado 
direito do M rdeira, ASÚ..v .. r-•e Bm nm projecto Ellratla 
de ferro do ;lf aoteira e M omorl, e · qu., prima facie &alta 
aos olhos ' é quA o traçn da estralln não podia ser 118Dllo 
marge;sodo o lado e~querdo do Madeira. E eotilo disse 
!lU : a es1r11rla sem . ~u vi lia pa•~a no terrilorio da pro
VIncií. .to Am~zon•ll, p•lo · l!otbu~iasmo que aqui . tem 
rno>tru do o o11brt~ aenador por ~ssa proyíocia, que asse
~:url\· coohec,.r bem este a~snmpto, e· n•ste ciÍ•O a maior 
11•rte dÓ- lr•ça~o pails11 em territario I!Straogeiro, bohviano. 

Eu linba, portanto, razilo de decla•ar, em viata deate 
pro)~cto, e de deelaraÇiles exhibidas neat.a casa; qu~ ~~~~~~ 
e~trad~t p~s~av• por om11 p•qullnll porçllo de _tBmloriO 
bra~il,.irn, porquanto. ,e o proj1wto dissesse aimpleam~ute 
e~tr11da de f6rro do M•lleira, pelo habito em que u&anmos, 
ha mais de um aeculo, eu talvez nilo tivesse a menor 
duvida de deClarar que passava toda pelo noaao territori!': 

O 811. La1Tlo •• Cnn:-Qae eotllusiasmo ila im· 
pugn• çilo. ' 

O 811. MsNDIS as ÃLIIBIDA: - A.l(ui oito ha entha
•i•smo oa impugnação, mas "omenle .ióterf!sse por minba 
dllf~<za, porque V. lh:. V•io llízHr que me havia de refutar 
com o• meu~ m"çpa•, e eu ~stoo o gora ru~n~o •~r . que~ 
V. Ex. nAo mn11trRU B•ber muno btm o que é Madeirá e 
'l"moré ; de~~olpe-me. . .... , __ ,_ 

O SR Lttrif) »A Curc•t:-Ob ! se sei .... ··v-··:b\ '~-- ;~\ 

O Sa. lt1u••• n AL~BIDA:-Nllo mostrou que s;bi'~. 
O Sa. LKtT.I·· o.a. Cut~u; - Opporton~mente hei . de d •- D""de o log~tr. que 011 marg•m a·uslral do Gu11roré 

fór asMign,lbdo p11ra t~rmo d11 rala,· r.omo 6o·a rJplr
cado, barxará 11 frootetra por Indo o corNo do rio .Gu •• 
poré até mais abuixo da sua un11!o rom n rio M ·meu i'. 

mostrar qu• ti • .Ex. ull.o tuera razllo JJenlloma no que está 
·huodo. 

o SR I•Rla DI c .. TFIIPB:- Apoiado. ' que aaace na proYtnr.ia de S11ol• f.ruz rl~ ln St- rr11 ,. • 

alra't'Pa~" 11 Mi~~Ao doM Moxos, ~formam junto1 o rio ch11 O SR M~<IIOR• os Ar.MKIIIA : - E p11ra provar que da 
mado da lllod~ira, que ~!lira Do diiS A.ruazooa~, ou !liifll· juu1~çAo li••• dou" rios G·••puré e ll .. muré é que se forma 
nblo, pela 111a marrem AU»Irál. » · • rio .llaàelrA1 eu tlllllbom lenho aqui a!iun• mappa1. 
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., 

' ' 



'~ 

3Hl Discurso do ,Sr. Mendes de Almeida 

o Sa. JUIO u CoTBtiiPII :...:.Sobre ilito nlio ba duvidn. r~rmaodo dahi e"l dianto o 'Madeira • .A. denomioaçilo üsoal 
é e tem sido sempre e~ta. . O Sa .&h:NPKS 011 ALIIKIDÃ :- Ha duvida, ,desculpe m~ 

s: E:~:., o eu vou dizer a razão. do ttogano. E•cus11 va 
eetar e a moslr11odo mappas porque ó evideDid o que ·vou 
dizer. 

, Um dos nossoa:a•lrooemos daqnell11 época, moilo poste
riorm•nt" á data d••& trl>la~o• de 181í0 e de 1777, Silva 
p,,,,e~, roi qo• JUII{••u, em . razil<~ t;Jvez das agon~ 'bu
r~~ot•s do i)aix•• Madeira· aem•lbanles 88 iio Boni li 
Mnmnré; ou do espr•iado das ngàas do Beni em sua fóz, 
•••I•J>Iap.ro assim m.dor pujança que a corrente ôpprimida 
" •o•·acbo~irada da direita; ou, como ~U8peito, motivos po· 
litko~; qtJH o B·ni era o v~rdadeiro MndMira; doutrina que 

Aqui (apontando para um mappa) e~Ulo as divi~a~ d" 
Amuoilas com o' ihtto Gross '• Silo pelo lado dir~ito do 
Madeira .eu, b•ixo MMd~ira, porque é 11 rio GipAranA, 
amu~ote deste, o que ~ivid" o territorío da prnviocia do 
Aho Amazona~ da de M.tto Grosso, e porlhnto a es1r11da 
comprebepde-se somente oo t11rreoo que wargioa as cn
cbo•iras, muito acima deste marco. O tr•çndo, pois. oll•· 
p6de pusar senilo DO territorio de Matlo Gro8so. Por 
eciDseqúeocia muito, muito di!laole do territ•1rio da r•ro
viocia do Am•.zooas, que representa o il111stte senador 
que MJ& euá ouvindo. 

O Sa. La1rio DA 'cullo&:- O lfUe divide- as duas pro-
viociaa é o rio Machado. · : 

' O Sa . .Ht!IDES nB ÁLMIUDA:- Ei1. aqui como V. Ex. 
coobece o mappa de sua província: Gyp•rao! e Macbado 
~a:o ama e 8 Die~ma cousa; porque rio .llacbado é a tra
dacç&o de Gyparaná. 

O Sa. LJurio DA Cui!IU dá um aparte. 

o o Sll. MEIIDBS DB ÂLMIIO.t.:- v~ja v. E:~:. que t'886 rio 
limílropbe é m11itt nbarX•• da cachoeira de Santo Anloni• 
e lttí d~ pWJto 01 povoado de Santo Ao~ooio na fóz d•; 
Jam,ry.· B;· pois, quando •e diz estradn do Madeira a .lf,,_ 
moré; a primeira idéa que occorre, em vi~ta dos babitos 
contrabidos; é' que o leito comprebeade-~e entre as mar
reos d~stes doas rios, segundo o que dizem os tratados 
de 1760 e 1777. -

O Sa. l.t.Rl~ lis CoTBGIPB dá um aparte; 

os dl!marcadores b•spao1Jo1s, que deviam melhor conhecer 
o rio por percorrer todo o seu territorio, nunca admil:-
tiram. • .. ~ 

l'lf,.s, air. pr~>sideote, no ultimo aeculo o explorador 
Gonçalvrs da Fuo~eca protAstllVII com o 1eu m1nocioso , 
relatoriu cootrá e~ra prelen•ilo; 1 o roeRmo IAm feito no 
D•S>O "eculo Ayres do c.t'sal, B~ena, Casado Girald~~. bem 
como Ar.cioli, e M111iet de Saiot-!dolphe, e outros mo~ 
d,.rno~; finalmente a .Jt.glslação e os tratados de t 7!SO .e 
1777. Todod silo accord11s em susl(llltar com fundamento 
q11e o Jl[.,d~irà é o riu formado dos doa• cooüuAotea Gua
paré e Mamoré. E' i11to morto natural, buta o simples 
eume Da~ carias geogrnpbioas, . 

Se acaso, Sr. pr~>sideote, qoizerem admittir o , Beoi 
qoe fica .abaixe da f~z do lfamoré, COIPD O verdadeiro, 
M .derra, ~em razão p~nderosa, porquanto os dou• caudaes, 
M.d~ira e B"ni se achariam em po~içlles semefb·aotes 
oelaa aguR que ambus ar,curnulam • territorios cuja su
p~rlkie ocr.op11m . e ferulrsam, ainda a,esim, como· cha
mariam os ao caudal ijõle fica acin.a da foz do Beni 't Nio 
se pode chamar neste caso senão Guaporé, porque é U'll 
rio de maior volume d'aguas que o, Marooré, posto que 
quasi da mesma fXteosilg em curso. 

Em verdade o Mamoré, que tem a sua nascente &o 
occideote de Santa Cruz de la Sierra ficou com um, 
e~paço da percur•o talnz loferier ao Gnaporé; accres
cendo que o Mamoré junto á soa embocadura tem SOO 
metros de largara, lí.O pasao que outro conta 600. 

O Sa. MsNoss PK ALMEIDA:- Aioda meimo assiiJl 
por,ue oa:o ba talvu um Bé geograpbo, desde o primeiro 
explorador oiiicial portuguez, José Goocalves da Fons~ca 
que foi lá l'Ol 17 (9, cujas obras corr•m impressas qu~ 
ol.o recoabeça isto. . . · · ' 

O Sa. lf.lRQUBZ DI S. V1CBNTI dá um aparte. 

O Sa . .lfsNPEs oa ALJIJIID.t. :- Beni é outra consa : 
foi- uma interprttaçAo puuco eucta do~ (~tclos. N~ss• 
tempo os geographo~, em g~ral, não descrimioavam bem 
até coof11011iam o Benr com M•mor~. · ' 

Agora direi a ra~a:o porque se cbamou Da B,.JiVJa, e 
me"mo em Lo odres, á eata estrada do Madeira e M amoré. 
Mns is lo nilo é uma razilo que satisfaça em vis la do uso 
~8co1Ar adoptado, porquablo ·de fe1to, a es,rada Dilo vae 
ao Mamoré, ou aoteu ao verdadeiro Mamoré. 

O Sa. MU(!UBZ DB S. VJCRIITB fez sigoal oPgativo. 

, (H a um aparts). 
Poia agora digo a V. Ex. que vae ••• 

O SR. LRJrio o.t. Cu11ua, :-Não, senhor.' 
O Sic . .IIIENDH• 011 ALMKIDA·:- ••• cooforme a deuo

mioaç~o mud~rna, e é por isso qo• me ·animo a dizer que 
V. Ex., desculp>~·me, ·aindD •e mu.trtt um pouco atrasado,, 

0 811. MENDES PI ALIIIBID.t. :-Pois Dilo. 0 primeiro 
I{Ue se lembrou de cl~s•illcar de llf•dPir~.J!· ~:·.;··· isen1 fvi 
Antonio Prres da SiiVM Pootes, em,. t7110, pouco mais uu 
melo~, ma• oulro8 ons~o~ geogra pbus e viajores ct~sde 0 

·--··-\\'"Prfui.ét.. .. ,.,...qlle offici~lm~nt .. foi txplorar essas ret;lões, coo
Sideraram ~empre TIO Mlideir&· a r.ombionc:Io 011 reunião 
daiJ aruas do Mamo ré com as do Gunporé; • 

com quaot:1 s~ja maioria que morto coobeça. _ 

O SR. L11rrio DA CvNDA : - A'· ,;strada dev'r ir de 
Snoto Autouio a Goajotr'á;.mirim, que flua muito abaixo dw 
Mnmuré. 

' . 

O !!la. ll.t.HQUBZ Iii S. VJCs~n foz sirnal ne'gativo. 

O Sa. ·llfRNPIIS DB ALIIIRIDl :-Poi~ V. E:~:., em viFia 
daR rleclarltÇÕI• tAo positiV.•& dns dous tratado• de 17110 
e 2777. pód" 1•6r em du?ida i•to ? O qoe é certõ é qu 14 
aio ba um ~o dos ooHso~ geogr~tpbos,• ·ex~eptuaodo o que 
já notei, e posso apontar uns p~>ucos, que nilo conside
rassem- a· j.uocçilo dos dous rios Guapuré e Mamo ré, corou., 

' ' 

O Sa. MKNDBS DE ALIIRIDl : - Pois então devia ae 
cbaniar 8implt'tom~ul8 ~slratla do M •derra 

Agnrn v~ja o nobre s~n•dor a· rnz11o porque se chamou 
e1lrada do Madeira e Momoré E' b1~tor1a moderni•·lma, 
m•s P••UCo volgar; é um ~;cto da drplouoacia quB deu ~m 
re•uluulo mutlnr- se o nome antigo do ooBSO' r1o, que o 
uso aecular tinha cunsagrudo. 

J 
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A••im, Sr. pre~idPnle, o tratado· de 27 de Març• 
de 1867. que fo•i publ cado como lei depois do """ 

_Atlas, é " ptim•iro docomt~nLo hllernncional; em qoe s· 
\'é cua.nnr ;ltamor6 o e~paço eomprebendido entre a fo~ 
do B.oni e a foz do 110trgo Mnworr!. 

W•moré': 8Pn~o as~im o Jeito d11 meama estrada oa:o podia 
··r senão 11m t~rriturio em p~qoena parte bra.ileiro e em 
rande parte boh•iano ; pol~ Dl\o bavi11 rigorosa oeUIIi-

1••18 d6 ser todo o tr~ç~do Mm t~rreM OOifO. 

M s depois r•conb~ci que o tr .çadf? da est.rada. pa1111 
~rio lado 'dirhilo, onde só buia o rio Mlldeira, conformo~ 
· .. ntigo e~tylo. Ertlão do lado direito ollo bnia oenbum 
•tamord, s~lvn dnnrlo-se e•te Dilmll,-110 e•p~ço que -vae 
•. c.IIJJlu~ncia do Gu.poré â cor•liUPncia dro Beni, como 
r z o trlitaflo de 1867, sem blltl'r ·oecessiddd,., e tanto 
~o~ ainda ·boje o oubr" pres1d~11te dc> cooeelho falia em 
•••V~'g•çllo do alto e baiXO Mad~ira, 

O hoor~do ~enatlor pur Am"zouas o.o sea ullímo apart. 
acabou de mo~lrar, palpav.~lmente, que aiodll nestl! pontu 

- &lldn:a S Ex. um pouco dMsriado do n~d~d"iro ~st ·ri• 
d11 qu•stlln; nrlo e~tava mnilo s•goro desde •IUtl admiti• 
que Gu•jari ·mirim fica muito ab111Xo d8 Mamoré. lo lo era 
confQrme a antig3 denomin•çrlo, serulM, reconhfldd· 
polos ge<'grapboll e pelns populaçõ~s. Hoj~ é o cootrariu 
A verdhfleíra denominação do rio· foi eacnficada pelo trn· 
tado de t7 de Ma~ço da 1867, qo~, como já notei, rot 
depois p11blieado como lei oo anuo seguinte. . . 

U11 sa. IIN.&.ooa : - V. Ex. está muito qae11~e. 

O Sa . .IIIENDBS· DE ALMEIDA : - Tenbo lo•la a rasão 
de estar am pouco animado, .em viola do que em SfO 

ultimo disc!lrso disse o men amigo, ilhr~lre .. zen::dor .p~lo 
Amazonu, em consequencia de um equivoco motivado por 
suas d~c\araçl!es. · 

O SR •. LJi:tTio DA. Cotou. : - De.pois diz que•eu estou 
entbusiasmado ;. V. Ex. é quem éstá. 

() Sa. MsNDBS· DB ALliiBIDA:- O qu~·qoero m11~tur, 
Sr. pr·~idente, é que os nossos antigos trata•los dd 171i0" 
de 1777 chamAvam, e cbamanm beio, Madea.ra, o rio ror· 
mado da col)lloeocia dos rios Guaporé e &bmoré E quao~ 
do, Sr.· presidente, se 1iveue do dar um nome a 88te e•· 
paço que vae da fuz do Beoi ao Guaporé, devia ser Gua. 
:poré e não Mllmoré, em r•zilo do curso natural e voluwe 
d'aguaa; a ·ol\tUreza assim o indica. · 

lias, Sr. presidente, a oostla diplomaci&, 1enão o nosso 
gov,.roo, assentou em 1867 de mudar o nome do rio e 
chamou a e~se e~paço Mamoré,. lr.lvez em consideraçilo a 
q,!l~sllJ~s dip,lomaticall de oulr'ora,. bojé sem. razão deaer, 
'Yisto.qoe 01 hm1tes com os nos~os Vl~inbos teem si~o s.emp~e 
n~gociadoa sobre a. bas11 do uti pouideti1. P~r. is~o ~ IJ,U~ 
oa ·bolivi.oos dbem e1trada do Madeira- e Manwrt; dt~cu 
minaçiÓ adoptada ptol~ compa1•b1á do Londres. M4~ o 
llGbre ~euador, qu!l está persuóidioio de que Dito ba M . .af!l_oré' 
~té_ GuajMé.-mirill1, •• 

O Sa. L111T.io D.l CuNB4 : - B ~ostento que. não bll, 

o Sr.. MsNDES DI ÂLllll!IDA: - P~ço a v~ Ex .. S·. ~re
eideote., que me mande VIr ~ cuu~~çao de II!Íd de 1868. 

O Sa. isirXo o~ CvND4 da um a_parle. 
O S:~. M11NDR~ DI ALIIIRID4 : - Então por que foi que 

.V. E.s. e~creveu ieso 110 .pruject!l? 

M•~, Sr. pre•tdeot", como é que um diplomata ooéso, 
•liá' multo distiucto e cajns serviços rl'coobeço.e applaado, 
••b~ndo dn que existe entre oó<, vae ra·z.,r mudar em·um 
(rnlxdo o nome secular do POISO rio l!e· Mad8ira para·lf~t
moré ? F~i-o sem ·duvida por determioaçllo do govwno, 
nem outra cous11. ~e pódd acreditar. · 

V~j~mc.s ·a legislação de 1868. Aqui eati a lei rmor- . 
trando) ; não d1go bem, é o tratado de 1867, mandado 
publicar por 0111 decreto do poder executivo. Esse lralalfo 
veio para o Brasil, e nem os illustres eatadislâs ·que o . 
fXamioaram no cooselbo de Estado e nem o · go•eroó · 
olbaram atleotameute para is5o, Corani, i.o que· pal'eo&, 
aceitando o trabalbo tal qoal veio· daqu~lla Rep·ablica. 

Eu vou ler o decreto de iS de Novembro de 11&•. · 
O Sa. vucoftDJ: 110 R1o B.a.u101> (pr11id~nl1 ,.. crna11tho): 

-Leia. a. dâta. do anno, 

O Sa. MsNDBS os ALMEIDá: '-r-Nilo, vej ~ aq.oi. a .d~da da 
nppronçllo do tratado, m11s. sómeote, a da promqlgaçlp. • 
publlcaçao como lei do pai&. A data do, 111110 ela ·aio da a 
do regimen liberal; J 867, a da111. da promulgx2110 era. já 
no domioio cooservadur; por coosequeocia todo.s a mea 
ver, errA,I'am aeeilandu, coa o.. aceitaram, &.emelbao&e; d.eao
liJinaçllo IIOOJ&. e io~XIIcLa. 

O partido conservador . podia talvez ter reparado~ essa · 
faltta 11a época de sua ióllueocia, havendo no cooselbo ·de 
E~tado 9arões mui illa~trados parhlbaodo saas creo~u; 
" qu~ coobec•m muito bem a geogr,.pbia do pais, 1 
alguns que nessa -sciencia silo reputad~s, collosao.e, Q, que 
••t6>Um,o é q11e, ae n.ão ~quve prop,osito1• 11ing11em mail 
pre>lou atl~qçllo. a estl\ eircumstaueia~ 

M~s vamos a ver, Sr. pr~<~ldl'llte, o q/le diz a'lei: -ti o 
·t~r:reto ~,8i0-de ll8. de Novembro. de 1818 que pro
mulga corou lei o trata!Jo d11 t 8&7. Este no arl. i• 
(tetce•ro p,eriodo no ~m) rel6rindll.·se a~s limites, dill. o 
8•j;UI1118: (U) : . 

• B·ix~rà por este rio {Verde) até a. sua conllueocia 
Cllrn " Gu.puré e pelo wero~ dede e l(o Mamo• i. alé o· 
8doi, onde princi1-io o rio M4deira » O Sa. Lli1r:i.o JJ..l CuNDo\ : - Por essa interpretação 

qae V. Ex. está d~Mo. da diplom~cia. 

O SR. MKNDilS n& ALMRIDA, :-,E' para v•r.que V. Ex. 
ealaJa am puoco eecuro oo~8ta mxteria. 

OtHlt! tlc.rá b~ojo o- alto-tbdeira ll&vegavel,, de que 
taoto !dilam os oossos es,tadisl.a~1 e. aq)l,i oeBta discu~s.41J 
tantas vezes se tem repHido I · . . 

Eis ah1, Sr. presid11nte, como o. rio., Mad~ira foi den.o· 
:11ioado MMnoré da fuz do Go1 puré para baixo, qu~nilo 
""' tod"" os tempos foi ,esse espaço sel\)pre chamado Mo..-

O S1. LKrrXo DA CuNIIA : -Nilo duvitlo, ando escuro 
am ·muilad cousas ; a luz ~ó se fez para V. Ex. 

0 Sa. MKNOKS Dlt AtMKrn~ 1- Eu Yi PSie pr• jMto de deira e Alt11 · Made1ra, 
quHro llnb~s " nàu o li cuw luda. n llll•nçáo. L1 perfuoc. E 88, llCnsu, Sr. prA~iden.le, se quizo~~~~ dar nome 
tP,ri(l.tn~ntu estrada do Madeira e /llamort! " p•n>ei qo• ~o e~p11ço com1m~b6nd•do des~e r~sn co,.Jlu~IÍcia até 
essa estrada uub .. o B6U tr .. ç~do pel\1 l11olo e~qu•rdo du rto o B. 01, seri11 antes piiTa denominar Guopord do q11o 
~adeira, em razito da velha U8ança quanto a· Madeira o , .Mamoré, como já observei, porquanto ~11aporé ' o 
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• 
· b d • s~u terrr"&·•rr·o, •obr~<tu· ~o · &An'o-s·e e. m •r"•ta a 'acuidade rio maia . poderoso em aKUilS, com ma ror e1ro oc• urp '' ~ " • " •· 

e m~•mo mais bonito, 0 rio q~e &em m••or numere• •IU6 se deu no •u&. ·• du. tratado d11 1867 de poder a 
de amueo&es por am 11 e outra mtorjl~m. E é 11 n••m•· 8 •lrvra u,.r d~ uma "8tratla &rnç~da no aoaao terri&orio. 
,ue o. 8~n•o geographiP.O es&i indicando pela dire•·çAo d• D11b1 o razaõ d_o~ '"IIIIYocos qru• 111 nota nos drlfereo&ea 
sua corrente. · ~elat•~rios do mioisterio da agricultara. 

Mas, Sr •. presi"dente. como as aguas do III dejra eram . Purt~toto.· Sr. pre111denlfl, a censura que o nobre aPDl
barrentas. d" Santo Antonio par" b~rxo, ou IIII~·• abll•X.. •lo r por Am.znnu m" f"z á ~<St" reopeito olo · tem funda
da .fóz do Gu4·por,, pela mi•tura a~ agn•s du M •moré m"ntu; " porque ,.ase novo nu me dddu ao aotrgo e vulgar 
e d•pois do Beoi pala razllo de saa orrg•m 6 IHrr•lorru• M,•d"ira da conOueud11 no Gu•p~rll até a (uz' do B~ni é o 
qan b11nhavam ; eoiend~ram os demarcadora; portu.:o•z~• ""m" do lralddfl de 186 7, oão é o verdadeiro nome do 
note-se, depois de 1780, qu~ o rio llladerra já -nao era •• do. H' uma d•oumro ç4o de cunveoçlo, pois o me•mo 
caudal pronoiPole das agaas do l-o1opuré e M·murá · B•ol que o• deJJIIII'C•dooreÍI portugaezu de t 780 em di· 
mli'e do rio Buoi, onde • Mamoré ~e lançara depur• d• a11e chamavam Madeir.a conservou o seu nome, o.rio lia
receber o Guaporé. iii o ~e sellou o trai• do à" 1887 daira, st~goodo o tratado, é a corrente de sua. foz J!lfl 

Ora, Sr. presidente, nos eecriptos dos !'"ograpbo~ •. 'baixo. · · 
mlj'I'W' .:1"' .n~!ill'!l. seculo ba maita ol;ucorirlade na apre~ Foi naturalmente unia conces1ilo á Bolivla qa1 
eiaQ~o .deste ponto da gau"?• •·)'lhi~t .. da nossa_ Am~rrca • o seu rio conservasse o nome antign, e nJir.J'·.iiJ!poeiç&e 
ConfoodPm algumas vezes o B•ni com. o ~·morR e vice- portuga~za e ·sem fundamento de rio M~dlíra. Presumo qu.
versa dabi nasciam monas .duvida• em fix•r 11•' ,oonto~ de houve oec~ssid•de de mais e~sR agrado; republica vi•ioba 
d•m .. ~caçao, que o inleres•e das ai tal parles aio da mo.• is aHm Jt,._... .faMr o- tratado. Nó• t~reronimos saerillcar o 
baralhava. ·nome do nosso rio, prolongando-se o curso pela 110111 

Mal boje, Sr. presidente, edas obscuri~ades _estil.o rrooteira "de outro rio boliviano, o MarDoré. 
1olvida". H • deus rios com estes nomes, cum lntrlu•l~• D·ixemoll, porém, e~ta qoesl&o. Eu ~6meate queria . 
fixas. O -Beoi, superior_ ao M .• moré "m cor•o e volum• mo•ua~ ao nobre senador por Am•zonas que os meu1 
d1&ji!Q3~ 1 Dll•C6 · 0108 ab.S OrÍPnl•es da corddberra d•• IP11ppB8 0 88 (o.86ffi lif1o8 6 b~m COUSOilad08, 040 mo .. !lO O• 

·Andes, õa pro•ind:1 boliviana d• La PHZ; • u rro M.ow1orli •lllmmivam. A de8peito da preleoçlo porlugo•za de I '7801 
com o teu notavd nftueotf'1 ~ Gu•p,by. que tanrb6m o rio Mildeira cunservoo, 11lém das caxo11iras o aea antigl 
encerra a soa Conte Da! abll• orieotaed do~ A••des, ma• llm ou me, ~ob o li tolo de ollo Madeira . o qual perdeu. com O· 
tfrrilorio de outras proYinda~ oa departam~otos de•s• o:brisma de 1867, ou novo baptismo diplomlltico do noseo· 
RepublicA, Cho·IUi~aca a C<Jcbabarnba. São correntes qa• rio. En regulei-me na minha coojeciQr& pela antiga pra• 
hoje· p6r(6ilkm•nle ae dil•tiogo• m. · . lic_a. · 
· Oatr'ora, ·sr. presid•DIIl, não ·era assim, e os governos, 

mui ciosos, nilo mo.travam sempre boas disposições para O SR. LB!Tlo DA Cu~JU :-Neste caEO queixe-H V.. Ex 
aclarar-ae a v~rdade. Por •·•o reinava .no li~< coofusao e dos diplomb las e nil.o de mrm: 
obllcuridades. M~s, em . 171101 os !'uveroos hespauból e 
portugoez a1sentaram, depo)• d" exames feitos por pllssoa~ 
compet•olea e de sr:ra coufboça, ~m ·que ee deveria chamar 
Madeira o rio formado1 P"l~ •~nnfiu~ocia das ~gun~ do~ rio• 
Gaaporé e M•m•ré ;" resolução que depois uao agradou 11 
~ma das partes. 

(Ba um aparta). 
Mas, Sr. presidente, em 1867, der.Jarou-so Am .tratado 

celrbrado com a Bolívia que •e cbam~ria Marnor~ o·~s
paco compreh11odido entre a foz do Beoi e a do rio Go•
po;é I Medida a m•U vêr desn~•·essaria em oosMos l•mpo•, 
desde que a b.se dns DAgocrações era o uti flOUittetit 
Eotretuto, á deMpeilu da r~r .. rma, ainda oilu nu• P"· 
de·mos habituar ·com a uova lermroologra, ~m minbn •·pi
niilo, &ilo em desacordo· com o senso geogr,.pbico e di· 
recçilo natôral das aguas. 

E' porisso, Sr. pre,idente,. que quando 1e. abrem o~ 
relu&~rios do mioi.terio da ajlrrcultura. nota-se que un~ 
ministros dizem eatrada do .tfode:ra e Mamord, e outro~, 
que estão aco~tumadus com 11 gPographia e U~•nça d~ 
outr'ora, dizem e.trada do Madeira I 

Todo o bra>ilerro qull .:oobece IHJ P•·Ur-u a g"ngraphia 
de 8CO paiz ~ab~ que o M~<d•ira é o ri. rurmndo I·~·M 
aguns do Guap••rP e Momoré •• qu~. •X•·IUHIVH liS <~•l•bu•l· 
ras, é oaveg•v•l na p•rl• alta e b»ll•. E 11"'" diz•G•lu-•• 
eslr1oda do Maddra, vinha I•·S'" 11 1d011 <1• qu• ~>HII •strnd• 
seria no no~so paiz, ou pelo rueuoa ew um~ bua p111 te du 

( . 

O Sa. MBNDBI 11 ALliiJUDA :-Na:o, queixo-me de V. 
Er. por ceo~arilr-me iojodamenle. Pode-ae·desconhecer 
o traç .. do de uma estrada quando o leito nlo _é obrigatorio. 
A nova terminologia do cor~o do Motdeira, ainda pouco 
cultivada d! lo(ftf á equívocos. Alem de que o traçado da 
~>slrada podia raz~r-se tanto por uma margem como per 
outra; bo'ave pr.,(oreocia pelo lado que é todo oosse. 

Olhei para o proj•cto do nobre senador de quatro linhae 
e li porfuoo·toriameole-Maiteira e Mamuré ; aualton-me 
Iugo i~to ·ao espírito : « E•la estrada olo poda ser cons
trui da e~nll11 no terrilorie boli~iaoo e brasileiro.•, um pouco 
no lerritorro da província que represeala o no~re senador; 
raz4o de mai• para cc~lar ·no m~u espírito essa conjectura, · 
~ que me erplrcava o ver S. Ex. interessar•ae tanto pelo 
pr••Jecto. · 

O SR. LsrTio o& CuNn& ::_Nilo me interesso 16 pelo 
qae é da minha província, mas peló que é dê. to~o o pai:r:, 

0 811. MBNDBS DB ALMBID.l :-Eu tamb~m me iotereUO 
pelas questoe- de tudo o parz; mas conresso mioba rra
qu~>n, mo•Lro maior 1•re lrle•~cllo pelos que tocam de perto 
A provinr.ra qu• r~pres~olo, e' onde na•ci. 

Mns. Sr pr•Ni lente, VliiJIOS ao principal. Tud&Vi3 ante• 
''" i•m•i" "" pnn••illlol, o•unvem qu• m" •P•Ovl'ite do relaturio 
doo• ~r.. K ll"r~, 1'111 IJII" u oobr11 •onador •e apor• p•rl 
•·un.-b tt•r· ru•. O· Sr•. K ll~r• t.nto .-~tavam acu"rumndos 
"auriga ~"nun,rn· \'AO <ln rro "Mudttra que hté diztm 110 
oau lrllb .. JIIo o •e&UI~t., (úndu) : 
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. "·O .carPcter e regimon do rio (Madeira), acima· de : sempre o rio formado das a~uas dos dona .caudaes- Gna
-.Gnajará-miriru mu~a inteir_amente, ·etc.»· ' poré e Mamo ré no ponto de sua cooJlueocia; cha,man~o-se 

alto Madeira todo o iispaco qne vile dessa conllaeoCia a 
cachoeira de S. Antonio, com par.te oavegavel iité Guaja
rii-mirim. Hoje, Sr. presidente, não existe mais a_lto Ma-_ 

E mais abaixõ: . 
" Nodia t• de 'sotembro ás 8-horas da manhit chega

mos .Pa barra do rio Mamoré, ou melhor, oa . jnocçiio do 
Mámoré com o 'Goaporé ou Iteoez. A largura do primeirD 
é de 800 metros, e a 'do . ultimo de 600. As aguas Jo 
Guapo ré, cuja côr é de um V~ll de claro •tiJfurtiio mu1to das· 
o~das am~<rellas do Mnmoré, apesar delle não ter attin· 
gído aioda o seu estado mais baixo. A temperatura das 

. ag~as do Mamoré era inferior de alguns gráos· li . das do 
. Gnaporé.»_ 

·. E em outro lagar : 

deira naveg~vtl. · 
(Ba um aparte). 
E.se espa~o até a· prime_ira cachoeira, descendo, · te_m 

pelu tratádo a denolllinaçilo de Mamoré, qnando ,Pelo. vo·~~-
lcme das agaas devera ser Guaporé. . -
· O nobre senador por Amazonas concorda_ em quo a· ca
choeira. de GuajariÍ•ruirim é do Madeira ; eotr'etan to- ell!' 
está class!flcada no· novo Mamorcl. _. · 

O Sa. LEtTio nA Cur~nA. :-Não por mim.---~ 
" T~oto a parte do Madeira abaixo de Santo Antonio, O Sa. MENDES oE AtMBIDA :-Não duvido, mas assim 

como a acima 'de Goajará e o Mamoré_ até Trinidad silo determinou o tr1ítado. 
perfeitamente navega veis, .admittiodo o rio naquella parte _o 'sn~ LEITÃO DA Cur~nA :-Não posso ~m apartll\ es
do curéo·vapores de calado suficiente.» tar explicando isto. Quando fall!ir hei d~.- razel-o de ma-

Nos declives exprime-se assim: '' Declive do Madeira neira satis(llctori~ ; darei a razão porque nilo se· disse· DO 
da barra do Mamoré _ll,IÓ Guajará-mirim. » projecto, Mamo ré e Guaporé . 

... Mas não admira que assiiu pro.cedessein se o proprio O Sa. MENDES DE ALMEIDA :-Um projecto nestas coo-
avise de li de Oatnbr.o de 18-67, a sua credencial, ord~- dições, Sr. 'presiderte. Dilo pode ser approvado sem que o 
nava .que examinassem a . oavéga~ãD do alto . e baixo governo tenha feito um estudo sério, porque os estúdos 
Madeira l . · . . . . . . dos Srs. Ksllers siio, póde-se dtzer, feitos a vOo da pas- _ 
. Entr!ltant~, Sr. presid!Jnle, a no~sa ,diplo[lJacia na Bo- saro. Fizeram a viagem d11s cachoeiras quasi como qnal-

Jiyia,·.ou .ante~ o .governo imperial, muda, altera o .nome .dó quer dos mercadora,; dn Bolivia, que viio demandar a praça. 
rio MB:deira, e cham;1_-o .Mamoré .. . Os Srs. Kellers, como o mercado de Belem. Não tiveram tempo •. 
ignoravam . esse oo_vo baptismo; não obstnnte haverem O Sn. LEITÃO DA Cur~oA :-:-Não a pojado i o relato rio: 

·Seguíd!J para- e~tas .. regiõtlS apoz .o .tratado de 1.867, ~por q11e apresenta_ rato dsm.~nstra .o contrario. · 
ca'uia da sua .ex~ca~iio, dizem no seu relatorio o que .tDdo 
o mondo diz, o que está em todas as geographias. _ O. S.a. liiENDEs DE ALMRID.I. :-Eu lambeai li esse relato rio 

Mas, Sr. presidente, v~m es&e tratado .para o B1·asil,. e não p,odia deixar de fazei-o : li-o com muita atten~iiCI, 
passa naturalmente pelo conselho d.e .Estlldo, p;~.~sa pel~s e f11ço justiça hO merito dos dons irmãos eogen~eiros. 
agentes do governo 1l pelo ,proprio· gov,erno, c ninguern .se E' por i~so qno voo IliOstrar a S. Ex. qúe o que ou dig_o 
levanta para opporc:se .a ,esse .altept,ado . c~~~~a o antigo e Q a verdade. · 

.. verdadeiro nome do rio 1 Nees11 interessante trabalho se diz-que os. Sra. Kellers. 
viram e examtoaram as. cachoeiras, tanto na subida como 

O Ss. unio DE CoTI!&IPE: - Attentado geogrlipbieo, oa deschla dos rios Madeira e Mcmou!, e navagando Coram 
O SÓ. MsNDES DR 'AtMI!IDA ·:- Atteotado geograpbico, ató Exallacion. A.hi detiveram;-jB algum .!empo até.qae 

,.,sim,, · senhor. E_ attentado qne eái · 'ú'ossa época nada um dos irmã:os foi até Trindade, muito acima, mas á mar-
obrtgava, sendo os limites negociados sobre a baso do gem do mosmo ri6, emddmanda de remadCJrespara a volta. 
uti possidetis. Encartou ·Se o corso do rio Madeira; pro- Bast11 estudar tão -carioso e iutoressante -itioerario _par.a se 
loogou-se o do Mamoré ; e . o B~ní, que os astronomós fazer a idéa que faço desse trabalho, que tem' sem· ·aa'vida 
portoga~ze~ qaeri11m que se chamàs~e M~deir~, consérvoa merecimento.· · .. · · 
o seo oonie. Tot~l inverslió geograpliico-:-diplomatica. Foi, Sr. pre~idente, o ma· viagem de poucos _dias; viagem 

A ioda. mesmo, Sr. presidente, que se qu"ira dar .ao _mais. de touris'ta d'o qôe _de explorador scientHico·, 'viiig~m 
Beni ,-.• da a 'importancia, cunstderando-se o tronco prin- feita ás pre~sasem qo~ se g~Lstou na sabida pouco mais:de_ tres 
cipal dÔ Madeira, por seu corso A volume do· nguas, ne- mez~s. E pnra mostrar a S. Ex. 11 exactidão· do que estou 
nbuma nt11Jda'de prattca havia na altt>ração da terminologia tlizendo, basta not•r que os Srs. K~llers de Serpa e Exá!.;.. 
secular. Não houve contra isto um protasto. · · . tacion, gastar11m 1 OS dils percorrendo um· espaço de .s~t 

. Talvez niiq h~Ja, Sr. presidente, um só geogr11pho mo- Jeguas, cheio de moitas dilllcnldades, maxime '!O t'r11jecto 
deroo, qne sustente a doutrina do nosso tratar1o de'1867. das cachoeiras. ·~ 
Poss_o ·citar, Balbi, lllurray, Urcullu, CortllmbArf e outro,s. E Hlles desceram os rios llladeira e Mamoré em m~ljOS 
Foi uma alteraciio _ desnece~saria .na terminologia g~o- do metade do tempo da subida, pequ~oas eram as deirúi'raa 
grapbica. Nesta ·parte os be•paoboes acompanham a de- para a~ observn~ões o exames. Era um estndo perfu'octorio: 
claração dos 'tratados de 17ã0 1777, e o mosmo pmti- o que rillo está de accorào com 11s intrucçõds que Jeva~/Í!ll 
cam os seu; do~cend~ntes na Americn, exclu~iv~ bojo a no nviso de li de Outubro de 1867, mas elles nllo 8llo;.os 
Bolívia. ,\ culpados, não tinham . recur~os bastantes para o dese/P.-· 

Em um ·curs() de g"ogrnphi.a puülicnd() em Buenos penbo cabnl da commissilo. . 
,J,.yc~~ .,no .anno de 1866 por Alfredo Co~son, a dou- · A"~im os Sr~. Keller• .não snltnrnm ODL terra p,nra ve_ 
.crm,a daquelles tratados ·vem roprodns!~~· O M_adeira é rificnrem .se hav_\a poseibilidade _do sé Cazer esta ,esl~1~d_ 
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pelo territorio brasileiro ; occupam-1e maia com a ~~&vea comprimento de ISO Jegaaa, com l~nntamento, nivela
gaçlo lluvial. E, pois, Dilo fizeram os estados convenieo- mllnto, dt>marcaçilo do traço dtODitjvo da e'trada ou do 
tes; porqu• nlo tinham meios pua il!o. O gOYeroo nada cilmioho de ferro, uilo demand11ria m~noe do que dour 
a semelhante respejto havi_a providenciado, afim de tor- a11no•. ainda que o pessoal teebaico fusse eulftcientemeute 
nar prollcaa a commissio. oum~roso para trab11lbar em dllferentes ~ecçõee.11 

!is aqui porque, Sr. presidente, eu digo que o trabalho Portanto, Sr. presidllnte, foi, como eu d1ue, uma ·via• 
deeles engenheiros posto iutereseaate foi mui ligeiro, gem muito ligeira, mui p~rranctoria. m~~mo CJU4nlo á 
para dar uma idéa segura ao governo de como se podia. nangacilo fiu•ial ; os Srs. ·I(~Jiers ailo podiam fazAr outra 
fazer e1sa ·estrada de rodagem ou de Cerro na margem cousa. Âo governo é á quem cabe & culpa desta expediçlo 
diteita dos rios Madeira e Jlbmoré (novo estylo). quasi mallograda completamente, e por nosso iaforluafo 
· Po1so tambem, Sr. presidente, asseverar ao senado que li não ae repelia com o8 indi~peosaveis recursos. . 
ao relatorio em qaeat4o que o8 Srs. Kellers ailo tinham Por coosequeucia, Sr. presidente, se estes calculos que 
pessoal proprio para poderem lazer uma exploração em u:istem sobre esta estrada foram baseados em dados alo 
regra d~!~a· estrada, ainda bCije em projecto. A explora~io positivos, incertos e; aventurosos, como aconteceria em 
fei feita no rio, ao correr da uavegaçilo, olhando para a vista dos estudos dos Srs Ksllers, tinha já eu bastante 
margem direita onde pretendia-se fazer o traçado, visto que razão para sustentar o adiament~ proposto pelo honrado . 
a esquerda nllo permillia, em rasiio dos terrenos ba1xos, Sfnador pela Babia (o Sr. Saraíva), apesar .do multo de
alagados, e muitos rioa. Era pois ama exploraçilo ligeira, sejo que teobo de que passe essa estrada que julgo de 
e •• , aamma importaueia. 

o Sll. FÍausm.+. 01 lfBLLO :-J. vol d'oiudu. .Mas, Sr. presidente, tenho ainda um motivo poderoso 
' · que me Jeva a .votar pelo requerimento de adiamento. 

O Sa. MBNDBB n11 ÂLliiBJD.l : -·E tanto isto é exacto, 0 relatorio de 1878 do ministerio ·da agricultora diz 
que os Srs. Kellers dizem qua detcobriram o ma ca chol'ira que nomeou-se uma comnussilo de engenheiros para fazer 
da qual nenhum explorador falia I acimA da fós .do Guaporé, estudos sobre esta materia. Ora, Sr prPsideate, nós alio 
que é o local onde e~tava antigamente situada a povoação sabemos se essa commiasilo · Vllltou deeempeabando 0 seu 
o a aldéa de S. Roaa, miss.llo jesaihca he~panhola, maito encargo, .e. nem qual seja 0 seu parecer sobre a. estrada 
conhecida em nossas cbronicas, . e f1i occupada pelos Por- em projecto, e rac•lidades de levar-se a efleuo • .Nó~ nilo 
tuguezes .após 1750, onde fuailaram o furta da Coaceiçllo, podemos querer appro,ar •ste proj11cto, sem que 0 gunrno 
abandonado' posteriormente (1776), qnanilo levantaram tenha conhecimento do que vae raz~r, e de como poderá 
pouco''acima a importante fortaleza do príncipe da B•ira. d•sempenhar a autorisaçil,o que lhe vamos dar; e demais 

·Hoje nilo existe nesse local povoação alguma ; mas a sem ~ioda aaber.se 0 resahado dos estndos dessa com
cacho8ira semprt foi conhecida deade as l'r1meira1 expio· missilo. 

· rações portugueus por .causa da miasão heapanbola á s d h · J1i • d i B r · 
margem oriental do Goa por•. D,zem maia os Sra. K"llero Até &&"ora, r. presi ente,. aVIamos o erec1 o o JVJ&· 

o. uao do oosao terrhor1o para ama estrada commHrcial, 
em e eu interessante relatorio : (li) . dedlaada a suas commuaicaçll"s. com o comm'l!rclo briisi· 

« A. abertura h de uma picada em lialaa recta na tXt~a- Jeito e europeu ; e a BoliVJa que tinha neci!Bii•llldll d~s•e 
silo total d~s cac · oeiraa, logo qoe o Sr. presidente da pro- melhoramento, contrllhiu para levai-o a tft'ello om aval·· 
yincia do Amuonaa tuJo ftol deu 01 fUGrdat 1 mail p11- todo empreslimo. H··je, Sr. presidente, como ·111m. a ppare
IOIJI, que pedimoa officialmeate por dlfferenii!M vezes, lor- ciuo muitos traaltornoe e embaraço• para se poder cóas
flUVD-Ie aimple1fll1111le impouivd, por,ne os índios bcilma- truir a estrada diz-ee, 00 dizem os interessados •m ,ua 
DOS se engajam apeaaa, e á grande ensto, para a viagem constracção : « 0 Brasil entre com 0 auxilio de 400,00.0 
por agua. • libras. 11 . 

B acere•centa·: E, 1e o· governo brasileiro já as~egurou que alo daria 
« SemeJb,.nte picada, porém, nllo teria outro fim do essa quantia e oeabum vatro anxilio pecuni.rio, e. pelu 

que o de conhecer melhor as florestas fiDire o Madeir& e o contrario nomeara ama commis~llo especial afim d~ ea
Tapajoz, porque o trafO de uma 11tracla de rodagem for- tudar a estrada, examiaar os emb11rapoa e dis11endios de 
çosamente ha de acompanhar mais ou menos o cur.o do sua con~tracçllo, como batemo• de approvar já o projecto 
rio por causa da elevação consideravel da· serra da Pacca se a commissilo ainda .não voltou do seu trab .. lho, alada 

· ' Nova, que Dilo he outra, que a coatinuacilo da serra nite apresentou o seu rel~tono e parecer? P..rece-me que 
. Geral, que divide as agaaa dos amueates cio Amazonas, proceder de outra fórma1 seria, so nilo uma 1mpertioeoci)

1 
daa cabeceiras do Paraguay. 11 1rande 10discri~ilo e iucvnnnieacia. . 

Bm outro Jogar os Sra. Kellera lançam a culpa evidea- O nobro preaidetlle do conselho, referindo-se a esaa es-
&emeate ao governo, que D11da previlua ; eis su11s palavras Irada aio nos •li~se o que fez easa commiesllo nomeada 
{li) : pelo m1nisterio da bgricoltura. Mo indica que ainda DI!» 

• Como na de1cripç!o da viagem já tivemos occasillo ha trabalho feito. Teabo, pois, razio para acreditar qaa 
li e diztl-o, Atm podemol obler pe11oa1 llece~tario, nem o lia ainda o Ao de o eon ln de s•os e~tu~os. e que a aecea
tivemos o lempo pre611o pnra desde já abrir, nAu na lmba bidad11 do addiamento é, por· este facto ao menos, bem re
recta hypothetica, mas perto 'da margem dlrlllla, o 1111<• conbeclda,. b11m palpaVt>l 
lhaad11 ·Homeule as canas mais pequenas, a picada dJfiui· I Mn•, Sr pre~idenle, ainda t~nho razões pondero·sas para 
tira do tr&ço. . sustentar o 11111amtoot" A companhia cunstroctorn d~ ca-

f( A.cceescentaremos que a abertura da picada na ex- miobus de f~rro de Londres, daoomiaada-Publ•c Works 
.S•D91i~ lolal entre Santo Ânlonio e Gaajará-mirim1 no condruclion comp~Jnlf limUed, foi encarresada desta obra~ -.. .. . ....... 
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Cooira&oa a eonalror.çlo d~ estrada, mae depola de cele
brar e•te contrllto mllndou am eog~uh•iro · ao lladeirH, 
Dilo obslaDtfl os eJa~•es aoler1ores da emprtiZIIrio, o coroo• I 
Cburch, pr~cedido d.• doa Sra. K~llers, e st~goido do d6 um 
encenbeiro da c~>DI&1Ça do mesmo coronel o Sr. C F. de 
Kill•zkrlw•ki, que pelo nome parece polaco. Foi o Sr L91l
&bom Ruas, clljll relatorio foi apreaeol~do em Lqodrea na 
mel dt Set•mbro de 1871, o eogenheiro tiBcolbido por 
aquella companhia. 

Eue ene•ub11iro1 Sr. preeideote, mandado pela compa
ohia, o Sr. L•atbom Ross dt u da estrada lu m~lbores 
ellperanç•s. Levanto& a plaota do traçado, e examinando 
as <l11Dculdades e vaotngt~ns animoli a compaobill Pubtic 
Work1 11 contratAr a1 o•rlll; calcolaodo em ISG l11guas 
pout~o ma1s 01. meooa a extençllo da es&r~tda, e o rosto 11m 
{00 e tantas milltbraa, isto'· perLo de IS,OOO:OOOIOOO. 

A . CO!flpaohia · querendo ir pelo seguro, contratou a 
conatrucçllo· ·da es&rada por 1100,000 libras Mas depois, 
Sr. prtslder~te, duvidando da boa C é do ae11 empregado, 
recei~&ndo, é q que parece, · qoe elle fosse sildozído por 
aqo~lle& que tiobam ioterease na coostrocçllo dA estrada 
a lodo o casto, ·em estudos preliminares bem feitos e p·or 
preç.os desgraçado•, mHod .. u ao Jladeira no auno seguinte 
ou_ em priot:ipJos:de 1873. novo enge!'heiro do sua pl~oa 
eonllaoça Foi_este, o Sr. G~oA~to, que deu inrormaçõ6~< 
taes e tllo deafaverauis; que . obrigaram a companhta a 
resciadir o contrato. · 

O Sa. Lsrrlo u CUNB.I.: - O motivo da ·rescisão não 
foi e»te. 

O Sa. JIÍs!fols DI !LIIBJD4 : - Perdoe-me, V. Ex. : eu 
acompanho ·e ~tudo um pouco eatas cousas •••• 

O Sa. L1rrlo PA CuNU.I. : - E ell mais do que V. Ex. 
O Sa MIMDBB DI ALHBID.I. :-Elias Dilo pódem interes• 

ear mais a V. Jj:x. do qoe a mim. -

!~sa ponte, Sr. preeideote, á · que se refere o Sr. Ge 
oesto é a qae ba de alraves~ar o rio Madeira, pouco abaixo 
da ról': do B6ni, em ponto conveniente e adaptado ao iote
re•se d~ em preza. Elia ·tem po~~o fim favorecer o commercio 
com a previncia de La Paz, mediaole a unegaçio ~esse 
caudal, que parece ser fr11oco· após. a saa cacboeira ·aaJ 
visi·:h•nças da 1aa barra. Por cooseqoencia, Sr. preaiileirte, 
haverá a•mpre algumas poUegadas de VIa Cerrea no terri
&orio boliviauo. oilo obstante dizer o· nobre aeoador por . 
P~roambuco, o Sr. B~rros !arretó·, no que foi acompanhado 
pelo meu honrado amigo senador pelo Amu.ooas,. que 
oilo havia uma st pollegada de caminho de !erro aeli1e 
territorio. · · · · 

Bsaa poate priocipal, diz o Sr. Geneato, importará em· 
dez vezes o orçamento primitivo I · 

Coulioaando diz aioda o mesmo aatorieado eugeabeiro 
(le11do) : 

d.lém de tudo. isto, o clima é o mail insalubre que 111 . 
uóde im3ginar, asado as forças operarias que aa podem · 
cuaduoar eminentemente dellcieotes. . ·. -

cBa tamb~m sraude eaca~'ez de alimentos e aub•iateu
ciaa, e falta absoluta de quaeaquer outro• Jocco!TOI, a nilo 
serem por alto preço, IIXpressameote importados. A persis
tir-se na idéa da tP&Ii•af(ão da lioba, a .. gando os meus cáJ.;. 
colo~, a mesma la•arti ~O anno1 • conllruir, e nil.o cuetará 
menos de doos · milbcle• de libras (;t !,000,000), sem ia-· 
cloir o sacrificio do graodé oumero de vidas. " 

Sio pois, Sr. pre•id~nte, estudos feitos ' sobre o terrouo 
c••m o grande auxilio da propria · experiencia em trabalhos 
dest11 ordom. 

E, onte o aenado, oilo custará a estrada meaos de doas 
ruilbi!Ís de libras, sem incluir o sacrificio de grande numero 
de 1idas I 

O Sa. Lsrrlo DA Cu1uu. :-Isto é uma exaaeraçlio. 
Q Sa. MINDB~ Dll ALl!IBJDA : - l!to é o parecer do 

6 81. L1rrlo DA Cu.l'lu:-Não é possível. Mas o moliTo 
da resciailo nilo foi esse. 

.. ogeobeirc cb~fll dos trabalhos da. primeira companhia, que ·. 
~e eoearregou de construir a estrada de ferró do Madeira -

/ 
• Malltrí. . . 

O SR. "ulo DI CorsarP.B :_..E que exagerou assim 
para faltar ao seu contrato. 

O Sa. Lstrlo D! CuNn :-Apoiado, procurou exage- • 
rar para jualiftcar-se de motivos inconfessaveis. 

O Sa. Buaos B.trursro :- E alterou o plano primitivo· 
lia estrada. 

O Sa. MaNDBB DI ÂLJIIIID.I. :-0 Sr. Genesto, chefe da 
repartíÇ4o de engenharia da companhia Public work1, 
como já disse, foi o to enteoheiro mandado e~pecialmeole 
por eeea eorporaçilo ao rio Madeira. Nio podia deixar de 
aer ·o homem mais compete,ate para examinar e apreciar 
euea trabalbos, e soa autoridade tem 'importaucia para 
a caso. 

O Sr •. Genesto diz 0 ve&uiata no seu parecer, que vem O Sa. Lsrrlo D..l.. CaNR.I. :~Completamente. 
Íla corre,poadeocia de Londres do Jorr&al do Commercio O S11. llsNDIIs os ALMIIrDA :- O que é q11e diz o 
de 4 de s~tembro de auno passado. : Sr. Rou , primeiro engenheiro da companhia Public 

• E8sa viá ferrea a Hr construi da terá uma exteneilo Worlu, que foi ao Madeirb ? E' moi curioso, Sr. prasideole, 
'algum toJtto· maior dD que a principio se computara. Mu e direi maia, moi diiDcil de trag~r, aioda qne o Sr. Ge
'elle iocoov~nr .. ute oilo é de maior momento. Silo a1 obrai neslo seconsidere exagerado no que relalon, á meo v•r, 
queÍllmanda?n i~tg•nlel lacrificq,. Os trabalhos de terras com alguma . exactidão. Vejamos as iaformaçilee deste 
alliogem ao qoadrupo!o da pri•neira ratimativa. outro engenheiro : 

" O roch~do cumpre qut~ RPja talhado ao vico ~m um No seu relatorio de Dezembro de 1871, o Sr. Roas iu.; 
lonio trajactfl, e 11 ionts principal imporl,.ria em d,.z ve- fnrma a oompaohia Pufllic Workt qoe a JiobR ferrea podia 
1e1 o orçamento pdmitiYo Emllm as drspezas .do trao~· ·ll'•~lúar-~A, não aeodo necessarias para esse fim mais de 
port~ para o materi•l 6 prec1so que· sejam calculada$ no f, 460 000. e occorrAodo na localidade abundancia 'ds 

· 'diJbro do maximo cog11a!le. • trabct}lo, i•to é, pessoal oecessario para desemJieobal-o. 
Porlaato 1eodo o contraio de GOO,OOil libras, a impor- l~to por si ~6 assigoall' a boa fô do relatorio. ,llfas ó me

laDeia das obrAs eubtrá a maia de um mJibll:o e dozeolaH lbor é reproduzir o re~to do re~nmo feito pelo correepoo-
millibras (Hl,OOO:OOQ..I600). , dente do Jornal do Qlmmercio, que vou ler (U) : 

• • 
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------------------------------------------------------~----~----~-----------
' " Úe.rMcAota9a que nee,ta .sentido (abundancia de- tra

lJIIlhn ou de operarias) devia deiniltir-se do espírito 
qualquer opprehenrào. por·gaanto nas províncias visinhas 
de ll"ni. Cordillera e Chiquitos, a população o([luia ao 
lagar. e proporl!iooava o~ u~c~ssarios snhsidios para se 
con~ervar sempre completo o numero de oper;.rios qno se 
quiz~sse manter. Reft•rindo-~e á viagem de Liverpoól n 
Santo Antonio, o Sr. Ross diz qua se pÔde fazer em 80 · 
dias ; e calcula a exten~ão total da via ferrea, com os 
respectivos denios, em 11i7 milhas. 

laudo elJA fosBe admissivel, é. que a nova via de commu
oicução deve ficar na margem do Madeira, defronte da 
barra do Deni, ~~ndo os ricos terrenos nas margens ·deste 
rio, que um dia darão o contingente para o commercio 
do Madeira. ", 

Portanto, Sr. presidente, como desconhecer a natureza 
geolngica do terreno onde tem de passar o Jeito da es
trada, •roe em muitas partes hadc ser perigoso, e ditncíl 
de nivellar. · 

(H a um aparte.) 
cr Entrando depois em outros pormenores, nllega qa~ os 

movimentos de. terras montam apenns a 1. 820,Ií88 jardas Niío. é, Sr. prasiaente, uma brincadeira-: trata-se de 
cu bicas; não de.,endo importar em mais de ;f, 60,287. · nivellar- as arestas de uma montanha que, em alguns 
Demonstra que toda a madeira nace~saria pód~ Sflr cor- pontos, sobro o rio Madeira, conta uma de 500 pé~ dê 
tada no ·Jogar, por custo insignificante, o atnrma que . altura, e pnredões de rochas enormes I E' sobro a rocha 
«em todo o corso do tracado não ha um só rochedo a re- viva ·qné se tem d~ bvrhr, comó diz o Sr. Gen•sto, não 
mover ou perfur;:r» Nest~ ut'timo ponto, entrando em di- um limit&.do espaço, mas· em mui ·lons-o~. ·o comprimento 
versas considerações sobre 11 natureza à o terreno, expondo da estrada não cabe no espaço de 50 legu:is, vae 11lém, 

, qne, tanto por theoria como pela demonstrllçii.O experi• talvez á 70, que é o espaço do Sr. Kellers com os desvios 
mental, do facto este tr~je~to se acb" isento de (ormo.fões e marginando o rio. · · 
rocltosas seguindo as arestas da serra em outra direcç:1o ; O engenheiro Ross ·reduzia a; 488 000 f, o custo da 
mas comprehende em 6 sbillings por jarda cubica a im- estrada, isto é, metade do calculo dos Srs. K61lers 
portancia da desoh~trucção de qualquer impedimento pe- (8,500: OOO~fi), mas a companhia P11~lic Works, elevando 
dregoso qae podesse ser encontrado. o custo dll obra á 600,000, viu-se não ohstanta forcada a· 

ccEmflm, as desp~zas para a conslrucção da ponte são aban~onur a bm!'rezn Íl com algum sacriflcio: Moi éuriosa 
orçadas em f, 118,352; rematando o relatorio por in·for- é esta affirmaliva.. da. Ross que·o senado já conhece: -
mar que, tendo com a· sua comrtiva transitado por toda a « Occorrendo na loc~lidade ahundancia de trabalho » -
re~pectiva zona na estaç;lo a menos propicia e mai' i11sa-t isto. é, bbond:wcia de operarios, mas onde vi;os ? na~ 
lubre, não houve era todo este grupo um unico do••nte. » margens do Madeira? 11bundaucia de trabalho I S1m, deve · 

Deixo ao senado, Sr. presidente, o avaliar no seu bom haver, porque tudo_ alli falta,, mas qaem queira fazer o 
senso este trabalho, que aliás tambem está em desaecurdo trabalho, essa é a dltDcnldade. - · 
com o dos Srs. Kcllers, tauto, em relacão á exteosão da 
livha e custo, como em relação á natureza geologica d~ 
terreno onde tem de passar o leito da estrada .. Eis o que 
di~RPram os Srs. Kellers no sea rclatorio, onde lixam f.lm 
8,500:000~ o cu<to da ~strada rle !erro (lendo) : 

cc A pr~teridida diminuição do comprimento total da 
estrada, não e senão iltusoria, porque a· cunfigurnçil.o do 
terf'eno em caso nenhum perillitte um ·traço em linha 

O Sn. Fuw&JHA DE MELLO: .-·Apoiado, hoc opu1 • •• 

O Ss. MENDES DE At.MEJDA : - Parece me, Sr •. presi~ 
deut~, que quemandou 11roximo á' verdade foi o segundo 
engenb~iro da cGmpll.llbia Public Works, o Sr. Gllnesto. 

. O Sn. LEITÃO n.+. CUN!IA :-Exagerou· tanto qu~ alterou 
ale o plano da estrada. 

rect_a, de um pont.o terminal á outro, e com toda a pro- o Sa. l'lfENDES DE AtlUEIDA :-Esta companhia, Sr. pre-
_bábrhdade as curvas dos pequenos atluentes, que se haveria sidente, que está acostumada a construir estradas de ler

de seguir para chegar ao ponto culminante da serra, 
seriam ·maiores do que as do rio. ro, não teria interesse em fàzer est&, quando ·em vida dos 

planos dó seu 1 • engenheiro, as obras deviam custar 
Porém, não é s6mcnte o comprimPnto do traço, como 400,000 i-, e ella ·contratou por 600,000·, isto é mais de 

tambem o nivelamento delle, que iutlutl sobre a escolha, ll 50 por c~nto? E todavia, Sr. presidente, ella não quiz 
este ult1mo decididamente seria pessimo, logo qun se cumprir o contrato, rompe-o e sojerta-se a multas de pro-· 
abandonar o declive geral e diminuto do vali e do cauda- Cerencia. E porque ? porque de pressa conheceu o seu erro; 
loso rio ». _ E a prova ~stá cm que celebrou-se com outra novo c·on-

E ew outro logar (lendo) : trato por 1,000,(100 de ;f,. Ora, Sr. presidente,·são duvidas· 
« Ad. 8: A construccão do um trilho de ferro na mar~ desta natorez~, que nilo se podem resolver facilmente. 

gem direita, cujo tratto 'teudo o comprimtloto de ISO Jeguas O governo, Sr. presidenle, mandou por uma co'mmissão 
npproximadameote. Esto traço não seguiria a linha recta examinar a eBtrada, as obras encetndas, e qnaes as diffi
entre Snnto Antonio e Gunjnrá-Biirim por ser ·0 niv•lla- culrlades a nncAr-se; e os calculos já devem estar feitos 
meoto de um traco nesta direccão forccisamonte defMtuoso com mais certet.a, e Ch!IÍ dados mui positivos. l\hs então 
e intPiramente iÍnoroprio para' uma :~Irada de rodagem, drg"mos, e ó o jasto e natural, que o governo estude bem 
por causa das ramificações da Serra Geral, quP se estendem 11 quo~Ulo, c, sat>enrlo-se o que se vne fazer, !eve-!e a e[
até 11 mar~ot~m dir•itn do rio, po1 ém n•m assim seri11 pre- feito a estrada, porque, como já disse ao honrado senador 
ciso s•guir em tod·•s os pontos as curva• do rio, podeo- pelo Amazonas, m~u r Ilustre amigo, ninguem hn que mais. 

·do -se •t.Jhar ditfMentes de entre ellas deseje a constr~eçdo desta estrada do que eu. 
« Um outra consideração não menos importante, que O Sn. LKJ'rlo DA CuNnA:--, V. Ex. ha d~ dar licença 

veda o traço Bm linha recta, ainda que technicamento Cal- , para duvidar, 
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· O SR. -MBNDRS os A~li!Einl.:- O qn• qa•ro- é qo• ~· 
discuta b~m ll qul!~tll•;, m••m•• pnra int•r~••e da •mpr~z• 
convem que ~a1bámus õ que vamos fazer. 

""c" Ara 11 ciaade pr~pond~raote ~ paiz. -Depois dà iode• 
pen•l•ncía, os n~gocios tomarlim outra dire~çilo, e estahe
'•t~~<u •e . ., pre•loininio d• La Paz. 

Ó 'SR. LEITÃo llA CIINUA -Isto queremos todos nó·. 

0 SR. MENDES DE ALMKID~ :.-E" que poderemos 8hb61 1 

á vista do qi!H ac~bo d• •l•ruonsl "r ? 

Orn, Sr. pr•,<idente ~e o go.vMno do Brasil tivesse ~~ 
m .. is 1Mlpo <111•pertado, tnda olhado com u al8 iot•resse 
pnra ·~~a qu••lllo do c•·mln•rcio com essa tilo imp·ortanle 
R•publica. nllu >Ó p•lo lado do Norte, como pelo do. Sul, 
e tendendo-se p~-rf•1t•m•ute com o seu governo. AM po
pul-cões do Sol da Boiivía não podem ser. 'bem servidas 
pel11:· estrada do Madeira qoe aijlda não começou· a c~oa:.: 
truir-s~, e nl!o s• sabe quando será aberta ao commercio. 
F1cam moi di•tante8. 

: O SR. L1nrlo DA CuNuA:-0 qua cootesleí oilo foi ~ 
18CU~S40, . 

O SR MeNoR! DB AtiiBinA:-Eú fiz aqui. Sr. presid~nt", 
refi•xil"s a rll~pMilu do que pod~r1amos sofl'r•r com a con
curr•ncia do Pacifico, tan&o do lado do Perú como m"sm" 
do Cbil1, e bfm assim cnm a coocurrl'ocla por parle da 
· Coafed•ra~ilo Argentina, m"smo do Pnra!!UitY Entr••ta.lt<• . 
nós pod1amos aproveitar muito b•m o commercio do sul da 
Bolivi•Ç por Matto-Grosso, Cornmbá ou qualquer uulro 
ponto, :por quanto o lrhfego do 'norte naturalm~nt~ nos virá 
pelo lado dos •ffioentes dll .\mnzooas, pelo M~deira ••• 

!sslm. Sr. presidente, eu estou persuadido que ambos· 01 
· ~overnos podihm chegar a nm accôrdo de modo a poder 
consiroir se uma ~strada, qu11 par.tiodo de Cornmbá fosse 
em direccão à Santa Cruz de la Sierra, ou no primeiro 
'pu o to po~oado de~sa província. por exemplo.: S. Lourenço 
de ln frontMa·; e o tra fpgo com o BrMil e e~·sas populaçõea 
ficllria estab~lecidõ e firmado. O sol Boliviano ficaria abas- . 
tecido por uma praça commercial do nosso territorie, o 
que viri11 dar notavel merecimento á província de lllatlo 
Grusso·. E isto, como já ootei, não estorvaria a estrad~ 
do N .. rte : a B .. livia ó rnu11o va~ta e suas popol&ÇÕ8S Dão 
P"dem viver- de um só- mercado. . 

. O Sa •. LEITÃO DA CuNn!:-Eis l!qui a jos1i6cação da 
pouca. vontade que V. Ex. tem á estrada do Madeira. 

-o Sa. MsNDss EB AtM.fJD.t. : ....: Porque? 

O Sa. LBJTlo DA Cu~uA. : - Por e~tas rellexÕe! qa~ 
euá fazendo ·ago~a. . 

O Sa. MJ~NDES 1ÍE ALMEIDA : - Esta8 tfl!~rõ•R nã•• 
prejudicam a caüsa e D6Jll pod~m ·pr~judicnl-n A BoiiVI• 
é· muito grande, e a sua niawr .pupol~ção 11stá no lado d" 
Norte, ou melbo·.- oa~ . regiões do-Nordeste, nessa partH 
onde estão as províncias mais ímportantet>" como La Paz. 

.. Oruro, Cochabamba. e·· Bení. A dll Potosi, Cbuqu1zaea, 
Tarija e Cbiqoitos ficam ao· Sul, o ·poderiam aprov!litar" 
estruda de ferro que de Curombá fosse com dir•cção á 

- Santa Cruz de la Sierra ou a S. Loarenco de la Frontera. 
Com. esta ·providencia, evitava-se o qo~ agora está acon-

. tecendo. · 
A Bolivi., Sr. presidente, que procura para seus pro-

duetos uma sabida para· os portos d(• Atlantico1 tomou, 
segundo li em nm .dos nossos jornnes de bont~m, uma 
importante reaoluçã:o, qnanto á sua parte sul-orit<ntal. Por 
um decreto do governo mandou-se fazer explorações no 

' Cbaco com o lim d6 abrir-se franca communicacão e1m1> 
a capitalda ffpublica {l.'huquilaca) e a fronteira 'oriental; 
terminando na Dabia Negrl•, ou em qualquer outrt ponto 
da margem direita dQ Paragu11y, a estra1a. que se pro-
~da. · 

A commis~i[o exploradr.ra devia partir daquella ci.;. 
dadn em breve tempo. . 

O senildo sa:b~ qua a capital ollicial da Bolivia é Cbo
quis~>ca Dll parte sul-uriental d/\ Republica. Essa é a de
nomio'lÇilo r.ommum ou vulgar; tamb~m é conbAcida por 
ChMca~ ou ln Plata, mas o nomo oilicial é Suti'O, do 
nome do general cornpnob"niro rte BolivM, que lib.,rtou a 
Bolívia, e por algum tempo administrnu·a, Em conse
quencía dos emb~rnços. nas cummuniraçõe~ com os portos 

· mariLimos do ·Aifantico e da v1s1ub•nçn em que está 
L11 Paz com u l)tli'Ú, por onde. penetrn o commercio com 
a Europa, é que o governo veio tslabelecnr-se nes!a Cl• 

dnde, ·a capit11l commercial, deixando Sucre, a c.·pita 
politícil. . • · 

·· Outr'oril, Sr. presidente, ~orno n~ communicações da 
Dolivia se ·faziam pelo rio da Prata, Ch1.rcas éiú 'Cbuqui• 

O ~~~. F1GUE1R• llE IUELLo: -De Boeoos-Ayres lambem 
8" pro-ur- illl•abir esse cummetcil>. . 

O S11. Msrnss llB ALIIKJo.t.·: -Não teoho muito receio 
dos ·e~rorços que razll Con!ederiiÇilO Argentina para tambem 
a ttrabir. em .eu beueficio .esse importantíssimo trafego, se 
o oo~so govAroo se não descuidar. Os portos. e mercados 
da Confed"facão ~slllo mui distaotes, e por Corumbá cbe- -
giuemo~ ao cÓração d" Bolil'la, á Sucre, mais cedo do que 
os A rg•ntiuos. -

(Ha um aparte.) . · 
·A populacllo d: B:•livia ainda quÁ nil:o attinja a uma 

cifra e.tag6r~dn de 2.500 000 ou 3.000,000, póde cóm 
alguma certeza ler !.000 0000 de :olmas, segundo os cal
cuJos de Oudarzzà, seguido~ pelo Almanacll de Goth. · 
E qual• to nilo ganb•ria o nosso eommercio· se olhasse com 
toda a consideração para Ião proveitoso mercado, ·como 

. os Arge'otinos se estão e~rorçnndo, o~o.-~e::do-'"tCiíóiJsa· 
posição? • , . 

Em verdade, Sr. l>i'!'~idente, a Cónfeder~çilo Argentina . 
faz 11rdentes e louvav~js e.srorço" ·p:.ra attiugir e· chamar 
a si o mercado boliviano rlo Sol, já por sua ea&rada- de 
(erro do Ro~ario a Cordon, e que brevnmente. alcançará 
Tucuman, e em poucos annos atrave~sará Sàlto e Jojoy 
até encontrar a fronteira boliVIIina em Tari;11. Pela nave
g'llÇilo Iluvial tnmb~m a Confederação nã:o se tem olvidado 
do ~t'D objectivo. E lbe fa1o honra. 

'O pr1mdro vnpor da companhia Bsrmsjo Navigation; 
coo;tn quh felizmente áltingiu ao ponto de Egqn,inll gr,;nde 
n11 província de Salta, ~om uma OI<Vegaç1lo de 720 mllbaP. 
Se essa navegnçào se Hrmar e fortalecer, a Conf~d~ração 
terá vencido n•uitns difficllldad~s, maxime se tàmbem se 
real1sar a do )>ilcom:iyo ; mas nito nos diftanciará ae aou
b.rmos nprov11itar o tempo. A110Z 11 estr11dn de Coromhá 
dev~rá ~egoir-se n de VJJIIl-MMia ou do Jaorú a Mntlo· 
Gr••sso, afim de que a naveg .. ção a vapor fJODIILre tambe'in 
r!o Guaporé 'e no~ s•us hffiuentes, quH se internam com o 
Mamoré piir dlfl'urentes proviocias da· Bolivia. 
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~ eatrada do Madeir·a, auxiliada com a navegação do 
Ben1 e de Purús, completarne á. obra, e ficará eese deli
dtratum eatillfeito, e. um opnleoti~simo traft'tgo desenvol
vido no interior d11 nossa Amfrica de que o Amazonas 
tirará melhor o maior proveito. Portanto veja o nobre 
senador que fU me iotere~so, e não pouco, pela estrada 
de ferro do Madeira. O que t•u quero é que o gov~roo 
olhe com toda a coneideração para o objecto, que é im
portante, e que ni!o passe aqui um projecto destes sem 
muita refie:rão; o que eu quero é. o exame meditado d11 
govliroo. para que o Brasil não fique parvamente com. 
promettido. 

All eocarrrga o des~mpenho da obra, tendo tamhem ea ~ 
rlireito de recusai-o, se não oft'erecer a~ convenieutee l&-
rantias. » · .. , . 

Estou·"per~uadido, Sr. presidente, que o governo da Bo-
livin, justo e honesto como é, se apressaria a d11positar nas 
rr•ãos du nosso lilo honroso encargo, porque tinha a certeza 
de ver em breve iniciada a obra e levada a efdito com toda 
11 segurança. Oo interesses silo barmonicos, e desse passo 
somente Ae coll,eriam vantagens. Era, pois, uma conveoçil.o 
que completaria a prõmessa de 1867. A•sim nilo se e:rp ria 
projActo tl~ . tant, magnitude ao jogo tia agiotagem Ja 
praça de Londres, e talvez sem esperança de IAo brt~ve 
produzir os resultados que se desejam, e ha todo .o fuod&·· 
m~nto de Psperar-se. 

. O Sa. Ls•rlo o.A CuNn.t.:-V. E:r. dá licença para nm 
aparte'! . . 

O Sa. M11NPBS DE ALMEIDA:-Com muito prazer. 

O S11. LEITÃo DA CUND.l.:-Pois o governo. ficava prí 
vadn de ludo i~ to, estnndo de poese de autorisacllo? A 
autorisação prfjttdi_cava? • 

· O Sa. MBNDBS DE ÂLMEIDA:-Perdoe-me, o m~u illuetre 
amigo, o ~overno não ~recisava desta autori•ação, porqu• 
esta autorJsação é a. esmo, e nós devemos vot~r aqui con•a• 
seguras e CHias E o governo que tem, pela lei d~ t 852 
e a do anuo passado, antorisação para mandar coostrutr 
qualquer &~Irada de .ferrCI oo Brasil, não precisava desta, 
que 11liás tem o seu leito, ou deve ter no territorio de ama 
8Ó proviocia. 

Mas, note o illustre senador, o gove1no já pensou em 
mau dar fazer um exam~ nesta estrada de ferro, o qu
demonstra que algum interesse toma por empreza de tanto 
alcance. 

Quando vierem estes trabalhos da commissão que 
nomeou, o governo que venha ao parlamento, e diga :. 
« Convém muito fazer esta estrada do· ferro, ella é de 
interesso para o Brasil. » Por miobli parte sustento que 

· essa obra é de alto interesse para o. nosso paiz; e digo 
mais. em· vista do que já lenho ponderado que, se esta 
estrada não e:ristiss·e, ·devia ser inventada; tal. é a impor
taocia q~e lhe doa. 

O Sa. FrausrRA DB Mstto : - Mo agora tambeni" é 
de ::nais. . 

O ·sa. MENDES DB AtliiBIDA; - E' como p~~!i> expri
mir a idóa que l1go a este grande melhoramento, que an
ciosamente desejo· vêr realisado e não frustrado ou de~-
moralisado. · · 

O Sa. LErrlo DA CuNn.t. : - A autorisaçllo que é a 
unica cousa que este projecto concede, não prejo.~dicava a 
nenbu!Da deelae diligendas que. V. Ex. quer. . 

O Sll MENDES D"ll ALMEIDA : --: O quo digo é que 
neste oeg<•Cio devt'mos aodkr mu1to seguros. No m•n 
modo de pensar, e se o governo me ouvidse, eu não MM~
gnrava á compaobi11 alguma a· garanti11 de juros des•a~ 
tOO 000 ;E, sem me entender pr11neiro com o govern da 
Bolivia, e com Ioda a fr&DI!Ueza lbe dtria : • Os seuLu 
res querem a con~trucçil.o d~sta e•trad&; tamb•m, eu a 
desejo, pois são reciproco~ os nossos imeresses. Não teoh· 
duvida ~m auxiliar a Pmpri'Za com os capita•s que laltano, 
mas depende de urroa coodiçilo que tamb~m vos"interessa. 
Pa8sando pelo meu terrilorio a estrada eu quero dirigil-a, 
quero inspeccionai-a, quero mesmo saber a quem 6 que 

Todos gauhhriam com liSta decisiva resoluçAo, o com
mercio da Europa e do mundo, ·como o do BrasJI ; os ac
l'ioni•tas pela ~~~gu. ança dos. seus capitaes, e por certo 
tnmbem ns el!lprezarios da obra. Não é só a imporlancia 

·do mercado da Bolívia qu~ dev~ !itlrahir DoHsa attençlo , o 
no~so iotur~s~e commercial e politico em rela'ção ao nosso 
proprio pa IZ· tnmb•m é muito grande. Em o ma ~sti-ada· na11 
··ou<Uçli~s desta acha-se de igual s,orls envolvido o, interesse 
da nossa s11gurança. . · 

o Sn. FIGUEIRA DE MBLt.o:-A;~oiado. 

o Sa. MENDBS DB ÂLHBIDA:- Outro r~ra o governo 
do no~8o pa1zqa~,depois do tratado de 18117, teria tomado 
todas as provi ·u•ncias para que a promee8a do Brasil 1e 
1oroass11 bPoPika e A~J·eraoçosa para ambos os· povos coo• 
fin11nt~s. Mandaria pôr deil3camen&os militares em pontos 
coov~oientAs da liuh_a encachoeirada do Madeira e hoje do 
Mamoré, de mndo a auxiliar e animar o trafego que ja s11 
faz alli, mediante uma oavegaçi!o tilo cheia de trabalhos o 
•acrificios; o que concorreria, e muito, para attrabir e 
d~spertar duplicado interesse para empresa de tanta magni
tude. Assim tnmbcm iria mos d~ DOTO reanimar o trafego. 
com Matto-Grosso pelo Guaporé~ 

Neste sentido, Sr. presidente, o governo porLuguez fez 
em outro tempo serviços eroi11entes, que nAo deram todo o 
proveito porque tudo depois se abandonou. Craaodo ·se 
povoações defendidas por fortes destacamentos militares, 
•m pontos das cachoeirai! do Madeira, não pouco· au
XIliaram o trafego dessa remota regia:o . com o Pará, · 
como de todo firmaram alli o nouo domioio. 

Os nomes de Balsemã11 na cachoeira do Girau, o mais 
~l·•vado despenhadeiro des-as aguas, em memoria de um 
dos bom~ aR que maiores serviços prestaram a, essa nave
g~çlio ; de I. Jo~é do Ribeiril.o, na de Mamoriny, p1.1rto da 
foz do B•oi ; e de S. Luiz -na cacho~ira do Gamon, cha
mada depois Salto do Tbeotooio, entidades qoe dl!sappa• 
r11ceram ; 11 Lte~tam na historia do ooseo lerrilurio os bons 
~erviçus do gcverno porlogn~z,. serviços que ni[o prospe
rarám em razão da mndan~a da ctme lnsita.n" para o· 
Bra~il ou, melhor, parll o Rio de Janriro. O cau11nho para . 
Ma1to Gros~o voltou outra vrz pua S. P~>olo e a primaeia 
•le Cuyabá restabelrceu-se novamente. · 

Eotret-nto, Sr. p·resid~nte, foi tran~pnodo essu ca
•:ho~iras quA no soculn pas•ad••, Portug~al, para garantir 
nos•a defAO>ão couuuzin artilharia p•sat111 para o• lon~s do 
Pr10cip• d11 BH•ra e de N.,va Cu1mbra, assim como canta
ria de Ltsboa para o primeiro, obra admiravel na phrase 
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doe sr~. Kf\ll•rs. B·•IIVe, p11rtanto, completa d .• resa tanto 
pelo lado h"je da· Bol1via como pelo Paraguay. 

Tudo ido, Sr. preliidente. fez" !;'OVerno porlogu~z com 
os pouco~ recur~os de llUir'ora; e da oo~sa jlar.te, ap zar 
de termos ha sete aono~ Cfllebr~tdo um importante tratado 
com· a Bolív111 oilo se deu aluda um p•sso Vlgoreso e 
emcaz. Foram para lá em 1867, os Sra .. Kellere, dl!spro
vidos de todos os recursos para oma seria ~xploração. 
fazendo uma Viagem de toomtas. OlhAram p•ra os pare
dilas do lado direit" do MHdeira, subindo e desc•odo a 
corrente, e di~seram : a Como se ha de construir uma 
estrada daqo1 para ali i i do ponto A 'para o p'outo 8,. 
margeaodo ·o rio, o o desviando-se ? Se fór em linha 
recta serllo tantas Jeguas, que importarllo ~m tanto ct•o
forme o mt~reclmento da obra, e se ró r obliquamente sPrão. 
60 ou .70 Jeguas. » E realmente nem podiam Cuer 
GDira couea. 

· O Sa. LBITlo DA CuNn.l. :-Para V. Ex. só merece 
conceito o relatorio de Ro&s .•• mais oeobum. 

O S11. MBNDBB DB ALMHID.I. :- Não, senhor; pelo con
trario : o Sr Ross nilo é favoravel á minhas ideas, fi 

nilo foi ao rio .Madeira, como os Srs. Kellers, que nenhum 
auxilio obtiveram do p~sidente 'do AmHzonas : e para 

• regressarem tiveram de solicitar g•nte da Bolivia que não 
ae prestava a trabalhos em terra e sómeote queria fazer 
trabalhos do, rio isto é, na vegaçilo. 
· 'E, portanto, Sr. prrsidente, esses engenheiros oito pod1•• 

·ram e1plorar ~- lerriloríu, abrir picadas, e reconb,.cer ood• 
· devia ser o leito da estrada. Elles confess~otam qo .. est~<vam 

·· inb1bidos de -o fazer por 'de6ciencia de p•s~oal; e entàt> 
eont&ram na bist••ria dessa viagfm qoe lá hnia tanta• 
emb~rc~<ÇiiAS que faziam o trar.go da Buli tia com o Brll
s•l; umas de M11moré, outras de outros portos, de !iO a 
60 e ) .. tacii.o de SISO arrobas, que podi•m carregar tanto .. 
Ora, Sr. prasideote, ollo duvido da. exaclldâo desses cal
colos, ~ao muito bem f,.itos, mas para a que~lio de que 
nos occopa111o~, a estrada de Cerro. , 

O Sa LBITio DA CUND\:- Cum eft'dto I chamar de 
historia o relaturiO dod Srd. Keller8 I 

O Sa. MsNoss os ALMBID.t. : --Foi uma viagem ••• 
O relatorio do pr1m111TO, como do SPgondo entenbeiro da 
companhia Public Wórks t~ve outro rondame_oto. 

O 811. Lsrrio DA t:UNJU : Eu d1rei opponooAII'ente 
por qne·m roi feno o relaturio. V. Ex. suppõe que é Ross, 
qoaAdo é ••• 

~ O Sa. MsNDBS DB ALMEIDA :-Ora, Ros~, desculpe o 

« P11lo tratadÓ de 1867, diria o governo do Brasil a.o da 
BehYia,. eu eompromotti ma á pre•tar· vos certos au
Jihos pecuniarios ; hoje e•tou dispoolo a raier-vos f~~ovores 
d~sta e~pecie, comtÍIÕto que possa dirigir o _serviço da ·es-
trada, quero fi•~alisal·o por que e~tá, ou dev~ ser traçado 
d•ntro do meu territorio.» Isto sim, lato era um projecto 
-s~rie. 

O Sa. LEITÃo DA CuNDA :-E~ o que o governo. fará~ 
O SR. MBIIDBS DE AUIBIDA :_;_ E deve o governo em-. 

pt<nh•r-se para o mai• depressa possivel levai~" .a eft'eito. 
E a .. t~s de se começar a conotruir a estrada, o governo 
d•viH t~r e~&obelecim•ntos militares com certa orgaoisaçio 
~m alg mas das · cacboeiras, para facilitar o trajecto d'aa 
caru1as, dos pusage~ros e trivolantes, e animar o com
mercio nascente da Bolivi~ oriental a. ir prererindo aquelle -
transito a qual()'oer oatro. Convém mesmo ir preparando_ 
por este meio as· fregoezlas commerciaes dentro do inlerioJ 
da Bolívia para no~sas pra~as comm~rciaes. · 

Mas, Sr. presidente, o governo ficou apathico desde 
aqu~lla época; oão fez outra cousa mais do mie mandar 
em 1867 os Srs. Kellers, que seguiram para o seu destino 
como general sem ~oldados. Portanto o eothusiasmo do 
momento acabou. E todavia a estrada de ferro em discus
são é de moita importancia, e ainda que custe avultada 
>W.IIma, como ba de acontecer, vale a pena. 

Todavia, ·Sr. presidente, nós qutiremos saber como se· 
vae fazer isto, qo11 vantagens pod.emos colher, e que tro
pe~os teremos de vencer para couseguil-a. '!lodo; pois, 
d~verá ir de accordo com os · nossos interosses1 fi~ando 
••·b a nossa iospe,ção a con~trocção da obra, .,.i&lo qua 
boj• não !JÓda ser levada a termo sem os nossos capitaes. 

O SR LEITÃO DA CuNUA : - Mas quem negou isto '1 
~ucm é qu• quer o contrario disso ? 

O SR. MENDES nB ALIIIBID.t.:-Parece-me que o nobra 
·~oador cc•m o ~eu. projllcto de quatro llnbas nAo acautela _ 
o qoA renbu lembrado, pois m~nda simplesmente assegurar 
1,. ,to"O,OOO·hol.as logo que rorem despendidas aa 580,00() 
dn Bulivra s~ não bouver quem llscalise bem o d1~pendio 
de tl\o avultada· somma, pód11 bner ba.tantes l!isperdicios, 
e o~ste caso podArllo em 1reve reclamar sem a obra estar 
adranlada a quantia por que se obriga o Brasil. _ 

Será a primeira.· vez que por erros de calculo se lenha · 
compromettido o credito de uma nação'/· Depois, Sr. pre
•idenlc, como já se mellen a milo no engenho, irá todo o 
corpo. Pela rarilo de já estarmos obrigados por·t.OOO:OOO$, 
e talvfZ s'em l•rmo• e~trada, o· que não se deve presumir, 
bavrmos de dar mn1s alguma cousa para oiio perdermos de 
todo essa quantia, e o serviço que estiver concluído. Me
lhor é de antemão prevenir. 

nobre senador, r .. i qU·'m f~z o ealeulo sobre a bll~e da 
companhia Public . Wurkt poder contratar a estrada, " 
Genedto foi quem fez a co111panbia desistir d~sta emp~~za, 
porque. vio que era impossível vencei-a, segundo o aJDBie 
de :f. 600,000. 

Portanto, Sr. presidente, eu diria ao governo, se me 
ouvisse : 

« Não sacrifiqueis o dinheiro do Brasil, sem vos en
tenderdt>~ com o govPTno da Bvl•via i e não a•:• heis de 
nenbtlma comp•nhia quae~quer prom•ssM aobre tãu de
licado n~gocio sem terd~s pleoa cert•Ra do ~starlo da 
quesllto porque pc,de·se abusar da ooRs• boa fé, ~~~vol
vendo-e~ o governo do Brasil em llSp,.cnla(O• s d" "11iota
gem. ,. A ninguem me rellro, mas o e-on1n0 deve estar 
sompr~ de sobreaviso. 

Eis porque digo, Sr. presidente, que é preciso que o 
governo saiba com quem vai contratar e com que garan.,. 
tws. Não direi que a comp11nhia contraclante soja as! O• 
ciaçilo que não mereça cooflaoçll o ~ui conceituada, .nas ó' 
~rcdso, é me~mo indi•pensav•l que o governo \oeja isso 
bem, e se couvroça da r"aliltade do que vai fazer, não sendo 
1llu~orias ns c~peranças que nu1re ' 

Or11 o nobre presideute de~ cuosolho t•mbem nos disse, 
parn oppô'r-ae 110 adiamPnto em di~cussilo, qoe não devia
•hO~ temer os e•forços do tr•ffgo p•lo J .. do do P~~o~iflco. 
S. Ex. engana-se, e eu até me admirei do que o nobre pre~ 
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sidente do con~elho fallasse aqui no canal do Panamá. 
Foi por certo um equivoco. Que ha uma eatr11da de ferro 
de Panamá, bém; mas canal -oioguem ainda o r.onstruJU. 
Ha s~m duvida uma estrada de· ferro quH vae de Asjun
wlill, no mar das Antilhas ao golpho de Panamá. · 

Mas, Sr. pre•idenle, temos estrada~ de forrp ao nerte 
e ao occideote da B.oli via na fronteira Peruana que já· car
regam com o grosso de~se trafego; a estrada de ferro de 
Tacna, contiuuaçllo da de Arica, feita para reduzir a'dis.
taucia que Vlle deste porto .a La Paz. · 

O Sa. VISCO !IDE Du Rro BuNco (presidente do cO!Uelho): 
-F,.lJA com1go ? 

A po;.ulaç!l.o do norte da Bolivia, Sr. presidente, ~em 
mu,to iutere~se llm. que esses caminhos se deseovolvaw e. 
prestem serv1ço, porquanto ouço dizer que ba oa Dolivia, 
quauto a este as~umpto, doas partidos. Um que_quer por ,s!lp. · 
inteus~e cooserv;ú a capital do Nurto. cupital provisorlll, 
que nllo está decretada..na. constituição, mas que as cir
comstaodas forçam a admittir par cau.sa das relações 
commerciaes com o Perú, donde recebem todas as. com
medidades e f~~ocilidades de vida de moderna civilisaçilo : 
esta capital é La Paz. O outro partido pende para sus
tentar ,a capital legitima. A ve1 dadeira capitàl, Cjlmo, já 

0 .Sn. MENDEil DE ÁLIIIEIDA :-Por certo, Bll dirigia-ma 
a V. Ex. Não me cc•Dsla que haja canal de Panamá.. 

. - O Sa .. VISCONDE no Rro Dnuco (pre1idente do conselho): 
Foi o pr_imfiro projecto_ · 

O Sa. MENDES ·os ALMEIDA :-No i~tbmo de Panamá 't 

·o Sa. JuNQUEIRA' (ministro da guerra) :-Sem duvida. 
·o .SI\ VISCONDE DO RI<> 8RANC;, (presidente do conselho) : 

d1ilse é Sucre (Chuquisaca), situada muito ao sul nas àbas 
orientaes dos Andes , Jll!IS m,p.i distant.e .~os grapdes 
mercados. 

-:-Hoje ba uma estrada de ferro ; todos sabem. 

O Sa. MKIIDES os ALMEJD.I.: - Isto não se contesta, 
mas a elistencia do c•nlll de Panamá.. Que ha boje pro
jectos de canaes em dlff~rentes ponto> d11 Amer1ca CHotral, 
é outra cousa ; mas canal no isthmo de Pannm~, Dilo ; o 
caso mudaria muito de figura 

O Sa. VISCOJIDE no R111 DR.6.NCo (presid1nte do consêlho): 
- Foi. o primeiro liStado. 

O Sa. JuNQUEIRA (mini1tro da guerra) :- Como pro
jecto, tem cabellos brancos; foi proj•c!ado antes do istbmo 
do Suez. . _ 

0 ·SR. MENDES DE ÀLMBÚJA:-Perdóem-me OS illostres 
ministro! i os cana6s que em nosso tempo se tem projec
tado 'e qae !la espera.oças de serem bem suc•~edido são·, 
estes : o de Tehoantépec, oo i•thmo do me~mo uome no! 

.. Mexico; o de Nu:aragua, aprovelt3ndo o lago do ·mesmo! 
nome e rio S. João, na America contrai ; o de Atraiu á' 
Naqoiqui com direcção ao porto de Cnpica, as,;im como; 
o do mesmo Atraio a S. João do Cholo, ligando o golfo: 
de Dar1en com o Pacifico, ao sul do Panamá. Sao pro- 1 

jectos até hoje em estudo, e por ora sem ·soluçllo. Mas o 
istbmo de Panamá apeznr de soa curta extensão nunca 
ollereceu.probabilidades de um projecto dasta ordem, pelos 
embaraços que apresenta o córte desse esp_inha~o de 
granito. · 

Os americanos, em seu arrojo, já e~tudaram essa ques
tilo, escolhendo esse ponto para construir um canal, 
mas em breve foi p;.,sta de lado a idéa. sedodora, que. 
pouco daron em seu espírito. Outro tanto, já havi" succe-; 
dido aos inglezes. Nuoca foi po,;siv"l encontrar na m~oll!a 
nha, uma td depressão qu• faciht11s"e o ··órte, o qua 
moito desanirnou os, e ·por isso é que d•• pr~f·r~uma con . 
struiram os americanos a estr ad~t d" -ferro cbawada d~ · 
Panamli. M~s deixemos de parte llStn iocrdÍmte. 

O principal, Sr. pre•id•nte, é que o P-rú faz todos os 
esforços por c .. os"rvar int•iro o mor10p .)lu d~tquelle com
mareio p~lo lddu do Pacifico, que e•lá d"•fructando dé bn 
muito. H~ lambem int11re~se do Cbil~ em se1 lmpo•tador " 
exportador para a· Do li via pelos s~us portos da fronteir11 

Ora, Sr. presiliente, esta estrada de Cerro de Tacna, di
miouiodu a distancia a L[l Paz, · Jará esmorecer um pouco 
o enthusiasmo que ·havia com a estrada do Madeira. A 
Bolívia já fez varias concessões de valor a essa em preza, 

·que tem de pôr em relaçllo essa. eapital com o porto 
peruano de Arica, que, cumo disse, está ligado por nma 
pequ~na via ferrtla com Tacna. 

Os bolivi11nos por e~te lado, Sr. presidente, estão de
pendentes Je um porto peruano, Arica, pouco· lhes apro
veitando Cobija ou Lamar, o seu unico . porto de mar no. 
meio de um árido deserto. E por outro lado lambem estão. 
sujeitos a outro porto da me.•ma republica; o de hlay, quà 
serve á p1·aça de Aréqui pa, lambem mediante urila pe
qu~oa vin ferrea. D'J Aréquipa á Pano acha-se em con
stracção outra via f?rrea~de mór· exrensão, ·e que &em.-de 
alcançar o lago T1t1caca; e por sua navegação om dos 
portos da Bolivia, visinho da capital, nesse pequeno ·mar 
no cimo· das montanhas. 

Temos, pois, o commercio dA La Paz caáa vez mais 
subordin•do aos interesses e predomínio commercial do 

. P"rú. E tanto mais essa cadê~ se ap~rtará quanto o Perú 
p!Jr ,ajustes. feitos com a Buh.na, d1v.ide ou r~stitoe. sob 
c•rtas coo~ições ,u .rendas das alfandegas de~ses portos, 
rendas proveni~ot~s de generos. importados ou exportadqs 
para a Bolívia e sobretudo par;a La Paz. · · ' · 

Ora, Sr. presid"nte, se essas estra.dás de ferro se leva
r~m ~ •ff"ito, e se se conseguir abrir. um canal para o 
Padllco, por "xemplo: o de -Nit~aragun que boje off"rece · 
moior S probilbl(ldadt•s de •XÍto, já ~e· VIJ qoe OS rrele8 
fi<'•rllo muito dimluUI•loR, 11 hnV•rá ·t,.das hS racilidade• )JOr 
a~u .. ue Indu ·o· lmporti>Çáu e •xportnçilo de merc11dorias 
dos centros wdu>tmu•s dn Eurupn ; será um grande cou
currenle para o traf"go pe·io Brasil. 

O Sn. LrurXo DA CoNn.l. : - Se não houver a estrada 
de Made1ra. 

septentrional. Por esse l11do já existr• ama pequ••na •otr"rJ., · O !õln .. ~h!NnRs nu ALniKJDA: -Ainda mesmo as!im; 
de ferro dll Mejlllunes á c~rnr.ola~, m~·- est. t.dvez oà. o• gr .. nd ... rr•t•s qu• pi!I-(•HU ·~sultllm fia DiiVflg•ção' arris:. 
ntmvesse oS Ao1l~s para al•:ançllr PutusJ. Cbu~ursnc• • catl11. m111.p~r1goM p~lo cnbu d• Horn o t·•mbem de~sa 
T11r1ja. Pó~e ser. Sr. presld•DIH, •JUe o commerc·o 111nd • subida tll.o penosa pr•ln cor~llheira; mas,· v~nt'Ídt>s todos· 
de•cubra um m~io do pa•sar ab1 cum .estradnH d• ferru .. eAs"s obti\llli.ulos, 11 qu•'~tll<> mudará muilo· de figura. Pre~ 
o certo é que elle move-se com .. empenbu paru es•e .lim. 1 cieamod entr~taut<~ cbegur cedo. · · ·· 
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o' si: L li!' lo DA CtJNil4: -À estrada. do Madeira pre- ' Ja se viu boje, pe!GS docamontoa que' I!; qu•· 0,1 c~leulo~ 
terirá ludo mais. . de ·ao88 eram Callues; .e os dos. engenheiros Keller., aiada 

J)•Sa. CusAJ.ulo 08 S'INIIIIÜ : _ Apoiado. qne auperiores, e~.tlo abaixo da verdade. Buje já ae pe
de para a. conlrueçlo 1,000,000 de libras, e iato· para· 

O 811 .. IIBNDBS DB ALIIBIDA:-Eslá V. Ex. em parle começar, ·e prov.v~lmente se ha de de•pooder na fltrada 
m·ailo enganado. A estrada do Madeir& nllo póde preterir a aum.ma de !.000,000 de libras pouco mail e>u menos, 

· a de Corumbá a Sbola Crua de la ·S1~rr11, 11 mumo a de appruiman~o-~e do calculo de Grneeto. E Deus queira 
laurú (uo marco), ou Villa-Maria a .Matto Grosso, lalnz que nruo pare. Seremos felizes. . 
prer.,ri_vel por d~sem~araçar logo a navegaç!lo a npor pelo Ora,· Sr. pre~oid~nte, para tudo is&e', é que o governo 
Goaporé e liffiue11tea... • · . · deu estar pr~parado ; e all.o pôde estar sem-serios ·esludoa. -~ 

· O. 811. L11Tl'o D.l. Ctr!IBA : -:- Inutiliaará tudo o mais. que deve inanllar Caz.er por pessoal habilitado, para in-. 
· Cor111ar bem e . com . segurança ao corp.. ltgi>J., &ivo·.oa 

O Sa. Msr~oss DI Atxsru: - Não inntilisará tanto, proxiilla ses11!lo, dizendo : - • Nós lemo e necessidade de 
creia-me O" honrado· a~nador ; .haverá nma grande coo- auxiliar a eon~trução deMta eilrada, por que ten.os de al
curre•cia. Mas eendo mui vasta a Bolivia, no banquete goma· sort~, um compromisso moral com ~ Bolivia em 
baterá' logar para to.dos. . Tista do tratado que cel~bramoa em 2867 e coucessllo 
' Por todu estas raz(Jes, Sr. presidente; eu eateodo que que fizemos a.' Cbureb em 1870; portantoJJiio d6V8mOI 
ha da parle dos nobres senadores que a~signaram o projecto tornar inutil e baldado esse notnel es.rorço que a ·Bolivia 
algum açodameuto, om querer levar por diante ama me- faz construindo com o seu dinh~iro uma estrada no uosao 
dida desta ordem. territorio ; cumpre.que mo~tremos que somos cavàlheiros; 

O Sa. Lsrrlo .~ Cvsn:-Nlio ba nenhum. e pois, se a· estrada pàssa pelo nosso teri:1torio, deve_mos 
·Ux Sa. anuoa:.:._Toda a .demora é prejudicial. lambem concorrer para ella. • 

Acho isto justo, mas accrescenbndo o nósao go-
0 8.11. lb:!llas DB ÂLMIJIIA r-A demora q!le pode ha- veroo : •Uma estrada que ~e de"Je fazer com prompti

. ver é muito pequena : em oilo mezes o governo ficará dão, no interesse- de nós ambos, P. mister que seja di
seobor da questão.; eoteudeudo-se com o governo da Do- rígida e tleéaliaada por a queiJe que 'five DO terrilorio; 
livla e mandando ao Madeira um pessoal capaz de bem &obro quem 11flaal tem de rechhir, talvez todu 31 des• 
estudar o :amlmplo, e com genle habilitada para razer o pezns ulteriores,, se o que presta agora a mór pari~J .do• 
trabalho, àftm de alio acontecer o que· aconteceu com os cabedaes olo poder lev~t-la a termo. • 
Srs. Kellers; que nil.o tiveram pessoal nem para fazer á E na verdade, Sr. preaidente, se a e111rada deve fitar no 
picada .da estrada. Mui felizes foram achando boliviano• nosso lemtorio,_ e é mais. para nós do que para a ·B•IIVia, 
para ó se'o regresso, com quanto nlio · quizesaem ·prestar~s~· nes11e caso façamos o possível para que a obra saia bem 
sénlio ~o·trabalhu da nnegaçlio. acabada, e em praso· ct.rto; 

O eres.idente do Amazonas não quíz dar á esses enge- . Mas, Sr. prellidente, presentemente essa estrada oa:e tem 
abeíroe, expressamente com missionados pelo governo, pes- · gr.aude valór no nollso territorio ;. não lemos alli popula-

. aoal para.. abrir a picada, a6m de poderem dar um p~recer ção 11lguma e é lit•brt um terreno arido, senão ialeira-' -
convenienle, quanto á estrada,· como a questão demandava. mente .arido muito agre~te, que sera o seu leito. A estrada 
O: seu mais interusante · elludo refere-!e á naveraçlto cooilruida pó de eocb~r Mqu•lle tertilorio de populaçilo; ·a 
lu'fial. estrada póde dar pin~:oes, opalkolos recursos ao Brasil, 

. O governo, Sr. presidente, tem de alguma sorte abao~o- por'!oe o co .. mercio d~> Buhvb 'correrá, senlo todo, grande 
· udo at6 bojo a questlio, desde 1868. E nestas condiçlles oS: o parte por I) lia. 
sabemos o que fazer, faltam-aos dlldos importante~. Em ver- E . já podia correr, Sr. presideot•, ae o DOISO llO:.. 
dada os. Sra. Kellers ã olbo avaliaram em 8,1SOO:OOO~ o v~rno fosse mai11 pre•idente, ~e mandasae Mtabeleeer na 
· usto· da obra, .. com os recursos de que o senado já 'tem ,região· das cacbotiras_postos militares, creando lacilid.ades 
loticia. V tio depois o· coronel Cbarch calculando .o custo para aoxJJi;,r ama p~quena, mna proveito~& ouegaçj[e, 
da estrada em p~rto de aeie mil contos (~ lft0,287), e o que jà ae encontra por aquelle rio, por 111forço proprio do ' 
tfngenbeiro Ki•rzbw· ki julgou necessario mais om mrlbar commercio e a d~speilo de tantos embllraçe~s. Com iato 
de •·ontoa {f. G9U,.U3,(,4). Em um a~gundo rel•torio "~sa s1m, Sr. presidrnt•, ter-•"·ia desde muito o cuu:mercio do 
eomma fo1 reduZida a cinco mil conto~ (f. 493.61if 10.9). oorte do Bru1l com a Bolívia. 
s~!!DifiiAJ·Be OM rngenbriros da eompanbili Public. Worl>s. P.·dia-se IDI'~mo,Sr presid~nle.mandar explorar e ioiciar' 
O primeiro qu~ foi ao Madeira. o Sr. Ros~, usegun.u qu• a n•v•g•ção do B•ni a16 as circum•i•inbanças de La Pa6 
a obr11 Iiii iu•dra '"'ará termu com quatro mil a tHotos se fos•e possiv•l,e .o~om previo accOrdÔ do governo bolrviaoo. 
contos (f. 487,889). E se bouvo~se melbor vontade, deVJa se tambem animar a 

.A.tJnal, Sr. presidente, foi o Sr. G:enesto, e mostrou as explorn~Ao do Purús, porquanto o Purús approxima-ae 
dilllculdad~s reaes que ·havia na conslrucça:o de uma igualmente do lerrilorio da proviocia de Lá Pat, talvez á, 
e1trada de r~rro em uma moataoha Ioda de pedra naqu~lla S. Jnão der. Oro, se (J vcrdude o que dizem os mappaa de 
attu•çft.o;. a:cére~c~odo que o espaço até entll!' marcado Oorlarzza, que é o 1:'60~rapbo olllcial da Bolivia. · 
P"ra 0 trnçado, que er.a ~m lrnha rc~cta, inferior ao quo a' Tudo isto concorreria, Sr. pr.,sideole,para nttrabir desde 
obra PXlgia em vi~ta das d,fficuld•d•s do lerr"no, e a lt,go JUifa o Purú• que não ·tem as caeboeiraft do Madeira, 
nece~s•d~ne de acompanhar margrnálmenl~ o rio em mui- o comml'rcío drt Bohvia pelo ladb do Norte. Bastaria ra
to• Jogares, C•lrulou " •·bra em 2,000:000 de libras zer-~e PB&e melhoramento qae nilo ~eria de muilo custo, 
e•larliuas, lolii é, 20,000: 000~000. · poa quanto peqaenu CliDóao lambem. eondoaem grande 
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cial\llli~ade d.~ productos:. o. aumero.aupprirla,o porte, se O SB .. LBI1lo DA. Cmnu :-llhs quem di1. isso f Se a 
lo&p.·nll_o,se e,ltlijJeleciÍ&sem vapores, como se dne preauq~ir, Bolivia nllo empr~gar 111 880,000 libras, nós alo .. temo1, 
de calado adaRiado & prorqndidade do rio. nada que v•r com a eatrad .. , nlo temoa de garantir · um 

lias iorehzmeote, Sr. presidente, o goveroo aio tem real.· 
pre81ado seria atteoçllo para este auumpto, a politica. o s11 • M'llfDII~ DI AL•IID.l :-Depoi1 d1 'contratada a 

· iate roa mui acanba.da absorTe-o. E. agora vem um pro- estrada, depub dos comprorui8IIOS· do Br• •ii '1 . Verem o a· ae•. 
jecto de. quatro liobaa, dizendo : c o•-88 mais 6011,000 OM m~ue reeeiol tem· óll alo ruadameato. DilUI permiUa 
libraa A uma compaobia estrangeira para construir a ea.- que me eng~ne. · 
trada do Madeira.• · · O emp~nbo q8 e 1e fu em Loudrea por eata empreza. ~ 
. o, Sa. LBITlo DA CuJfn:-Na:o 6; isto o que dis; o pro- tal, Sr. presidente, que o Hll agente aeeta• Ccltte,. ao 
jacto. · · lfernorial qqe apreaento.u ao gonrDD em,SO d11, lbrjl deste 

o Sá .. M'INIBS. DI ÂLKBIU: - Eis o IJU8. diz o pro- ,anuo,· e qne rui aqai. diltribuido impresso, illlo dlll'idoll 
jeJlto. (l41tdo) : . para obtHroo~sa affbe~llo ·•· pret•.nçile~ · da comp .. abià que, 

•O go,erno fica autorilado a ~rarllntir o~ jnros de 7 •/o 'r~pres~ota, estimular nossa amb•çao,· ex;;gerando a ia
sobre, o capital addicioaal de .(110,000 libra~ e~t~rlio~•· tlut!>oda qo~, por no••• po~içllo especi,.l, por 9entora poa .. 
ã. c~mpaabia da estrada de f•rro d• Madeira e Mamoré ; S·•m<~B VIr a ter na Republica da Bolívia~ B o que maia 
depoia de .-empregada oa mesma ·estrada a reserva de :•into, Sr. presidente, é que o artigo do rela&l>rio do miois
li.BO,OOO lihraa, que se acha em dei'osito. • .terio da 11gricultura de1le anno, eubre I"Bte nPgoeio, parece· 

E! o qoe eu dias• em resumo. Nao pórle baver maior om traneumpto desse Jf•morllll, · menos a tal inlluencia. 
laconismo e aimplicidade. Isto presup,,ile, Sr. preaident~, 0 Sa. JUN(!U(IIIA (mi11i.tro dà gU~rr11): -Jotluencia 
qne t•moa já. moita conliaaça na noTa companhia qne l'IIP cnmmercial. 
coo>truir a estrada, e por cooaequencia, u alia já do•pil• 
de 1180,000 libra-, desde já demo8 Jbe ma i• .(00,1100 1 O 811 MINDBS Dll ALIII•••:- E pelitica : «edabel&cer 
E: nem aâo 11110,000 hbru, Sr. presidente, a importane•• uma podHrosa iotlu~ac1a comm~rcilll e p11litica», diz· o 
do lleposito, mas 6111,791, se 0 correspondente do Jorna· :1/emorial, do.qae vou ler o trecho relatlfÓ á qaestlo, e• 

· elo ,Comme~rc{o. diz a nrdade. cuja lembran9a. nllo posso deixar de reprour, e,6 ·para 
Ora, Sr. presidente, p8lo que li em algun8 joroaea, 10u mim mais um motivo para oppor-me ao projee\e· (let1clo): • 

inrormado que ha partidos óa Bolívia moi inclinados-a « Pede~a1 , cm inllaAcia uma prlÍmpta rciaolaçlo. da, 
sustentar o eommercio com o Per6, principalmente Od ·l"lrte do governo imperi11l. Della. d• pende a imm~diata 
negociaotts de La Paz, isto 6, o mooopo!io •xistente; por realiuclo de uma empreza que ha de.bonrar. e enriqiii!Cer. 
quanto dahi rraem grande& lucros, e portanlll nllo lbes Cu 0 Brasil,. activar as .commanicaçile~ hra•ileiraa. cõm M.ttl. 
conta· uma estrada como, esta do Amazonas, que vae ,Grosso, presentemente aegreradu do reeto do lmpcirio;, 
fazer baixar ·os produetoa e mercadorias esirangeiras·em ·con.correr para maior engrandeeimeato, dai. provin_e,as, do 
grande escala. (.A.poiado•)· ·l•ses negociantes, Sr. presi- 'Alto Amazooaa e do Pará; e•labelecer uma.poderOIS. itl
de.nte, tem certo. valor politico· e prepond~rancia no go- {tUIIRcis cGm"'ercial e polílictJ, &obre. oa do.ua milblh e 
verao, e sAo sustentadüa.pelo partido qu" firmou a· capital 111 ,.i0 de p11vos, que.e~ra voln~ -olbos. __ anhe.laotea, p,ara.o~ 
da Bolivia em La Paa. E~t• partido ali boje tem vencido, ·Brlllil, pediado soccnrro nas,ddlhuldl'dH.tm q~~t.ae veem;; 
sacrillcando a iotluencia de Sucre ( Chquuaaa ), qu~ :deiCofiC,.Iar 41 manobra• doe inimiros da sua riqueu, e-. 
outr'ora predominava . . . :puder, e constituir uma glorio~& e irresistivel pr_ova da 

0 temor . .cfe p~r~er B pOSIÇIO 11dqumd~ (ará CO~ qu~ :beDITolencia do (0'8riD imperial' para com OS· 180~ IIII-: 
e&sea bemeus ma11 uotlurntea no com~orc1o e. poht1ca .da. : ceptiveis e cio!OS Tisioboe republicano•. •. · 
Bolivia, precurem per tollos 01 me1os inutilisar ou rlllllo · : . 
rrar os es(orqoa que 88 tem feito. pua eocn•iabar 0 . ; · ~~a,, Sr. presidente, um. pap,el deetea, q~ cheg~aa!, I. 
commercio daquella Republica para 0 .lmnlonu. Qoem : 8ohv1ao sem p,rompta, r~P,rovaç&o. nosaa,. d~'fla ,~ausar. IQ~ 
sab11 ao:amanbl 0 governo da Bolívia olo dirá: c 0 plliz :q_o,~taçlo. ~os nossos VIIID~ .a,_ a';~' nrdade m~1._ aaaeett
eatà pobre, muito pobre, nlo p6ue diapen•ar para cuaaa• !ll'vtltl! pJidla, causar. a rutna. da. 1déa croaodo 1~Cundadu. 
de. menor oeceeaidade essa emprestiou.-, feito em L~adres; !~uspeJtaa. cootr~ n~s, 1. por cer.te .. retard&l!do este melbo-., 

. .Em tempo opportgao, maia hooaoç111811, " cuidará dt ~~·~ento, ~ha•. •.ndlspeosaul,. d1re1. meeQio .. UTI~nte. Estu 
construir ecra estrada, e fazer Dll'l'll•" o·lfamoré. Por ·tmwudeo.claa;mam. porTeDtu~a animar,. ~ccelerar. a co111-, 
orao, nllo· é pouinl; o· Estado ar.ba-ae em grande1 apu- ;tra~~~da. ea.~rada,'t 
roe, acabraahade de d .. peza~z alem de ,ue com a, 1om· : O Sa. F.toUII:IU-DI-IIILLO:-De.eerto qa•.nlo. 
ma.. em· clepoaito, a Bl!trada Dilo se pede conatrulr. • Eis · Eu n&o direi, Sr. presideote, que o. Brasil,. pelo I seaa 
uma, emprua mallogr11da. ·recursos e .,~lo proceder honeato, l~al e prudent• do eea 

Ora, Sr. preeidente, desde que a Bolívia n&o tiver meio~ ~OVMDII, nlo poua exerr.er certa irollueneia oes Eet•doe. 
para fazer conNiruir a Bl!trad .. , o Bruil comprometteodo-se que o cirrnmda.rn, em rnlo d~ssa loteihgent~. e di•creta. 
será obrigado a deaemp_onbar, e a contra goelo, ineppor· ·regra de condgda. Qnalquer outra inllu•ne•a politica dnia 
tuna.mente, sua p~>lavra : e poderli n•gar·ee a isto '1 Nilo " aéria naturalmente r~pro•11da, meomu entr" n6~. -i '"P•· 
creio ·'possível. N~bt&l circumstanciaa já ae vê qu• 1e cialidade da ooua pobiçlo nesta parte da AmHrica C11m a 
deaavind•iDODte DOI corupromeltermoJ,, o encargo de8sn po"se da m~lbor porçau "do rio-mar, o Amuonu, dar
Cdtrada é. todo nouo : com elle carrer!'r.em.o•, quaodu nos ·ha por certo .iullueocia commercial para com os p~ iz• 
lemos outraa~emp~ezaa da oeceui~ade ma,~,.mo~ento~a. depeadenltt de11a sahida,.p_•~I'.O.,Irafer.!l marillmo. E' t 
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que aco11tece .em todu eis ,páizes em que ba uavegftçlo 
luria:l : ·• o que aós nmoa no Rio da Prata. Ma• ha 
entr" pons riheiriahos mutaoe · iriteres1ee e deptadeucia• 
11&1rlu, · 

Bi•, Sr. preaideate, o que 111 darã no noaao · l aao, ae a 
estrada de ferro do IIMIIeira ch11gar ·• constroir-111. Bh 
ae1u empreaa iutere~•e• mataos;, o Brasil e a BoJiyi11 
eatlo. :nesta empre.ia intimamente i.'aociadoa. Aqui está a 
melhor aedacçlo .para eata obra. Isto 1alta 1101 olhos .; o 
6 por cerlo . outra ,per~aaalo .para oa dous ,poYos do ·qa• 
inquietar !Jm com a ioftoencia política e commercial do 
ouro : id6a enrerada, e direi meamo falsa, de muita 
ioconveaiencia ; e qao .póde, aen&o fazér abortar, embara
çar por algum tempo a eo!atrucçllo da eatrada. _ 

O Sr. L11.rlo DA Ctnuu. elA um aparte._ 

. o Sa. Jh1nin 111 AI.IBIDA:..:..Nesta parte, Sr. prMideri
te, eotendo que o goYeruo 6 Cio brasileiro como eu ; d .. 
~•i• o bem ·do pai1. embora erre; •Para este •fim 'nllo e1pero 
por ·outro gabinete. ·Quero :eomenle ·o •adiameato ~e1fa ;pro• • 
posta até o anuo proximo. Nlo se pode dizer que alo .a:oa 
fra·nco, e nem positi'fo. • 

SESSÃO EM 29 DE AGOSTO 

roasu DS 'I'SIU. 

. o 8r. Hende• de Almeida a-Sr •. presi
dente, como a hora está adiantada, e nlo 6 rossivel hoje 
d1~cotrr-se nem um doa requerimentos que of6reci em 
algumas das aeeoões passadas, qo,.ro lambem apro:v11itar 

O Sa. M'II'IDIII •• ALIIID.L : - Por Iodas ·e1ta' razilea. o pu oco tempo que resta da sesalo para tiizer alsuma11 
Sr •. ,relidente, 'foto a faYor do adiameoto proposto p•lo couAas sobre a discussllo desta propobl& do governo •. 
uobre senador pela Bab11. Nilo 6 um adi3meato indeB- 0 Sa. z, C!RJ.U :-Apoiado, prole~te contra ilto. ,. 
uido, por isso nunca votaria i somente quero que o go-
Terno eatuae bem a queatllo para aaber o que Yae fazer. · O Sa. MBJ.U>IS DI ALMIIDA:- E lambem aou mo,ido a 

Entenda-la primeiramente com 0 governo da BolíTia, esta deliberaçllo que tomei pelo lacto do ·nobre mioiatro da 
aguarde ci realillaao das iaform 11çllea que lbe de'le dar a guerra ter dilo, aioda ba pouco, que nllo fallaria midl 

couimiaslo que 'foi mandada As regiilee do M.tdeira. Yenba nesta diBc•saii:o, e eotretanto já é ·a aeguuda ve:r que falia 
· · · · b depois do seu proteeto. · 

.ii propr1o goveroo d1zer-noa o que pensa da o ra com sua 0 dep 1· de pr· te' ta .. ba do 

"

.,. d ii h ·· · 1 1 d r a, como o goveroo o s o a r .. n oa~o 
re.spoosa I ~ a e, 8 . p;opon a. ~ qu~ ~o gar acer a 0 co~ prolfslo, eu lambem ababdooo o que lioha •feito • à~a p'ltlo, 
os eaclarecJmeotoe qae a~qumr. E Isto melh~r, e mala· comigo particularmente, de nlo tomar parte nestà discus
~Proro, d~ que u_ma autorrsa_çao ,como a lembrada uo pro• alio alem das 'i horas, .por causa doa meu.a requerimeutol. 
Jlleto ass•go~do por. tres Jllus .• res membros .deeta casa, . Mas, visto que as ! horas se f&88aram e. estamo• proxi
a .quem mutlo respeito, autorlsaçlio que. p6de ullo ter mos das 3, que 6 bora eiB que se nllo ··póde tratar de 
exuo. grandes qaesliles, em vista d11. q11e tem dilo aqu'i na caíla 

86msote O go•erao CÓm SUIS b&bilitaçilss e autoridade o oobre proPidente dei conselho, vejo-me obrigado a Iam• 
• que oós póde vir dizer e acoo~Aihar o compromisso real b~m tratar de. alguaa negocios desle ministerio. . 
que Vllmoa tomar, -pouco mai~ ou meoos neste~ termos I Comrçarei pela questllo do, novo araenal •. Aiada .ka 

" Betamoa mnr,.:Jmeote compro•m~t&tldea·com ·a Bolívia paaco o aenado ouviu o nobre minislro da guerra dizer 
.11 obrigadue a lllnilial-a oeele aeu t~mpenbo em vida do qao ollll e~tava babilnado, que estava ao seu direito para 

· tratlldo de 1817 e do .decreto de 1870, em rnor do coo· resoJvN· a mu~aoça e a edillcàçlo ilo uovo ariuraal, edil 
cessionarfo Cbarcb.Este compromisso moraf queremo• tor- grnnde serviço publico; e que o podia fazer poi'qlle Ir$ 
nal-o emcaz eom o auxílio pecuniario addiciooal, conforme uma auribuiçllo do exec11tiv.o (apoiad01) , • 
•• eoudiçilea jA e't)loetaa.• O Sa. Jul'tDIIU (minidr~ da guorro): - Eeti claro. 

De8t11 fórma a eelrada deverá construir·~e ; ba mesrrio 0 s11 • Ma.,oas 08 ALIIBIII.l: __ ; , , · 11 · que à"m liiato 
uecea•idade de re~líz~r-•e e com hrevillade, AltA JDI'Ib"- 11•m tu.ll~ de •oJIClldr fundos do corpo IPgiBlativo, porque · 

,rameato, por quanto elle noft p~tgará com g-nerosidade de b•Yia . começiido a obra com os (uadoa qae jA tinha á aua 
&od_ot 08 eacriftcius q~ prt~aeolemente Bzer~os. • • dbposiçlo, "'• portaolo, nem de credito utraordiaario.pre-

{) Sa. L11Tlo. DA CaftBÀ :- O aobre senador pelo cisava. . . 
Ceari é maia franco ; dia que nlo vota pelo projecto, lu, Sr •. presidente, auim como os honrados aeaadorea 
porque o governo alo lhe merece conftança. o teem feito, faço lambem o meu .protesto contra eela 

laha e perigou doutrina, porque ella nllo estA Da cooeti-
0 Sa. FJeUIIIU DI M'ILLO :-B por · mailas oatrill tuiçlo. (Apoiado•) A.a despezaa publicas ello ftxadaa 

razllea • cuarorme oa ser•içoa qae oa ministros apreaentam e 

O Sa.L1ario 
aparte •. 

DA CaftiiA :-Fitoe conalguado este· aeu 

O Sa. FuJDIIU DB lfKLLO : -Sim, senhor. 

O Sa. L11Tlo DA CaNBA ·-Para. o anno ver~moa 
qDatll 11lu ~11tas ra:r.iles, se IIÍilir nte ministerio ••• Go~ 
to desta franqn•za. 

demonslram a necessidade, e o corpo legislativo approva. 

o s •. FttDBIIU IJI MJLLO :-18111 

&tmjl01 nao b&. &bi llld& do IIOTO. 

Primeito ae examina se esses serviços sAo conveoiellltl 
ou oâo, e depois votam-se os fundos. O miniaterio tem, na 
realidade, iniciativa para propor e apresentar qualquer 
reforma no serviço publico, sobre isto Dilo h a duvida; ma e 
resolvei-a logo sem o voto das camaras, a pretexto de ter 
á ena disposiçto quantias' de que nlto dispile ou estio 
obrigadM á uutroa serviço~, ~a ,enteado que o nobre minis

lllli diio ba muilo lto não pód.o fuer illo (apoiacloi) i it. léi liici o permilte, 
, DAO • J10681Vol. , • . 
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Di.:::curso do, Sr. Mendes de Ah;rie1da· 

• 
O Sa. SILVBIR4 D4 MoTT4 :...:Então elle tem quantias 

de mais.·· 
O Sa.· MRNDII:s DE AtiiiErn.t.:- E se se attende para o 

seo relatorio do anno paliSIId.o, 1873, leio o sPgoiure, tra
tando doa arseoaes de guerra e cum particularidade deste. os,.; MBNDII:S DE AUIEÍDA :-••• c aio~a que tenbn 

~ quaolias de mais, 011m por is~o ·pode dellas dispor e ·alie• 
rar o que está estabelecido : ao contrario vem ao corpo 
Jegidlativo e diz: «é nec~s,ario Cazer-~e mnis esto serviço• 
por taes e taes cooveni~nda!w e o parlamento, que tea• 
de votar a de~pen, vae apreciar se convem ou não o ser• 
viço. 

. O Sa. ZicÃar4s :-Apoiado. 
O 811. MBNDBS DE .Ar.MBIDA :-Se con9em, votam-se o~ 

fundos, se -.olu convem. ceodemna-so.11 idéa do ministro. 
Mas encetar um mi1.1istro certo serviço, dest1ou de~pPza• 
para elle, e depois pedir no orcamen!o q11•nti~ para con
tinuai' o servi~o que não foi i~ici11do por voto do parla
mento, isto é contra todos os priocipios do governo repre · 
seotativo. Agora note-se os incoonoieotes. 

~e o .serviço oo reforma oito fór approvada pelo corpo 
legrslativo, cessaodo a continuação da de~peza, quem repa
~ará os damoos e prejuízos proveoio•ot~s de semelbaote 
rmprudljncia, ou de nímia cooli.onç~ na longanimidade do• 
represenlantPs do paiz? O ridco Pm verdade é nidfote. Nu 
caso em qoe8tão, o corpo legislativo não ~otorisou a obra, 
e se IJegar fundos para esse serviço, já eocet:u!o, em que 
se despenderam avultadas somma~, como o ministro ba d• 
resolvtlf a d1ffieuldade, e reparar o damno Y E' tlrnheiro 
lançado no abysmo ••• 

O Sa. SrtvErHA u MoTn ;-Perdido. 

O Sn. MRNnBs .DE AtiiiRJDA :-Perdido ioteiramentA, e 
isto o nobre ministro não póde fazer. Se tem quantias 
võtadas para obras, para pequ"oos serviços, isto sim p4da 
mandar fazer, O uinda sem autorísacão, se Sll.o urgentes 
solicit• odo depois approvação. Mas serviços do alcance 
da compra de predios de extraordinario preço, ainda qua 
com destino á aquartelam~otes e bo8pitaes, de obras 
avult~das de 3 a 4.000:000&3, iªto, Sr. presidente, não 
póde po~ si só resolver, não é possível lazer. 

O Sn. SrtvErRA. J.orio :-Apoiad_o. 

·.O SR. MENDES DB ALMEIDA :..,-A declaração que o nobre 
mrn1stro da,guerra · acabou do fazer de que no orcameoto 
pediu-~e quantias para a contiouaçilo de tal serviço, nl,; 
salva S. Ex... . 

(Lendo.) · · · . 

cc! comp~issilo DODW!ada par~ exRminar as duas plao.las 
•IDA (oram apresentadas , e informar· qual é a prll
(erivel, a_proveit11nd1! o que cad~ uma della~ tivrr d11 me
lhor para o novo edificio do arstn•l de JlU•rra, ronrorme 
vos· commoniquei n·o r•ferido relatorio. lista organitandfJ 
uma nna planta,e bre9emeóte dHà· couta deste lrab•lho.• 

Por coos,.quellcia, no aono ultimo aindà e nobre minis
tro estava em preferoocia de plantas do oôvo. arserial, e 
~nrtaoto este serviço não foi decretado pelo corpo legia~a-
ttvo. .. · 

0 811. ZACARIAS :-Nunca foi •. 

O Sa. MENDIIS Dll: AtnrBJDA:_:.E, por' este topico do· re
lato rio de 1873, se vê que o nobre mi11istro . da guerra 
aio da tinha de sageitar ao parlamento. este serviço pará 
ser apreciado podendo ser approvado, ou nã.o. · 

O SR. S1LVII:JRA DA MoTTA :-E oem·elle tiilba appro-
vado ainda a planta. . ·· · . · 

O Sa. MENDEs n11: AtMEIDA:-Como pois 'o nobre mi
nistro .. nest~ .anuo, por si só, ·d~liberou mandar encetar uma 
obra de tanto vullo, quando ainda o anno passado oo seu 
relatorio nos· disse que se estavam ·preparando as plantas 
phra sereni presentes ao corpo legit~fativo na sessão cor
reote,demoo~traodo-se àlém da conveoieocia,a de se ·estabe
lecer um arsenal de guerra Córa do local em que se acha o 
actual? · · 

Mas, Sr. presidente, sem que o·eorpo têgiillativo tivesse · 
approvado a creaçito desse novo arsenal de I!'Derra,o nobre 
mbistro mandou a seus riscos e perigos começar as obras. 
E cr.meçou btim, como disseram aqui com moito·espirito 

·os nobres senadores por GoyRz e p1•l11 BBhia, porqn~ como 
via que ia ferir directamente a constituição, tratou logo de 
sepollnl-a nos alicerces, o que era muito bem entendido. 

O Sa. ZAauus; -Bateu o pé aoiés ·que · ella se er-
guesse. -

, O Sn. Mll:!fPBS ox ALMEÍDA:- Elia podia dar um brado 
contra o que ee.tava fazendo o nobre ministro, e. eotãe , 
S. Ex. comsigo disse : « Sepultemol-a, e prestemos-lhe no 
s•u enterro todas as honras. n E assim comefDU a 
fundação de um novo arsenal de s-oerr a, sem que o corpo 
legislativo houvesse approv:ado a proposta do mioisterio, 

O· Sn. SrtNEJRA. Los o ;.o-Apoiado. e sem mesmo haver uma proposta para esse fim na camara 
dos deputados, aceita ou lembrada pelo mioisterio. . 

Mas, Sr. · presiilente, o governo foi ás tabellas do 
orçamento e alli encontrando uma verba para a conti
ooaçilo das obras de arsenae8, · agarrou.-se a esta· tRngen&e 
para salvar sua re~po11sabilidade I 'Isto não é serio. 

O Sn. MENDES Dll: ALIIIEJPA ;-••• o que demonstra esu 
d&claraçãu é que o nobre mintstro ~stá em cootradicção 
com oqoe nos·di~se ~m prJPcipio (apoiados); é um recurso 
fragil com o fim. do apagar a -impr"~•llo da soa prrmeira 

· re~po~ta. O honrado ministro ·qutz vér se se s•lvan n~~la 
l_abo•nbll; mas mesmo e~ta t•boioba não salva S. Ex, 
porque é muito frac11, porquanto, S. Ex. falloo na coou
noaçllo ck- obras do· arsenal, sem oaoca haver mostrado 
que esta~ 'bras, . a~ do o ovo, .IJouve~s~m começado mA
d•a.otll prévra. aotorhaçrlo, com um acto do poder Jegis-
Ja&rvo. . 

• O Sa. SrtvBIU b4 Mo.Tu: -- !poiado, 11 só a con-
\rnuaç~o. . 

( ( 

Onde já se viu contiouaçilo sem principio ? 
O Sa lo!IQUBJJU ("'i•irtro da gu,rra) : -Esta coolf.,. 

ouaçAo está approvada. 

() Sa. MENDIS ns AtlisrD4 :-Antes da obra. ser decre· 
\·dh, 

· O Sa •. SrLVBJIIA u MorTA :-E' a cootinoaciio antes do 
pr1n•:ip10 I • 

O Sn. SILVEIRA Louo : -Isto prova a decadeocia real 
do l:flllema representali vo. 

I. 
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O 811. , MKNDBI DR ALIIIIDA. - O eoq10 legislativo 
podia docr~lar. fundos para a cooliou•çilo de uma vbra o 
anno pa~sado, quando no refatorio ~lf t10ba decfaradv qu~ 
ainda as plantas nilo e~tav~m appru '"4•s 1. Mu. eMcre
veu-se. na ta beiJa do rirçamHnto da ·guerra :. fi Para a 

. coatiuuaçilo das obras du ardHuaf. " 
· .A ioda assim era · umti • coutinuação sem .. princitlio, 
a obra Dlo ·estava decretada, ··porque d1z o relat •rio; 

·eu farei 'de novo a lritura do trecho: " A commissáo n"• 
meada para examinar ila doae pfaot~s qae foram apre
senta:las e informar· qual 11 a pr1{11r•~l aprovdlaodo o 
que. em cad& uma . dellas houtJ~r d• melhor para o uovu 

• ·edilicio do arsenal de guerra, " conforme vos commoni· 
quei no r•ferido refatori.g, está orgnn1saodo uma nova 
platlla e ~revemenle dará couta d•st" . trnbafho. " A quew 
deu e nobre m1u1stro conta d•atH trabalho ? · 
. E 'poiM, Sr. presidéote, sem ler bn Vldu neoliuma planta 

aceita pelo mioislrir e approvada peJG r,orpo J~gi•lativu, 
inaugurou ·se · oo corrente aono a obra do . novo arsenal 
com muit11 festa. 

o· Sll. StLVBIR4 Lnso: -'E com tnda a solemoid·d·· 
e. com moita festa, porque "às fust..a ou oca faltám quand· 

-ae trata .de 1erir a coostiturçlo. , 

O Sa. SrLVB!ftA DA Muru: - E,<sa verba do ore•
' mento era par4 reslliurar a parte i'uceodiaaa do arseo~l 
_de. guerra. 

O Sa. thiNorrs DB ALIIIBID.\ : - Prevaleceu-se de~ta 
verba para a fi coutiou•ç4o das obras" , ·verba que, com<•. 
bem disse o nobre senador por G .. yaz, era para as obra• 

. do arseoal de go~rra, qiie foi incendiado. · 

O Sa. SrLvsru. DA MoTT.t : - Sem duvida, para islo 
é que eram os 100 cuntos. 

O Sa. MENDES DB ALMEIDA : - Ora, com f11'eito, esta 
lemhrauça do boorado ministro. parece esquecimento, ma~ 
do seu dever. · 
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e cujc• plano. V. Ex u4o tinha apreseolado para eer appro
v,do, Serra um •bllurdu votar11m· ss no or~amento fundos, 
pa.ra C(!OtlnOIIr obraS que nlo exis\illm1 qunQdn o,· :nobre 
ministro tlizia em seu relatorio que buia doa~ plantas ·e 
qu" queria aproveitár o quH boov.~sse de m•lhor de uma 
e de uutra, s,. ha. ~ssa cõntiiiÚtlfàO de obras oa labella 
''" ~rç~menlo dn guerra, a qo~ulla téro por e~rlo ou&r~ 
d~stwo. ano é p.ra 1sso. Pai'6ce-me Vitihel, cl~ar,ieslmo ·o 
qae ll~lo'l dizendo. ' · , . 

R~uoo, portanto, meu protesto .aos dos outros nobres 
-~nadore~ que teem com sobrad" rnilo ceosarado, coli:
tlemoado esse procedimento do honrado miOJatro. . •. 

M11s, Sr. pr .. ~irl6nte, exnminaudu a pro,osta, desrjo que 
" nohr" mioist•o me d~ uma. iofurmaçlo a respeito· do 
quH se acba disposto no art. !• additivo ao projecto 
rm diSCD"•io: ' . 

" E' aotorisado o governo para crear uma companhia 
de aprendizes militares em cada província· onde DilO .lia 
•rs11nal de guerra. teod11 por IIm preparar soldados 11 in• 
r .. riores _para· 11 arma de infantRria. Nilo se·.creario, ·porém, 
fi•OII da duar c"mp•nhiar rm cada 11uno. " · 

D·~~i" qu11 s. Ex., ~~ aindll Ps.tá dispoato a rallar, me 
•nfurm~ MI! t~,s•M aprenllize~ rollit~tres 840 recrutados oa 
.,. são vulunlarioi";. pororo · nto depois de vot~da a lei cuja 
rrdM~ÇIIO bi;jM se app•OVCIU CCDVIlm entrar DO Conheci~ 
meoto do modo porque se ha de obter esse peuoalr !!.ara 
as companhia,, se é como volautario ou somo recrutado; -
e oeste caso se se pód11 chamar para esse serviço· illdi· 
vidaos ml'oores de 19 anuos. 

8ft silo voluotarios, nlo tenho o&da a rt~dectir, mas, 
•e 840 recrutados, vejo que o oobre ministro irá oppôr
Sf! com este artigo ao projecto de lei, cuja redac~~o 
•qui :1e approvoa ainda hoje, e, sendo a~sim, nilo pos-
riu prestar meu voto a e&te artigo additifo. Seria ·uma 
ufi'eo•" ao vencido · 

Ea lioba ~ioda, Sr .. PrAsideoiH, algumas reflexiles a :ra
~·r :~11bre o fatJrtca de (erro de Yponam•; mas o le!!!po 
vae-se esgolarido, e nilo terei espaço para isso. · 

O Sa. StLVBIIIA DA MoTTA:-Hoje a sesslto vai até 4. 

Rendo· mil louvores ao nobre senador por Goyaz por 
ter su~citado esta questão; fui S. Ex. quein descobriu o que 
havia de· illegal e arbitraria no proc~dimeoto do governo. 
So S. Ex. oilo faz ll!ta · descoberta, nó~ ignorariamo~, 
talvez ainda boje, O que éra liSta COfllifiUOfilO sem princi
pio, ·e para o anuo ollo 'pode riamos deceote111ente mai• 

horas. · · 

. gritar coo"íra tão irregular procedimento ·do mioisterio, ou 
clamaríamos. seollo oo deserto c11m pouca appar"tJcia d•• 
rasão. O gevc,ruo 6e>ia aUBnrlido em todo e•te grav~ 
negocio como se se hou.vrs~e portado muito b•m,mandaod .. 

-como mandou, dar comPco e continuar uma obra não 
autnrisada por delib~r~<çilo ·do corpo leji:i~lallvo. 

Ba poueo• dias falluu-se nAsta cas& a prõposíto do re 
crutaweoto fm ger~<çAo e•pÓotaoM ; lambem temos aqui 
pheo• m"no mais e:uraord1o~rio, isto é, uma cootinuaçll" 
sem principio. 

·O Sa. JuNQD.BIRA (minidro da· guerra) :-E' a assem~ 
bléa geral qo"e mau dou. 
- 0 81. MBNDBS DI! ALMBID.l :-0 que a.assemb)éa geral 
mandou er~m despezas do ar~enal exi•teote, 

O ·sr.. JoNQUBiftA (mlni1tro da guerra) :-EstÁ enganado 

0 8ft MBNilBS DI! ALIIIK•DA :-A a•••mhlé" ger3) ol!" 
podia vot11r fundos para · continoaçllo dt1 um ;o obra, q~c 
aioda nllo existia sonAo em projecto, oll.o e&tava eome9ada, 

., 

- O Sa M~~:Noss os AuiSIDA:~~a bem vejo·que assim é, 
m•s olo t~ohu inlere.~e ~m rb•gar até lá . 
· · Eo entendo, Sr presldf!ntR, qu• é um grande. pezo para. · 
o ministro da guflrr" a admini•tr,.çao daquella fabrica ; 
•ra n•gocio qa~ dRvia estar á cargo do ministro da 
l•gricultura. Se e E· ta do quer eocarr .. gar-se de explorar 
mineraes. es~a seria a re'partição competente, m:.s a.m~u 
vér, o melhor s9ria nod•r, aforar ou arrendar f!Ssa·r.brica 
,. .uma comp"obia ou associaçlo particular. Eo•lim o coo;. 
VRDII!ote SPri" tomar uma providencia proveitosa; de modo 
que a fabrica siln SPja ou nilo contir>d" a s11r um pezo 
para o E•tad · ; porquanto dnvid& qne •lia, ·Pio obstante 
lfldUS O• flB(orçus qu• O Dobre mini•tro f~z, aliá& R1Ui Joa
VMV•is,_p0~88 produzir r~soltados ateis para o p~1z, na 
mio d• um admiol:~trador tdo pouco apto, cumo para estes 
n•gor.1o~ é o. E·lado. 

Nu artign- Ob1arvatorio a1trnnrmico, eu VPjo. Sr. pre!i
'""'"••JD• ·o nobr• roi,i•tro Pnomera alguns serviços presta

dOI por •••• eHthbHII'Ciment• ,que não é DO 00880 paiz O Cj06 

dev•ra oer. Parn mim, Sr. preaid6ute1 eu julgo que o Obser
vatorio aMtrooomico está Córa do sou Jogar. Esse. eetAbela-
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cim.eoto devia .perteocer ao níini~teriÓ do Jmpftrio,· e pre
sumo que, se pertencesse â esse mini81erio, que é o d6 
iostrucçAo ·publica, tahez tive~se dàdo outros re•ullados 
,que ollo es~â daodo. sugeilo a uma 11dm1uistraçllo· que 
julgo ioeompeteote, e .que nllo tem podido prestar-lhA a 
aUeoçlQ, que eu euteodo, que um tal serviço muito merece. 

Aioda agora, Sr. presideote, espera o mundo civilisado 
p, rel\lisaçlo de um graude aconteçimento que intere8sa á 
Eciencia da astrooomia, e tambem um pouco a geogr11pbia 

· objecto de estudo dos obsenatorios. Este acooleCJmeoto t4o 
impo!hnte raz epoca nos aoouaes da astronomia: e, oestes 
doas seculos, tem occupado !eriameole a atteuçllo do 
mundo da scieocia, tão interessante elle é. Por isso dirijo
me ao JÍobre ministro .di guerra, cuja aUençAo reclitmo, 
confiaodt que talvez a . este respeito possa S. '.Ex. dar-me 
alguma ioCormaç&o. 

Reflro,me, Sr. presidente,. ã passagem do plaoeta Veoos 
-pelo disco do Sol, acontecimento que se ha de V'lriflcar oo 

dill ' ele .Dezembro deste .aono de t 87 i; acontecimeoto qu11 
leva mais de um seculo .a repetir-,se, e traz em alvoro,ço 
QS sab1os doa .observatorios do mundo civili~ado. E', ,por· 
tanto, de maxíma importaucia, menos pelo pheuomeno 
em .si, mas pela grande utilidade -que presta ã mPdiçAo 
exacta da distaocia do Sol ao oosso planeta, a Terra. 
Ei~, . pois, a razão do interesse que excita este ootavel 
acQnlecimento •. 

Em rerdade, Sr. presidente, o facto em si nllo passaria 
de méra curiosidade, se se não prendesse · á outros qu• 
Jilo positivamente interessam á &t:iencia da astronomia " 
88 qae de mais· perto se enol vem e actuam na vida 
eocial. As medidas astrooomicas reconhecidas e ex .. cta• 
pt'Ío calculo vigoroso da sciencia, todas as outras tend• 
por apoio tio aoJida base participam desse resuJtado : é 
tUa vantagem para a sociedade. 

E', por isso, Sr. presidente, que um tal acontecimento 
olo deve passar em oosso paiz, qoe possúe lim obstrva
torio, desapercebido. 
. Nio denmos ser iodift'ereotea. 

Ea alto duvido, Sr. pr,sidente, que no Brasil se nll.o 
possa apreciar bem essa pa•11a~ por can~a da noss;r 
posiçllo. Deduzo essa observação de fKc&o de .q.ue o~ 
l!sforços que se teem feito oa Rossia. na loglaterra, o~ 
França, . oa Allemaoha e uos E.tados-Unidoa te11m bidt• 
tedos dirigidos para p.ontos do bemispberio oppotilo at• 
oosso. Donde se póde concluir qoe, speear de SPr nosso 
Céo bem proprio, bem claro, sobretudo oa parle equato
riana para obeervaçiles astronomic1181 oAo se obterá aqoi 
ruultado satisfactorio. Mas ao menos eu desejna saber 
ee o nouo observatorio oos serviços que tem prestado; " 
l'm seu ,relatorio comm~mora o nobre ministro, tem ·Be: 
oceupAdo desse acontecimento tio impnriBnte, , que hoj•. 
aurahe a allen9A!J de todo o ·muudo ci•ilisado. 

O 811. JuNQDIIIU ('11ti11illro da guerra) :-Já mandamo~( 
um olllcial juntar·se á cowmiseao rraoceu para observar: 
esse phenomeoo. • 

0 Sa, M~NDBS DB ALIIBID.l :-Como nlo COD!III do rr
latorio, por i~so pergu,•t~i. 

·O 'la. MsNDBS os ALIIIIID.l :-Como :ulo;leio .. lodoe 01 
,jornaes, l11nc~i 11s vist .. s pora ·o rehuorio ·de 'V. ·Ex. e ,111 
~ss" peri'ant11, que nllo é de opposrçto. . . 

O Sa. JuNQUIIII.l (minldro da guerrti) : -'!lgum joroal 
V Ex Jê • 

·O Sa. Muo1s DB llLIIIID4! - ·Nio tenho .idéa .de ·ha
ver lido·cnos~ alguma acerca deasa mPdrda tomada.ípelo 
n•·ltre mioi~tro. 'EotAo já mandou .o gneroo ·um .oJIIcial 
unir ·SA â commi~sãu · rraocez11 'l Mas qual .fni o ponto es
colhi rlo, pois um só ·agente alo pó de ir ·para todos .•.• ·• 

O S11 Jul"IQDBJJU (minidro da guerra) :-Hio de julgar 
o melhor. 

O Sa. MIIL'(Dia DB ALIIBID! a..:..S~i muito beoi., a Frau~a 
.tem para 11888 fim escolhido Ires eu qudro pontos :. tem a 
ilha de Campbell, a e~tação da Nouméa DO archipelago 
dae Marquezae, a ilha de S. Paulo ••• 

O Sa. Ju!fQUBraA (minillro guma) :- Irá .• par.a •am 
dee•es pontos. . · 

O Sa. Msl'(DBS os Ar.lfBrD! : - P,ensei .que V. Ex. li
ve~!e de autem4o d~liberal!o sobre isso ; eotretaalo dei:roa 
ad hbilum do olllcial, 'á quem· encarregou. 

O Sn. Jur<ousru '(miniltro· aa gurrra) : - Das oossà1 
legações de Pariz e de Londres. 

O 811. lfslf"Bs os Al,,IIIBID.l •-Um nt~gocio que diz relf
peito ao ob~ervátodo a·:tronomõco, de cá· mesmo se podia -
dsliberar, e ollo as lcgaçiie1. O mesmo uJII.:iaJ ••• 

O Sa JONQUIUII.l (mi11irlro da guerra) : - Elle estA Ji 
estudando aatroaomia. · 

(Hanutrot aparlet.) 

O Sa. MB!IOBS n11 AtiiiiD! : - Eu ll.co .aatisCeito COAI a 
d~claraçAo qoe V. El rez; mas a:qor nu rl'latorio, dnia~ae 
ler dito alguma cousa em relaçilo a esse notneJ. aconte
r.imt•nto; ao menos explic11ndo o porque o obsenntor.io ~o 
Rio de Jao~iro nAo podia apro•ertar em nouo paiz. com 
as observaçiles e trabillbos qae emprebeodeue. Todos 
estimariAmóa saber ·O motivo. · 

No artigo :-l'(lrlaftcafliet eu njo que o miuisterio ·fia 
gnerra ocr.upno-~e dtHa vez com algum iott~reaae do Corte 
Pri11cipa da Beiro á margem direita do rio Gonporá ; mas 
nAo ss1 como u n••bre mrnJ8lro po1sa tirar grandes re•ul
t~&du• dea•e fnrle se n4o ~" occupou convenientl'meote de 
11otros pontos de~sa importante região, que bem . precisa 
tle boas auxilios, sobre tudo banudo todo o interesse ·em 
eAtabf'le<'er~m~se relaç/I· s comm~rciaes com a Bolrvia ;pelo 
lado dos amo~otes. do Amnooaa. 

Algum motivo pondero11o para iaso concorre. Aa~im 
S. Ex. reune ao .~eo rt~latorio um outro de Dlll olllciaJ, 

., cap1tAo Emydio Ca'f&lcanti 'de Mello, qae (<)i lm 
commiuAo ao rio .lladdra. S. Ex. diz aqui no . aea 
~~~~: ·. 

" Entre o" aonexo8 eoenntrarei1 um minucioso rela
torio do c11pitlo Emygdio Cnalcanti de Mello, no ·qual, 
•lepoia de um11 notici11 dos· prrne~p~tes pon1os dA fronteira • 
•to· Mllt1t<lfll,. termina opiMndo qo~ Snoto Antonio, ponto 
rrJI.,ial do cam111ho de f6rro em coustrucçllo, parec" reooir 

O Sa. JuNQUKIU (minillro da guerro) : - Coobh. 
todoa oe jornaas. 

d· mniór sun m11 de circumstanciall raVIIfA,ela nu seutido ·de 
~ aer for1illcado. • 

I { 
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Eotrflltin&o, Sr. Jtresident.e, o que. eu leio no relato rio ! a em lambem lá em cima no ponto terminal da eatra4a, 
do.Sr •. eapit4o- M,Jio, e. que nilo se deve· fortificar Saulo !porque faha are~ e é io~alabrt~. 
Antonio. o. illuatr. adel m1litar dil• qae.o poot" que. ae de-~ Náo. indica melhores pos çlles. onde taés fortiftcaçlles 
veria tomar p11ra fortrftcar seria ·uma ilh· proxima. da, se denr1am traç!'r, e nem tllo pouco as• razlles p,or 
margem esquerda do lhdeir~a, jnto~ a. caeb"eira de Saolo que. em nenhum ae d~ve fozer,. já nilo digl> ama fortifi
Aatonin, e alo o ponto do·.lâdo. oppo8tO. do M .. deira. na.lo1, I caçao em regra, c11mo · a do Prtnctpe, da. Beira,. !JI&S ao 
do: rio Jamary, o ade· ba• um, poYOado do mesmo r aome, com. i meoo8 eMt.belecimeatos militar~• de r.dodest111 proporçllea; 
11111 • df081/ICRmento militar, porlafltO .já deotrOI dal pro.viocia, ) jlODIOI fortificados COm deatltC&III~DIOS qoe protegessem 
de· .BIHt&o·-Grosso & ollo do·A.m&zonas, mas,, mesmo a ilha .. o desenvolvimento desse .commercio ioicid preataodo:lhe, 
elle.eaumda. que. nlo: oonYem: for-tificar.-. alem de eegurança, certa ordem de aaxilios; que· alo silo 

Assim·, o. capitlo• Mello.nilo• quer, oem1 por, emquanto,. incompativeie com a vida militar. . · 
que 88 lortiDqua·eaeadlba1 que teiii•P!OIJOrçõed· para. uma. , O nohr~ ministro da fazenda, por occaeilo de conteatar. 
re~.peilavel lor&alesa• ;· apenas. acoa~t<lha que- se deve- pór I um reqnertmeoto. do oobre senador pelo Amazonas, disse 
alh um d&St8cameoto e um .quartel; Elle· não: quer qu11 s11 que oad~' se podia t'uer. por parte do ·guverao ·em. pró 
forllllque.a. a11s8a• lron&eira junto oo: aa. conlluencia do rJO• ~d~esa edlrada. di• Madeira e Mamoré, por que era um nego
BIIni,. alcunhado cif,poia• por·MadeiN, por. iolere,ses dtplu· !cto lod~ pariJ~alar: além-de qpe fra em tod. o o caeo.l.'ndis-. 
maticoa, em razllo doi• alagados da- Yi81Dbanca. E.tam~ pensavel preVIO accordo com o governo aa Bolívia,, o. qa.al. 
bem olo quer fortlillaÇIO·· 001 pi• alo em. que..dev~t terminar• [até boje DilO tinba. respondido cousa alg~ma ,aG que de· 
a. estrada deel•rro. em; projecto,. isto, é, aa_r ca~borira, dP soa parte lhe commani.c~a. o goverbo io>perial. Entretanto . 
GU'<jará mirim1 outr.'ora. do. alto Madeira,, hui"- do. rio. é o me,mo ~obre . mtolslr~. e presideo~.e do coas,llbo.· 
M~tmoré; por. io~alobr.idade· e.diminu,tllllima.ârea. Por-tanto quem vem bnJe apo1ar o proJecto de estrada. de ferro: do. 
e~•e: oiBt!ial. aio. qae11· nenhuma, lor.tiftcaçao. naqaell••• lll·deira.e M~moré,.qaando asseguroa.aioda em dias• de 
r.egille1, e l).ftObreminiatro,nos assegura,qae 111le.quer. O qo"' Jolbo pr~xlm() passado que oad~a se podia. fazer 11111 .. vir~ 
elle.somente .acoaaelba. é que se po<leria Cor-tiflcar .. a. ilbtt, .. d" Bolma uma respo~ta ••• 
mas que por or~a. nllor é :cooveoieute. i ··O Sa,, StLYJIIU o.t.· Mon.t., :'-.lpoiado; 

~ntrttaoto. eu digo ao nnbre· mioisl~o; que seri!l .. da· ! o:sa. MsNnss os A.LIIIIIID.l : - •••• porque a6'· aaaim 
maJor co.nveoJeocJa levantar-se; oilo dtret uma· lorllllca.- jeot"odeodo-se o _governo imperial com o ·da JíoJlvia, 88· 
~~o.· 11m pontn grande; _mu uma· oa .ttaa~ modestas fort1- · ,Porlia levar a eft'dito esta estrada· on alguma outra· medida. 
licaçll~a em ponto~ alh bem ·~~olbid08'. Ser1a eiD. verda- ;em,:u·tendeole a dar-lhe iinpalso. O"ra; Sr; presideote,. 11r 
de· multo aeceasarJ& para lar.tluar esae· commercto qap · o uobre ministro da l{nerra alo· quer pôr destacadam~ntoa
n~s queremo~' attrahir da B .. Jivia,, n~o s~· no P?Dio d~· no· local das cachoeiras, em bem da segurança e· auxilio 
Santo. A.lltonJo, cumo mesmo na cootlaencta do 110 Bem, dessa commaoica:ção com: a Bolivia, por certo que· oã~ 
a.CJ,IJi· de p~e~~reacia • S~Jito A:ntodi~; por·caa8a da: s~~gu- concorrerá:para facilitar use c?mmercio, que nós· ardente
rança e facilidade dease commercte que por abt deve, 

1
meote des~Jamoa que ae encam10be peló·caudal'do Madéir&' 

vir da parte septeotrional da Buli via, e juntamente 1111 e ·do Amazonas. · . . · · · 
J!&r~. inCerior dO' Mamoré; a parle que mai;· precisa de I So~re: o, Arc~illD.· militar e.· a• o/Jicifla .UIIIDfJ'aplrico:o 
aullro e de defe~a. - iqae .d1z o relatorto da guerra 'l f~z o nobre mia11tro graadear 

Em. verdade os neg~ciántea, qu11 vem por. esse lado da, flog1os .• esses dons eatab~leclm~o&oa oa,. JtOde~se ~izer, 
Bolivia {e.seg,undodisse os.,Srs. Kellera e outros, lia oito· !á um só: E~ mesmo nlo se1 1118 1oterease ou o~ceas1.d.ade 
aaooa j~. haviam .. perto. de 60 caaoas fazendo. esse .mo:ri- ~~ de JDngtr, ou m•l~or ~e.maa&er:se o arcbJYo mJIJtar 
meato. commercial ), ;, esaea negociantes aébam-se. em m1s~urado com o~a offic1u~ hthograpbtca. No caso-do Dobre. 
abandono. entreg!IBII ás .. suas torças, ;. porque. nilo pód... p11n1slro ... eu tarJA a _sep~raçlo.'. , mas dando aoa .~studoa 
&P,ronitardhea •. o. forle. do Príncipe. da. BB!ra, que;_ eatá. ~eograpb1cos do aea; 111111iàlerto outro deseo.volYtmento,, 
ailnflllo ,ha. !IO,Ierpu além<. da to1 do,, Gà~poré, 8 ailn .. um como merece 0111 sentço d~asa .or~em.. . · . · 
-es_tabelecimento militar a margem do actual: Mamoré. : Eutrel~tolo estou perauadtdo, Sr. pres!deale, ~e~~ qpe 
outr'ora Alto. Madeira, porém,. na. caxoeira. Guaj.ráuti- 1eobo o~ser~ado, de que ~esmo esses dous esta~elec1men
rim ,ou um pouco .. mais. aeima ou.abaixo,.ma•1 coOYeo.ieote,, tos, aea1m hpdos, necessitam de. outroa m.elhor~meotot 
delenaavel. · para que ·possam ~re~tar real serv1ço a~ ,fi.AJZ. Do modo 

. E~ indiapensavel outr.o forte oa eonOoeucia do, Beui,. porque .estilo constliUtdos . po~co beneficio farlo. ao. ramo . 
. como. em outros tempos,hoave, quando .. P.ortugal olbaflt, ~e sentÇ!l. a qne estilo snbordao~dos; . • 
com interesse para taea regiões., .Ficaria; oo meio. dts8e< : ~ IIIJDiatro da gaerr~. as11m com~ o da ~gncullura;. 
perigosa caminho, na fo& de um. grande curso au:l'íal. M118 ,fartam um grande semço a este. 11111 se CUidasse~ ao 
DO principio,. daa caxoeiraa convem. muito. u1n est,obl'leci- !'11100~· cada um no !~11 ponto d" .!lata~ da geog~aph1a do 
manto. militu de alguma impor&ancia ao mP11 oa para !mperJo• ~4o d~-.e exlsllr ama _omcma hthograp~1ca e som 
auppri.r as guaroil·ões d•qaell~s log"r~s •. e. policiar as. cir as. cooveoumtes proporções, somente para . copiar velhos 
CJimvistobançaa, dando a todo8 SPguranÇ!j. . map~ae. • 
, Ma•, Sr. presidente, o capitiio M~llv diz que .oilo é P'"· . Se nó• nilo temos, am .~arpo de eng6nheiros 'geograpbo!f. 

caso (ort1ftcnçilo nem em. um ponto, nem" em .outro N1lo m1htar~s. para'·· lazer lautos trabalhos· de que preoíaam01:, 
conYem 1!.11 SaDio Aolon1o, poruue> basta. um lfDarlel. na· .~m ptuz·. lllo va~to como o nosso, é .. qua.i: inotil< ter, uma 
ilha. do mesmo .nome,,, D6JU., na cou.fluencia do B.ni, por- tfficioa, lithograpbica. para: copiar: e reprodoaiflmappas• 
q!le o log~r, em.aaas vieinhan2aa. contem ,alagadiços.;. e. Ye~ho•~ 
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336 Discu1'so do S1·. Mendes de Almeiâà ·-

A meu vêr devia ler-se ereado um corpo de enge
ohAiros militares geograpbo1, e ao meoes estes t"ri"n' 
sempre que fazer. tao· vasto é o noeeo territorio, e tant•• 
nece~aidade . h a de h•·m conb~cel- o. Não 111 v: ria dizer 
como aqoi ouvr, qoe 01 nossos engaob~irus mrlitateft n4• 
tem em que se occupu 

· 'No ·nosso paiz nllo temos meios serios de mao.ter e àl
s•gurar um semelhante recurso. Connm que o digamos1 
~"PAndemos nesta pa.rte ·do estrangeiro; que ·amaohl 
~~~~p~ .. 

Uma tal 11toação Sr. preaid11nte, não deve cootinõar, 
rmporta á · no~sa autonomia, porqoo ·pois oãu tomar pro• 
videnciHs .m~~zes ar.erca desse servico? Se elle e~ lá come
çado n11. Rro Gra'nde do Sol •. porquH n4o estend•)-o á 
nutras provrndu '! O Rio Gr11ode do Sul é província 
rrootoira; se se der o caso de uma inv•~ão que •'lia seja 
ab~orvrda por algun: t,.mpo· p~Jo dominio e~traogeiro,. 
como manter de cavalhuia o nosso exercito? 

O oobrn s~nador pela B~bia, o Sr .. Saraiva, demoo•lri•u 
que os hnvia em gr,nd" abonrl•ncia,· t~ohez n~m tnd ,. 
s~jão gMgraphn~, a que as obras (/D" tinb" o minist~riu 
da guerra, na actunhd•de, erllo de tão fraca import•n•~ia 
que podillo ser relia~ pur qualqner pedreiro, nl1o prec1savllo 
da dire••cão de otllcial lllu gr1uhia~o. 

PortaÔtn, digo en, se aca~~ bnuves~e uma commissão 
numeroKa e h~bilitada d~ eng,ub•iro~ S'"''gr~pbos no mi
nisterio dP guerra, como h11 ~m outrus p•is~s, onder·se-ia 
tirar partido proveitoso dessa otllcina litbographica, ma~ 
em outro ponto, e eom os m"lbornÓ•entos que essa arte 
tem lido mod@rnamente. Os trabalhos des~es engRnbeiros, 
depois de brm I'Xaruinadts e approvados terião oa gravura 
condigna execuçil'o; do contrariei essa otllcrna será uma 
iautilidade dispendiosa. · 

Eolret•nto, ba proviucias al~m da: do Rio Grande, onde 
8e po.dia realisar com vantagem •ste servrço sem -01 
U•more" que acabo de .notar. Convem que animem.os, e 
r.om o ma ror 'empenho, .essa· creação, que além . da iode4 
pendencia qáe des•jBmos, será um grande melhoramento 
para o paiz, em razão de outros mistéres. . 

Direi mais,· Sr. presidente. será oma repartiçllo sem 
proveito, quasi de luxo. porquanto as copins desses map
pas que ali se fazem (e actualm•nte nos olto estamos ou 
caso do governo "por.tnguez, não temos interes"ll em oceul
tar mappaR) podem ser s~tiH(eit&s em ~st•b•lecimeotos par
ticulares. Não aconteceria a&Hrm se bnuvesse um corpo de 
engenheiros g•ograpbos, interessado• como o E•tado o• 
.fiel e limpa reproducçllo de •n11s obr11"· p<>rqu" então s•rian, 
os seus trabalhos ·conveoi,.otem•ot" f•rtos oa respecllv• 
ollicina sem os entraves do m~rcahlili~mo, !e os parli•·n· 

· lares se utilisariam delles Msim preparados, comn acnntece 
em outros paizes. Mas, Sr. presideute, uma otllnina litbo
grapbica somente destinada a rAp•oduz•r cart s ,. mapp•· 

O nobre ministro, trAtando de fortilicaçiJes•do Imperio, 
particularmPnte p~lo lado occidental, refere-se lu ,.daa. 

-prov•ocias do Rio Grande e Amasooas, e as da pr•viocia 011 
territorio de Matto Gr~sso. Ora, Sr. presid11ote, · ha outros 
pontos do Brasil, que lambem deviam merecer séria aU•n- . 
çllcl do governo. . . ' 

P .. rque razão, Sr. presidente, o nobre ministro, lem
brando certos servicos ioteres•ando nossa defesa, o!o 
ncr.upou ~o a attlloç4o com' o ma pequena ~strada ·na 
prnvinl'.ia do Pnraoá, que partindo dv G~&rapuava, termi· ' 
nas11e ás marg•ns do rio Paraná em fr•ote .11o tenitorio 
p~tragu•y•• :' A·sim· nllo tiobamos necessidade de fazer ja 
esse circurto d~ S. Pnulo para tnatto Grosso, para d•feader 
11 nossa fronteira d•qu•lle l•du, .e. tão pouc.o atravessar o 
Uroguay.e o territorio d• Mi•sões para •lcaoçarmos o Para
goa y. Toobamos em o ma ~ó. e r.urta estrada de 16 a 20 
l~guns ·iJe ir á m•rg~m l"&tJnerda do Paraoá, onde filcil
m,.nte nos· r •. rt•fi··ariamu~ rom summa vanbgem e economia. 

· velhos, e ás vezes s~m neobum valor d• •cto.hd .• dp, •• 

O SR. Ju!IQUBJU. (ministto da g"erta) : - E tamb•n• 
, novos. 

o· Sa. MsNoBs DB ALlllBIDA : - o .. novo~. sllo raro.•, " 
mesmo não. póde haver abund•ocia. oilo remos no miais 
terio da guerra um corpo habilitado de eogeob~iros g~o 
graphos. O que lle tal . • tllcioa pód,. vir, · por força h a dP 
ser acoobado, incompleto. purqu~ o governo não olba coo 
veoieotemeote para um tal ~sl~b•le•:imRnto, com vistn~ 
mais largas, e de grande. int~rtes~ pubhco. 

Contiooemos. 
Aqui IPmos no relatorio do nobre mini~tro um 11rtill" 

aobru C1utldaria militar, assumplo que é bnj" p .. ra r•ó 
de summa importaocia, p,J,. de6ci•ncra •m qu~ n11s acha
mos. Foi bom qoo o govMrno do Br~sil •u:ortla~~,. par•· 
curdar d11ste jmportaot,. s-rviço; mn~, Sr. prA~Id,.nt•, o 
ioicinmento deste s~rviço foi ap~oas foito no Rro Graod~< 
do Sul. Seria melhor ter-ea alargado o horifturite. · 

f?ra, Sr. presidente, já tem sido dPm .. n·tr11do qua a 
primerru arma na ·guMra é. a da t:avall~ria', e hoj .. snhr"· 
tudo, d11pois dori ollin.o~ gran•l•& feito~ militar""· Hoj
todo o •x•rcito qu" iulo estiver bem arma.do •le c••-11 >rlrt 

aind" qu" eslrj" d" po••e dos "'"Jhoram•ntus d• •rlrlh•.ri• 

Cp•mD a atl•nÇãO do nt•bte ministro para eele ll!O 
import•ote a•sompto, porquant••, Sr. pre•idente, a falta 
•l'~s~a peqoAna e pronitosa estrada foi que nos obr'igou a 
f·z•r tão a voltada de~pe8a na luta·com· o Paragu•y. 

· .Nu~~a ignorancia, Sr. presi lente,· fazia crer que esse· 
pAqueoo paiz era i•·venci,el, ·o ~eu poder grande; ora sua 
fraques& teria Jogo sid11 reconhecida $e por aquelle lado· . 
entretives,emos immediatas r~laçiies comm11rciriee que· 
nossa front,.ira povoada permittirill7 A illosJlo houvera 
deMapparecido. · 

Por outro la~n. Sr. ptP&ídenie,seliYI'&Semos construido ·uo 
punto t•rrJ.inHI d••~ll p qu~na A~trada á margem e~qu;•rda do 
Par;•ná uma rmp••rt .. nte f;,rtilicação, dari•mos s~guraoça á' 
população que f•··ilm••nl" por alh iria b~tbit~r e toda a 
r:arautia •o commercio ii• ll1o lorga e imporlante fronteira 
Porque i•to tem 8ido olvid•do '! 
. EMtou persuadido, Sr. pr~srdente, que esta rortificaça:o 
Pfl•t•gendo 11 popul11ç11o e commercio brasiiAíro por aquella 
rront .. ira daria á 11ssa pPqoena e~trnda. íle ferro caracter 
alhm•nte ••omm•rdal e •>tratfgico. Es~a «>Sirnda abriria 
'•ceis communicariJas do P .. ruguay ori•nlal com a pro• 
••n•·ia du Pnr•nâ n~ rua P·•rl~ p·•vnad~> e o;lo agrA•tf•; ao
eov•z d11s outrn&, cojo ollj;:fltivu, SPndn llfatto Gro~~o, e infAntarra, liu11rá •m. poMiçll.o somNHlS S IT·erá murto 

o parz que não tiver boa c~v~lba1a ~ dt•po•iç:lo d•· 
· nece.•sid.des do seu ex•rcllo ; 11 nós, Sr. pre~Jd~ote, 

infelizmente estamos nesta dependencia. 

. ntr .• v .. •sam l•rritorios d•~erlos. " mui ··•~tos. · · 
E,~a vi•çr\0 abrindu r.on•mun•caç6•• r~ cu lar~& com 

aquella fronteira, n4o seria de imwed1a'o iutoresso pl>i11 

i 
I 
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fi ;~.~3-lil,' do que .. o que demandainoa c~m tanto di•Jiendio 
p~ra Matto-«J-rosso 'I A defesa dessa provlncia está nessa 
fronteira, por. ~n-~~~ podemo• arrojar todo o Jiosso po
d.er, ~~~.re o r~rmrgo, actualmeale naico, que aos póde 
eeraame11111 alh acommetter. . O Sr. II••DdeM de 4.lmelda 1- Sr- pr~ 

Disto_, Sr • preéidente, niio se tem caldado, e entretanto si dente, é com extremo acanhamH&Io que tomo a· palavra 
'para comba ler o projecto que se acha em disc&s~ilo em 

para mail!, é essa uma das oosaas primPiras estradas es- · · · 
tratf.gieas, .de maior merecimento, e que J' á dnêra estar, seu primeiro artigo, priocipalmeote porqua vejo asaigoado 

1 
d "ste prCljecto pelo lllu•tre senador pelas Abgo811, 0 _ 

_ pe ~. ~eooa, em começo a coaslrucçil.o. Com ella di~p~o,. Sr. cooselbeiro Cao$aoçllo de Sinii••bú a quem' voto muito 
·aar~amoa aUacar ou defender 0 Paraguay, invadindo oo respeito e muita coo•ideracio p11las suas luzes e caracter 
alravAssautlo o territorio de llli8Silt!81 -ou pelo ParanA na politico. Mas 0 meu dever· forçil-me a tomar parte a'oste 
contlaencia co~ o rio Paragoay, como ua·ullima guerra. deba~e, e a combater o projecto oilo- só uo primeiro como 

cA,sai.;; preparados defeodllri-amtts tfficazm~ate, Mallo- o o segando artigo.-
Grosso d~s nossos ·adversarias .platinoa, fi cariamos. em si- . Um dos motivos, Sr. presidente, que me levam a coui
tu~çil.o de ollo ree11iar ·qualquer attaqoe pelo lado .do Pa-_ bater este projet.:to é a redacção do artigo em discussão, 
ragu"}• nem !lJI!B!ll 0 dos .que silo decididos inimigos da 'q'ae julgo não se( coustit.uciooal. Se o honrado ireuador 
aotouumla daquella republica limitrophe. Aquella ,froil- que redigiu este artigo se limitasse a autori1ar o g •• ~vertto 
teira, as~im guardada e aprov~itada, seria de grande im-· ~ara fuer a d~spe1a que fosse nece8saria para coatitrac• · 
por&aneia~:para a dl!fea~> do nosso paiz. . . Çll? de um caminbo de ferr~ ligando os pontos nanga-

Vels do alto e barxo S •. Francisco, en nenhuma duvida te• 
É'tou convencido, Sr. presidente. de que ee o' mioisÍerio 

da. guerra, além dts~a. e&~rada do GoarápUi\V& á fronteira 
do _P~raná, maudas•e estabelec~r algumas colonias mili
tares. por esses. lugares,. entrA a fó_z rlo rio' Jguassú e a ca
CbJI•ira ou salto das Set" QuAdas, com uma reg!ll11r praç• 
de :ga~rra em lo.cal ad~ptado, como pooto de apoio, e tu~o 
ligndo á. ftoreHcente provincia d_o Par• Dá. teria cüose~oido 
reali•ar e consolidar um grande de1íderatum,. a defesa du 
DÓÍiso terrUorio por, aqliella fronteira, beneüca para o Bra 
ail e para o Paraguay. 

.Assim, Sr. presidente, ab,íriamos por e11se lado com
mercio de muito interesse do Brasil com aqo~Jia parte do
Pdra·guay,. trafego até o presente nunca de~euvolvido, ~ob
jectiVo por ora ~up~rior ao qoe buscamos por outra 
viação para Matto-Groseo. 

ria quanto a redacçao. Mas desde quJl declara que !e. ha 
de fazer a estrada do pooto tt.l ao ponto tal e segundo 
taes ~studos, enteado que ~~~te artigo. vae intêrlerir com 
aUriboiçilee do poder executivo. 

Pode-se aotorisar a governo· a ·mandar construir um& 
determipada estrada,. mas não diz1.1r que ·se regulA por 
~~ttis ou por aquellM estu•los, porquo isto é da comp~teo• 
·~ia_ do g~nruu. Se os. estudos oãu forem compl~toa, 
sijtrsfncturros, dave-se derxar ao governo ·11 Jiberdade ·de 
escolher outros, ou melbores que pos!lam satisfazer ao 
•·mpenho que se tem em vista ; pode dispeus&r esses estu
·ios, eu admílti·los alterados, · modificado8, conforme .a· 
convenieccia ~ublica. · · · -

Sr. pre.ide!Jil', tambem acho ioutil o que se pede oeste - • 
art 1• ~m vi~ta do que pass.ou o aooo passado ao decreto 
o: 2 ~li O -db U de Setembro. Por esse decreto autotisou-se · 
o goveruu a cumprir a lei u.6U-del6 de Junho de J811íl 
com as ~eguiotes alteraçiles : ' . · ' 

ic § 1 ~ As comp~tnhias que na conformidade do art. 2• · 

O 8 
llf - da roferr~a IIli, se propuzor~m a construir vias ferreas d~ 

• •· ':NDBS DB ÂLIIBID.l :-~.e o mesmo sys:ema de •noo~traodo com seus plano& e· dados Pátalieticos, ue ~ataa' 
coloo1aa 'mrlnt~res, ou pontos lort16cados se e~tab~l6ce~s~ podem da'·r de re.nda l•qur·d· • •/ 11 . . q · 

' l' b d d M d · . . ~ ~ •• ca o _governo autori-
D& .lo a que vae percorrer a .e~tra a 0 4 elr~ e •ado par~ conceder u•oa sobv~·nçllu krlometrica ou garantir 
.Mamor6,_ nós, dead_e logo, allrah1r1amos ao nosso. pa1z .o .juros, que oão· exced•m de '1 "/., correspf·ndeotes ao ca• 
co_mmercto da Bolma. pi tal empregado, e pelo _pr11zu ds 80 aouos. · » 

.Estou me&mo persuadido de qu~. a. companhia de Londres. Ora, Sr. pr~sidente, se temo8 jA uma lei bbilitando o 
que tomou A peilo construir essa estrad" da ferro, Kabeado governo a construir qoàlquer linhá ferrlla dentro do terri
da existl!ocia, des•es auxilioa. e siguranças daria mór pras- .torio brasileiro, III• dr ante estas coodlçile~, para que um 
teu A eSSA constraccilo .. Cés~aria o temor dos a~sa11os·dvs ·projectAI· autori~ando o goYerno para o mesmo fim? O go• 
ludios selvagens, o -receio de r.lta de geueros alimeotici9s, veruo já e~ lá habrl1t~do para isto_, jA mandou fazar es
de popolaçll.o sufDciente, de tr11balbadores. adaptados .parn todos oestes Jogares ; ha a ~é proponentes para essa obra. 

. a o_bra da. estrada; pois, geralmente, se diz, .. que não se De h a Rllllto que e8tl!.o dl~postos· a concorrer para essa 
póde fazer essa obra de tilo grandioso•futuro com,traba- estrada nrios cidadão~. Snndo assim, que aeceesidade b& 
lbadores pr9veuiente8 de outros pa1zes, de climas dill'e- .te drzer ao governo, fica aatorisado a fazer uma e~trada 
reolt-a. ligando o alto e baixo S. Francisco? Salvo ae é unica• 

m~nte para elle se g11iar pelos estudos do engenheiro 
Krao8s. . Slto es'ta~;. Sr. presidente, as poucas observaça~s que 

lrnba A fazer em hora tilo ad1aa.lada. S6 o nobre mi
Distro ,quiz~t. \responderá ,boje; senão ficarA piira outrh 
oeéasilto~' Nílú''IIVe por fim fazur opposiçilo, ruiu cumprrr 
oulro dever de reprts'êotaiite do paiz. ·· 

ÁPPI'!I!Dli.J: 

.. 

Já ha conrurrentes. para ns obras dessa estrada desde o 
a~no de 1870. O hoo~a~o senador por Alagó~s meu~ 
crooon um'· e o· nobre mJorstro da agricultura no~ seu re• P 

llliOrio aponta outroa que se profUum, que silo: o Ú~Arilo do· 

4:1 

• • 
• 
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Rio N~gro e o eng~ob~iro Manoel Antonio .da Silva R~i• 
Ha lambem o Sr. An~o:elo do Amaral coo•orciado cum O• 

engeubeiros Srs Kra1111 e capitão Viri"to de Me
deiros. Ha, portanto, propon~nte~, e se a estrada é util· ~ 
de interesse publico co.uo acredito, o governo já está ba· 
hilitado para contratai-a, e ~llou certo de que se o go· 
veroo puzer _a estrada á concurso, outros proponente> 

O gonrno, Sr. préeiden.te, com as camarae reconheceu 
que os estudos feitos anteriurml'nle quanto 11 esta lin~a 
11ram incompletos, 1 até cr•io que . oomrou para ver~O
•·al-o• e eompl~tlll-os uma commi~~il.o de t~ng11nbeiro~, que 
ullo rllegou a i.kançnr es~e ponto, Ocuo em Pernambuco; 
motivo que obrig••u o nobre se•~dor por Ala~ólls a 
p•rguntar se ullo m•ndua completar mais esses talados 
11m satibfaçAo da.obrignçAo legal. . appareceram. . · 

A8~im, Sr. presidente, julgo que é ioutil po'r oni11 nov~ 
lei autorisar 11 governo á m• ndar fazer e~sa estrada, pois 
que elle tem ampla liberdade de mandar con.troil-as em 
qualquer ponto do lmp~rio· e po"que não a terá para esse 
ponto nnde já mandou fazer e..tudus, e para a qual ba pro
ponenteH? Parece-me que é evidente a inutilidade do 
projr<cto .. 

Note o seoado que o honrado senador por· Alag6as foi 
mesmo o autor dest!l medida. Portanto, o nobre senador 
uor Alat~ó~s, que boje julga muito bon~, muito completo• 
os IrA balbos do Sr. k.r11os•, rbcoobecia em 1871 que t>sses 
trabalhos ainda nlo eram complt~tos, porque foi por pro• 
P"··ta ~ua, ccimo S Ex. coof8wsoo; que se mnd •. u veri
ficar e completar os edudos feitos. Ora, os estudos alé 
•nlllo Ceilo8 niin podem ser senllo doas. Os do engenheiro 
Halleld de 1852, qu11 oiio examinou o traço da lioba Cerrea, 
e os do engenbeiro_ ·(raDss em 18118 ; eues estudos Dilo 
f.Stavam, e realmente, oHo e~tâo completos. 

Alell) di•to, Sr. presidente, oilo me parece que . desde 
já autorisemos o governo a mandar construir a estrada 
de f~rro por e~ses estudos do Sr. Kraoss, em vista d~ 
outra lei qne aqui ~assoo, e qu" é relhtiva a estradas 
dessa ordem. Nó~ vemos na lei n. 1953 -de 17 de Julbo 'E voo dizer a razão em referenciA ao trallalbo do 

Sr. Krao•s mandado a fazer ·esses estudon em 1867, que 
limitou o seu exame no torritorio da mnrgem esqQ,erda 

· de 18 71 a se~:u1ote di8posiçiio : (M) · 
" Art. 2.• O governo fica tamb~m aatorisado para : 

" § 3 • M·ndar veri~car e complelar os estudos feito• 
de on•a linha ftlrrea GU•• li,;ue os pontua navtgaveis du 
alto ;,o bii•Xo 'S. Francisco; e mandar estudar o •ydema 
completo de navegafàO, e )ijvaotar a cart" it1neruia ••o 
lmperio.; appho:ando pnra esttl IIm oo primeiro anoo lllé~ a 
quantia da 200:000~000. » 

T-mo~, p .. rtiiuto, duas oo Ires -di•posiçiles nesta lei ; 
podemos para a no•sa que•tã~ e:o~cluir a autorisaçiio, 
quanto á parte relativa á carta itin~raria do imperlo, mas 
Dilo 11 tjOH é po•it1va s11bre este pootu. Em 1871 o corpo 

· legislativo julgou que o governo devia m11ndar ver11lcar e 
'- • completar os e~tudos feitos para ·uma hnba 'f~rrea que 

liga~se os pontos oavegaveis do alto e baixo S Fr1tnC1sco 
e bem a•~lnt utuda~ um systema completo de· viaçl\0. Pur 
estas df~posiçGea se· tê, que tod11s os fStodos anteriores 
sobre e~sa região erllo iucompletos, desde que se mandava 
veriOcal- os e .:omplet~:~l-os. . 

E-ses estudos não se Ozoram: é verdade que o _honrado 
aenador por A lagoas nos disse. que, consultando o nobrA 
senador, ex-mu.i.tro da·.agr1coltura, o Sr. Da, ro> B11rreto. 
VPndo a demorl! que bavia em fazer-se ess~s fStudos, o 

. nobre ex-mini~tro lbe d1ssera qu~ se coo\eotava com os 
do engenbeiro Krauss. Mas i~to oAo é motivo para acei 
tarmos e~ta op•niiio. Eoo primeiro logar, porqaA o nobre 
senador •lUft deu·_essa re~po~la oiin é mais ministro, e em 
segundo porq·uA está. em pé a di•po~içAo d11 lei, que nllo 
pó de ser nuiiiOcada eenllo por· outro a•· to )Pgi•l•tivo, 

Mas,- Sr .. presi~eoto, como é po~sivel que o corpo le
gi~lativo em 1871 reconhecesse que 11r•m incnmpletoe 
os estudos sobre ess11 via ferrea, e em 187 i pr•acinda de 
todo isto, sem •e ter frito es~~s estudos ? E' màis um 
mGtivo que t~obo para condeinoar o procedim11oto do 
governo do no~so paiz qúe oil.o quer eetud>~r as noesas 
cousa~; porquanto outro fóra elle que, aproveit,.ndo-~e 
de lauto~ Aaldos, mandaria r~zer AS~es e~tu•ios e com
pl<'t&l-os. Eu até o~p~rava, Sr. pr~sidHnle. que o nobr11 
prn~idente do coos~Jbo quando entrou em 1• disco••llo 
este 11rojecto, se lembrasse de oppor essa imporlaolleatma 
!bjecçilo. ll&s oa~a fez, icoo caladq. 

' ' 

do rio. · · 
Mas se outro fora o nosso governo, mandaria uma 

commissiio de eogeobeiros, nllo verifim1r lljjme11te o tra
çado· 8n tre os pontos de Piraobas a Jatobá, como tam
b•m o tc1rritorio pelo outro lad·l, isto é, de Canindó a 
ltoparica, p6lo l·do de Ser,.:ipe e dà 8-.bia, para v6r qual 
dos traços s~~ria mais proveitoso ao pai1, e oilo limitar q 

· •x•me •ómente por um l•d1>. 
S"nbores, o engenheiro Krao'ss, mandado pAla presi

dencia· d•s·Aia.,õa~. nlllijralment~ veriOcoo a pârte que.se 
a(·bava do Jadu dPs~a prov1ncia e da de Peronmboc~o, isto 
é, d sde Piraob•s até Jot· bá · Sonca cogitou do territorio 
da margem oppo8ta. Ora, porque razão nlo manflnu o . 
gov~rno complrbr, como d1z a lei de 1871, 08 edadoa 
p~lo t11rritor1o do lado direito. 1sto é, pAla parte meridio
nal, pelos temtorios de S•rgipe e da Bablll e de pontos 
Importantes, ou do local da Passag~m, ou de C4Diodó at6 
lta~ar1ca? 

Em verdade, se se chPga com a naveg11çilo até J.'llobi, 
pelo lado esquerdo do rio, lambem se cbaga pelo dir.eito 
nté Icaparica,e portanto, a obrigação do goYerDo era di1er : 
a mandei examtnar o traço dessa e,trada por ambos os 
lados, 116m de reconbec6r te bem por onde podia aprovei
(ar· mais ao p~iz, e convenci-me de qo11 pftlo lado de l'lra
obas a Jatubá. tem est10s utilidades e e~tes incoov11oi"ntes ; 
p•lo lado de Sergipe e B·biK, isto é, de CaoiMé a ltHpa
ric<l tem lambAm 8&tas alilidlllles e taea ioconv.aientea.· 
Eu pr. Oro, t>m viola dos trabalhos d~s l!ngenbeirroA, o traço 
ao~tual já estu.l .. do pu r Krauss. de P1r•oba~ á Jatobi, DilO 
só porqae é o maia convemente as popitlnçile• que o e~r
cumdam, em grande quantidade, como é ma1s economico, 
sendu1 por outras ra•il~s; o mais oecessario para que esta 
oav~gaçilo ee r~alise. . 

M.s. Sr. pr~si~entP, o govProo nllo fpz iilto: ~baodonoo, 
comu ab .. ndooa tudo entre 116~ que nlo é pofitira da bora 
prll.-tiOte. E•tou prrsuadido que qualquer rtos Dl>bres s~o a
dor•s que ti V• Mil um 11dminia1·ador, eupp• nhamos de uma 
propriedade qn•lq!Jer, cjo11 oio coobecPsse tt.doa ae recantos 
dtlla pct.ra lt>mb. ar os melborame11lus que ae.dovo&H Ca~er, 
Dile besitaria em despodil·o loeo por inepto~ 
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·E' o caso do no~so administrador aclaal que e~ ti admi-
. niatrando, porque de outra mao11ira t11ria ~umiuado todos 
eete~ pontos por •. ood,e pode VIr a otili~11de, progresso e 
melboraa d11 proprl~dade á s~a ~arso. Ora, um11 utrada 
como 8>18, lijpodo o bllo e baixo ti. Francisco, é uma 

parte que lbe aproní&a maluaiA mui dlstaote~ e longe do 
~~olcanc11 desea navpgaçllo. 

estrada de summa importaucia. • 
Bu snu ~m•go · de•l~ e&trada, Sr. presidrnte, o que nllo 

100 í r~vnrnvtol ao proj~do: voto pHla P&lr~da, mru nllo 
pos~i· i·•frhJmenle BPJ•ro•ar o projt~cto. Voto plila e•tr•da 
pnrque.~ .. u tombem amigo da cr• acilo d11 nov.a província 
de S. Fr•ncier.o· é um proj11rto que ee liga llem com o 
oútro, é um pr••jt~cto de ~umma trao!CPndeucia, mas en
lendo qo11 11& d11•e faaer conforme,~ •m obedieucia ás prlli 
crii>ÇIIes l•&aes, e o qu11 já eali estabelrc1do. . 

E. l•l•~z. Sr •. pre~ideute, pareça leviaud11de nossa 
mandar fdzer estudos qu" julgAmos iocompMua com o 
mAsmo goveruo.; e paesados doua ou Ires aonos, sem razio 
sapervtnienle e de peso, declarar que taes euudoa ~Ao 
perfeitos, cornpl~tns, bnendo da pnrte do gneroo en-
gann na~ informa~õe' que d•u em 1871. . 

Talv•~ bouv•·sse •gnoraocla dll ~xi~teocia dos estudos do 
Sr. Krauss- nas oos•as r~p.irtiçGe~, p•lo Cacto qu .. a.qu1 
m11oc•onuu o bonrrtdorl!eoador por Al•goad .d11 que as planta• 
e lrab-lbos do Sr Krauss d~~appllroceram do wioi8&Rrio 
da agr~cullora po~ alj!um tempo I T .(v~z qu~ por •s~a 
ígoorlior.ia, mal v•lb1•, m11l ~:brun1eo lie uossa~ adm•n••tra• 
çO•s, o gov~roo em 1871 inrorma~se mal, e depois nã•• 
wanda~se V•riflcar e conople!~>r os estudos. 

M .. s i~&o, Sr. presid•nte. ol11i ê razao decente que ~irva 
11ara um guvProo qoe se reMpeita. e d·ve estudar com. 
iot11resse e patrioll~mo· a admiaistra~ilo do paiz a ~eu 
cargo, e 1>8 ~nas reaes convMI•ncias, um governo, ew 

. samma, int~lllgenle e boo~àLo, prevJd~ote e patriotico. 

Não ·é pouivel, porque tem. muito• recurso• e.m ai. E 
m~smo não poderi.a pretPuder a faz~r o serviço de trans
porte de certa ordem de c11rgae pi'BIIdaa, que os wagons 
oio ~apport•rilln; e c1 ma concrurtlnCia da cnmmodidllde e 
barateza doA transporte~ por agua. E•IAA Dlltoralmen!e se-
ll'Diriam o corso d11 corrente do S. Francisco,. e a es-. 
Irada que liga o Rio d~ J•oeiro a Miou nao t~m forÇas 
para impedir Porhnto, por muitas ruiiAs, este colosso 
pó~e ser int•irameoiA imparcial,. quanto á realieação 
de~t11 para elle mui rPmb&a estrada. . · 

O outro coloa•o, Sr. presidente, que lambem está for& 
de combatA, é .Pernambuco, em razio de sua via ferre a. 
M11s e•ta levaria. muitos anoos improllcuamfDtA pare 
poder ganb~r IIS margens do rio de S. Franci~co, e inati• 
li8ar cm tr~t.balbo da ordem da edrada que dis~atimos, 
tão facil de construir. Accr~aoe que a estrad~ Peróam
bncaoa tem em si pingues recursos para p~rfeilameu&ll 
viver e pro~per;;r, ~em Jnv•jAs de sua coorarr11nle. 

Como ra di;se, Sr. pr~aidente, o anico doA colossos 
que po~eri~< emb~t.r11çar e~la estrada seria, aapponb~mos, 
·o d11. Babh. Ent•ndo que E>sse '"ria, posto ~ae sPm foo
dam~oto, soas ra7G•s. Mas quando essas razO~s f~~sem 
pod'r"sas, a. doas linbaa · ferreas que flstll.ú em coos
trucç!lo a da B·bill ao Jo11Zeiro, a de P-raguas•ú á 
noarg•m rlir~ita do rio em frente á villa· da B·trra, qulll
fjU•r destas duas Jiobas tem dentro de •en proprio lerri
torio muitos meios. de- viv11r e· de pro•perar~ Por coo~e
quPncia· nllo porierllo sAus imagina rios receiM P.e~ar no 
animo do-governo, a merios que e~te nio co.obecésse por 
.eus e,tudos em nns8a c•rla, o estado do nosso movim•nto 
o:ommerd•l, o rraco' valor de semelhantes razG~~; aléoi 
do incoov~oiente de impedir o melhoramento d~ uma 
parte do nosso territor•o a pretexto. de que pó de atrasar' 
outra 

Um projflcto de via ferrt'la como o que discutimos é de. 
maxima importaocia e olilidad11 para o paiz : concórrerá 
par11 aogmenlar o numero de no~sas praç11s commerci11es 
mRritimas. e lambAm para- desenvolver em al&o grão o 
traf~go interno do p11iz. • . 

O unbre senador por Alajótóas no discurso que prorfrin, 
joslllicaodo este pr••jecto; su~peita que a cao,a da demora 
de um melhoramento tão importante, são Ires coloaso8 
que di~putam pre :omioio, iatlueur.ia no •~lle d~ S. F··an· 
císeo: Rio de J~oeiro, B•hla e Perna1.1buco. Es>es tres 
collossos .pela natural ihtloencia qoeAem ·no paiz, rec8illm 
a coustrucção de ama via ferrea que, rebliSHdll, •iria 
craar no noss11 p11iz •nai8 um grande mercado mnritimo, 
(a praça do Penedo), que apoiado ne11a estrada qae lig~< 
toda a un11gação do grande caodal,ab.orveria em seu pro
veito essa opulenta masaa de iot~ressea. 

Mas, senborea, o que eu la~limo no. aosso paiz .. é .que 
um pens11m~nto tllo curto possa predominar IÍas dehbera
çoe~ do nosso g11Veroo. 

E•se receio, ~e existe, é mais imaginario que real. 

Ora, Sr. presi:lente; eu estou mui convencido de que 
e81a estrada podero1amente concorria para eMtas daas 
r.ocsas : creari11 mais Ul!la grande praça commercial entre 
Pernambuco e a Bahia, quA seria ou o Penedo. ori qual
que! outro ponte• m11i3 abaixo de rio de S. Franci~co, 
•11ja do lado de Ser9'ipe, seja do h do das Alllgoas. In
clino-mo á Penedo. Sobre isto nio ha, e creio que n!lo 

Nilo lta, Sr. presidente, um ponto do Brasil onde se 
estabeleça uma estrada de .Cerro que, tarde oo.cedo, oio 
d6 graudoil re~illtados, o mai~ ou o menos dependo do 
Iutaro ; e, port.nto, para qtie o go•e• no ba de a01parar 
estas prl'lHDÇiln~, dllndo corpo aos lemores iofuodamentados 
desst~s Ires c••lossos. 

Entr11tanto, Sr. pre~idente, parece •me · qae o honrado 
senador por Alng,,.,s 1llude-ae. 

Estoo persuadido, Sr. presidente, qoe o unico· colou o 
doa tre~.apootado~ que pr.dt~ria com algum rondamenlo op. 
por-se a essa utr11d11 d11 ferro ~eria ~ó ur11, o da B·bi11. 
V•jamos. A eslrlldll de r .. rro de -D. Pediu II. I!Mta nllo I'Óde 
rec:iar a uav•g~çio do S. Francisco pnra qu~ s~j" sua " 
exchuiva, e menos que esse rio se abra ati. o oceano. A 

póde b•Vf'r dovid11. . . 
· Eo&oo pArllaadido, Sr pree1dente, que pua o commer~ 
cio do valle de S. Francisco neubuma outra estrada das 
que teeni por obj•ctivo aqo~lle ponto levará vantagem a 
e•ta. Ainda que ~ó po8sa cb•g~~or a Itaparica ou llltobA 
uma C .lú.\ 1 ·~inda que a nRVPga~ao se preste ao c~ lado de 
u ... a r. lú• someole, á um11 -alvarenga de mediano porte, é 
•ufftdellte. Não é predso qoA cb11guem nessa parte enca
rboHirltda gran•les vapores. porquanto os pequenos bnrcoa 
•e multiplicariam e o traf•go _On•ial estava feito, somente 
com o auxilio d"&llls 11.1 ou 16 l·goas de eMlrada.de ferro. 

Este eut' pies ben~llcio ded~t p•qoena estrada de r11rro, 
acredite o seo•do, fará ama revolaçllo no commercio do 
oosso paiz e deutro do seu territorio central ••• 

• • 
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O Sa. CAN8ANsio DR SINJMDÚ. :-Apoiado. 

O Sn. MKNDKS'DK A~n!KIDA.: - •.• porqae daria oma 
grnndH inJ•·JatiVI; ao movim•nto cornm~rcial iotern?, ~ o 
rio d~ S. Fr11ol'i•co esp•rgeria p"r· todoa os t•rntorJO> 
qor..IIJK •llo Vl>inbu~, todos os m~lhor•mento8 moderno. 
que Dllo porterllo chegar tão cedo· ptl~s estradas que se 
tem até o. pr~seDte projectr.do. 

· rf,ffir.ulolades q"e o Sr. Krauss relata nos seus estudo,, 
iMtu é, que h11 •lesta ~strada ~m projecto · nllo pequenos 
obiee~. é o:ortJp:.ran~o tudo com vonhde de acertar, que 
~e chegArá a 11m re~nllado . satisfactorio e com proveito 
p •ra o p:dz. . .. 

Or11, Sr. pre~ideo~e, ·já que o hooratlo senador pelo 
Ceurá me pefgoota· quael sllo as ·diffi··uldade~, eu vou 
mostrar a 8. Ex. o que diz o Sr. Kraues nos estudos que 
fez a reapeito de~l" e>trada, e as dJfficuldadea praticas de 
•ua construcção. Nestes casos loJa a claresa D&o é dema-

O 811. CANSANsio DR SJNIMBú :-Apoiado. 
o sa; MR~DB~ DR AtiiiKIDA :- E~la pequPna ~strada, 

!r. prP~idPDte, levará a todas vanta~r~m ne~te granll~ deli· 
deratum que 8ómente ~h pelo priv•l~gio de sua ~itu•çilo, 
allingJrá mais cedo e diffieilmente lhe disputarão o natural 
predomínio. 

O Sa. F!IIIRJR.l DR MRtto :-Apoiado. 
O Sa. MRNPBS DB' AtMBIDA : -Portanto nllo me leve 11 

mal o nt.obre senador por Alagoas o combater · eu o seu 
projecto. 

o· SR. CANSANSlo DR SINIIIIBÚ : -Da nenhuma maneira. 
pelo contrario. 

o· SR. MBNPBS DB Ati\IRIDA : -Eu sou mui favoravel á 
estrada, somente não po•SO ser ao proj~cto. 

Ora, Sr. ·president•, que os trabalhos do Sr. Kra.u~~ nll•• 
sllo completo8, elle mesmo de alguma sorte o as~egur•, f 

até. póde-se dizflr, qn~ é hostil á estrllda como des~ja o 
nobre sen8dor, como está 81JUi no prúje::to. . 

O Sr Krauss reconb~ce que nno eonv m faz~r ·uma es
.trada de rod• gem p~lo traçado por elle examinado, e qo~ 
lambem n!io· convem uma estra1la de. Cerro em graDdP 
escbla, isto ·é, uma estrada de ferro em que o~ ll'agono 
fossem coodiJzidos á v a por. 

O qu~ o Sr. Krailss queria, Sr. presidente, erilo tram
roads como para bonds com trilhos de bitola estreita, 
ma~ o que se pede no projecto é outra cousa e mui 
ditl'erente. Ora, se n ane se ptde no projecto é outra cousa, 

. os e~tudos do Sr. Krauss alio de t.odu in,ufficien&ee. 
E é por. iqto, Sr. presirie.nte, que convinha que nos eelu

dos que o governo ficou de mandar (der e completar em 
1871, se fizes~em ta otó p~r uma margem do rio, como pel• 
outra, para. v~r-se qual. era o traçado mais bar• lo, e qo• 
podia melhor servir a m·•ior popolaçllo, e· que lambem 
favorecesse mais o desenvolvimento, .nllo só delta nave
gaçllo como da viaçllo nas circamvieiohanças, aiilda df.l 
outra especie. 

Estou · persuadido, Sr. pr_esidente; que o traço do lado 
d~s Al11gôas seii11 proveitoso á maior populaçllo, mas 
lambem ·nutro a convicçllo de que; e~tAndo terminado, o 
outro nllo ·se faria esperar pelo lado de Sergipe e da 
Bahia. As vantagens que ora não vemos transparecPriam, 
e, portanto, logo que um estifesse feito, o seguollo, SI' 

seguiria com promptidilo. 
· Mas, Sr, ·pre~i~ente, se acaso o traço pelo lado da 
Bahia, como eu presumo, fôr mais barato e consultasse 
outras vantagens, nllo s·e· devia tomar o de Piranhas. 

O Sa. FIOUBIU. DR MBtto dA um aparte. 

O Sa MKNDBB DE AtMRJDA:-E' consultando o trabalho 
do Sr. B.olfeld, vendo os srus mappaa, é olhando pura a 
pbya.iooomia du ~aiz por ambaa aa marrtln•, e lambem aa 

aiada (lendo) : . - ·· · · 
« Yar!t ligar Jatobá a ·Piranhas ba escolha eotre viA 

ferrea e de rodagem · . · · 
. · «Calculando-se o trafpgo do alto rio nos primeiros aDDOs 
lfe cirrulaçllo A razllo de 1 ,!00.000 arnbaa e juntamente 
o•om o u ugmento relativo 11 via terrestre pelo commercio 
)ocal e viajantes, em 2.0011 000 di! árroba~ ou toneladas, 
~ioda é tllo modico, 'qU6 lltfO dd para IUitertlar uma ftll 
ferre a em· grande e• cala. • • . » · · · . 

Logo, Sr. presidente, como já disse, os estudos d!l ·Sr. 
Krau~s não são (;1voraveis ao projecto do nobre seo11dor 
por Alrlgôas , contino•m•• : · .. 
ií · •• , más sempre sV:Ificier&le para um caminho de ferro 
•conomico de ~y~t~mll cummummente denominado ameri- • 
cano (tram· way J 

• Acerca dd estrada de · rodag~m occorre que o trans
,,orte, apez11r do Õlfnor capital de ceostrueçlln d11 que 
pod•rá esigir, não dlliXa de exced~r em mai• de 100 •/o 
do frete do via ferrea, e ollo podeudo em i&6S circum
;tancias ser preenchido &•tiM(actorm.mente o Om verda
d~iro da.uova viaçãu, caberá a preferencia ao tram•road; 
l•rlncipalmante se oo 'eo alinh~meoto deade o 11riocJpio 
Cor attend1oJa a .coovenJencia da futura transformaçilo ~m 
via permauPnte. » · 

Allenrla o sena de para esta circumstancia '(lendo)· 
« E embora n4o hoja probàbilidade de dar-~e s~me

lbante oeceuidade nus pr•·a:ímo• 10 á tO atlllas. fui 11eds 
rer&tido que orgaoisei os proj~cto8 que Yão juoto~ ... 

Ora,· Sr. pre8ideole, bana ~óm~nte citar, rl'ferir·me á 
esta parte do relàtorio do Sr. Kraos~ para reconb11cer' se 
'ID", em relação ao projecto que diMcuumn~. os seus· ea
udoa allo incompletos, e que a l~i n. 1953 -de 1.7 de 

1 Julho de 1871 devia ser rigorosamente executada pel!l 
gonrno. 

Agora vejamos quae~ as dimculdades a vencer no tra
çado cuja planta levantou o m~smo engenheiro o Sr. Krauss. 
A rormaçllo geologic.a do leito da estrada, predominante, 
é roc~11 grat~itica em todas as lbaS gradações e metamor
J•hose•, n•giodo por e~sa e outras causas grandes denios, 
qo" em outras circumstaocias poderiam escusar-se, aterrar, 
cdrle1 em•rocha, ohr~s, em summa, muiti11simo dispen
olio~as. Convem que o senado ouça a propria exposiçllo do 
Sr. Kraoss quanto ás difficnldades na construcçllo da ea
trada. (UJ: 

« Cedendo A necesaidade de evitarem-u 01 terrsr&ol 
alcar&tilador do rio Crauuan ·na parte inrerior A soa união 
eom o riacho da Onça, A yfsla do dispendioso da sua 
passagem, em combinaçllo com a. vantagem de· um 'futuro 
ramal.para os sertões ceotraes de Pernambuco, que ha de 
f'ntroncar-ae no v alie do rio Moxotó, afallri-me AO alinha
mento da· via das margooa do Rio· de S. Franci~co lalve• 
111ai1 do que: á primeira viata pareça uecea1ario. A.ccru-

.I 
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eentando, porem, a. economia par11 e• ta forro~ Rlcaoçad•. 
no traj~(IIO ·das numaro1o1 grota1, n• qun~~- r.as pr"xi 
mid;odps do rio neceftsariam~utt~ Hao mu1to maior~s do qu• 
no alio •ert~u; il considerando Mil d11 • utro l11do qu· ndo 
COIIVIfll OprOIIJÍflliJT ltl ao lrhC" d• &••toai ll"lrRd&, porqu• 
ai:. b .. vi<~m de ~<ot:ontrar-se diffi ulda•le" oiÍ pa•s•g"m da• 
eerrae de Tacaratú, e~m Miar oaa vul1as ind••peo~ay~i' 
para accommodar a · linha aos acCidHot~s do terr~no é 

O S11. Muos~· DI ALIIIIIDA: - Sergipe nllo ~~~- ~pr~..:
v•ita em oa·ta da' 'ntrada, pofljUe. tilm o II!IU temtorut 
·l~nLro · d11~ U l~goas do rio Pirap•tinga, que é o num e 
.nLigo d·~~a p~rt11 do rio .d11 S. Franeísco : s4o as l_i 
l•gua• D•V ·gav .. is. ·sergipR u4o prMitla. da "strada, eomo 
vi·u•bo 11prov•itará .;Hia iudireclameoie, pelos melhora-
m•ÔtoM que viril derramar.. . 

O 811. FrousriiA DI MBLLO : -::- A e11rada nlo ba de 
, llVidf'nte a VIIDIHgelll da · linba adoplãda, e sobre til• 

cltJver/Jo co~tilergir 01 e~ludoi de~l'il. fJOI ". 
· .f.orlantu, Sr. prH•idente, o me~mo Sr. Krauss COJ•fessa 

que os seus eetu•los eram incompleloe E 'e 111 n•mi
na•ae·oa terrilorio.i de Serg1pe e B•llil< encohlrar-8e-i4• 
tantos trop~çoa, e a D~>r.A•&ifilldll do J•rolon..:ar-s• ll virt 
m"di11nt11 l"ngos desvio&? V•·j?mo~ a~ obras que a estrada 
raclama (len4o) · · · 

-. Obtaa ·pe1otla1. N01 'prP.paro do leito d11 estrada app~<
rec•m someot11 n" r•mpll fia s11rra d11 · PtranbM~ e no~ t~rre · 
nos do riac~o da Oriça .,. Craon•n, JIUA an•b•••- CAr4'c"~ 
de ~···cortes •m rocha e de alerro• tt••pen-tioro•. M•n"" 
prsadu·e~ram as pae.s•gens do rio das A~:u••-M•·•tAs. ~<: 
cou~trucç4u do le•1o da fl•trada no valle do Moxu1ó, e.,.. 
remnçilo d11 alguma fJtJftedio d1~aemioada nos ser~ileo pro 

· ximus á Br~jl••ho d~ Fó~a. » . 
o~ lllnd·· uma ponte impoÍ111nte sobre o rio. Moxnt6· 

'de 1-10 metros d~ comprtmAnto Co111 sei~. a .oito d., 
altura e mais sAi~ pont11~ de 1 O a IIS metros de vln e 
cinco ll oito d11 altura; além dA 80 "onLilbiles de t•,OO a 
IS•,OO de •Ao,: e perto de i I O boeirud com vélo médio 
taJVPI de f 111 00. . 

Vé·se, po1s Sr. pre~iden'te, qoo silo nbr11s de alguma 
import11n•·•~. e que t•h"z nilo ··se po~sam fazer cum a~ 
-L toO,OOO, que se pAffem pua e<MII. coostrocçll.o. que aliá• 
elo no HADti•IO de lrom, way, porque 1e . fór ~.m aent1do 
·opposto e~ta de~pe,za ddve ~e•n duvida du.phcar. 

Ora eu doo hoto mere•:itnento a e~ la e"trada, Sr. 
prllsidente; e desAjO tanto auxili~f 1_1. com O ffi~ 1 1 VOtO q011 

digo que para coo· trot-la quer p•lo larlo d~ provmcia d"" 
Al .. gó~s, qu11r pelo outro lafló, m:ts ·e•p.,ci~lm~nt" p•lo das 
AiagóilS, algum eacnft•:lo Sll d~v~ra (,.zflro E•a rel .. çl\o a• 

. ,\l~góae, essa prnvincia devia para COD•t• uiJ-a, ~e fo•SII prll 
cidu, ve~der a ohima- camisa,. porquantn ella da ri .. gr•nde 
importancia ao se'u de8P.DVOIVIÍD811IO commerCilll. r~lribuiu
do-lbe 'com g~nerosi•fade o~ulenta, o aÚ:r.1ho: além de que 
quasi Ioda terá o seu leito em territurio alagoan.o, cn111· 
quanto· o honrado aenador. por essa proviocia (o Sr. 
Cotai411140) dissesse o contrario. · . 

Para recoohecer•se a ~xactld4o do meu a~sertu bula I é r, 
Sr. presidente, a ·lista· das estaçiles projectafl&8, que 840 
nove: sete s4o em territorio al11110aDo e 11penas doas, a• 
do riu Fundo e J•lobá em territorio ·de P11roamboco. E' 
uma estrada, pode-se d1~er, em todo ~entido aesliuada a 
favorecer co11. muita e~pecialidade a pro•incia das Alagóas, 
o que eu muito applaodo. 

otrdVfl8d•r S·~gl~e f . . 

O Sit MaNDBB DI ALIIIBID,l :.~l~l.~o. 

O ~~ Pu" DB Msllnlll'lf' :-Da um aparte. 
-0-811 M1111vu. DB ALIIIKID'! -l•to é outra· cousa; apro

veita 11 P rnan•buco ,;m pari•: e es~es lados· de Peroa,.!luco 
.aprunn.r4u mail! d•pre~oa r.om essa ee&rada diJ·· q,PII com 
onlr~<s qUJ 8" d••tio11m a entrar em seua· CtiDlroe.· T"c&.-. 
r~lú " to1"" aqu.,ll•" arlji.ICt'DCias se aprneJiari~m log~J 
•lto••H hupo' tante me•hnriiÍDtoto. 

O Sa. P.Es. o1 Ma!lon!lf:& :-Apronita a-. mui&os Ier-
reno• do Per01irubuc11, · 

O Sa. Ms .. DBI oa ALMBtll& :- Sem d1nida; ma~ quea 
Iocr" m"i•, sej •mos fran·:o~ e claros a esse respeito, é a 
provinc111 das A lAgoas e "11 nlo ib11 quero mal por i· to. 
Pernaoíbueo, o .. bia ,. M•nas blo de se ulili~ar mni&o deeaa 
eslrad,., não ba duv1da, p11ra aa cargas pesad•a que, por 
outra• VIII$ nllo pod"m facil•n"nte penetrar ; n4t o sal 
marilimo, por qna pour.o ~" ba de importllr por aqu~lla· ro'l., 

N•~s" pulicnlar o territorio da- nov11 provinct-_A~ S. · · 
Franr.1si:•• que tanto de~•jo ver creada' é uma nova q-,.1~. 
11c1a; é >~buotl!!nli•simo de minas de sal-gemma ttoe ainda 
nt\o e•l·m bJ.plor~daa ~en4o toscamrnte; 

O r .. , Sr. prt~sidente, quem po~so~ essa riqu•za que a· 
Prot~denr.ia s~biami'Dttl por alli tiepargiu, o · eal gemma 
u4o prHei~a. qnti o marinho PIISSII ~~~ cacbotnraa para ser 
r.ousumidu dentro deste t .. rritoriõ e nos distrir.toa lldjacen.
tes d1•111nl•s do mar, qo11 nilu poderiam importar .sal .J!Ia
ritimu. p.,Jo t:onLr~srio, até He exportaria muito bem ~ •ai 
rl•s~fl terrilorío para P1 .• uby, para M!nas e meemo para 
Goyaz e :.~ovoaçil•s limitrnpbes da B·hia oceideo&~); · . 
• Mas· em todo o ca•o a provi11cia q~e tem Jll&is ioterl!ase 

DIIS•Il es&rada, a VerdlldBira ioteressada é· a das ~Jagc)u, 
&to. é e•m que•tão, ~ao nos illu.damos. 

O Sn. FlllrllNDIIS u Ctr .. u.t. :-$em · q·ueatllo. 

O Sn. MB!fPI~ DB ·ALMIIDA:-NAo lbe quero mal por 
i1io e até dea11jo que se faça; e. muito breve. O .que tam
bl'lll quPro é que o governo compra .a l11i, cumpra a pro
m•asll qn11 fez, porque o governo oilo pr .. cisa deata·auto• 
ri•açllo, já está aatimsado pela lei de 181S!, e· pelo ara; i" 
§ 1• da lei do arruo passado, . e· porlaoto eatieCa~a essa 
grande necee.idade do nosso paiz. · . . 

Os Sas. StiiiMBU' 1 Pus DI MBIIDOIIÇ4:-Nlo apoiado. 
O Sa. M1l'IDRS DE ALMEID4 : - Favorece. maia a pro-

vineia das·Al11góas do que 11 1Jualquer outra. · 
O Sa. 'FtoUBIU DR Mnto :-Vai favorecer Sergipe que 

Basta que. o governo toJIIe,a p11ito a creaçlo .da DOY& 
provinciil d6 S. Fraoci.co para eslar obrigado i· ma~d~r 
con~truir es~a ~strAdll, porqne sem ella a nova proYIDCI& 
Dilo pó1le (•·IRadarn~Die VÍVI!r. 

O 811. Fanrwmas D4 Cu!IDA.:~N4o ~poiado; "Yive per
teiJamente sem ella. 

Oca do lado oppoato. . · 
9 Sa. FBRII411DBI D.\ Cul'IB4: -.A Sergipe nilo apro

veita em. cou1a ai ~ruma • 

• 

O Sn. !lllNoEs DI ALMIIID4 :-Perdóe-me o nobre. •e
nado r : e11e11 ~strada ~.que ha de dar "Yida ao: commercio 
do vali e da S. i'ra.oeiaco ••• 

• • 
• 
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O Sa. FJRIUI'IDIB DA Cé~n" : -Niu apoiado ; au con
trario. 

Supponb11rno• 110" &!(ora h~ som~ot11 10 011 tO aj1•ojoa : 
eorn o· eorumerr.io a'~~~tnrado niiQUIIIIe ponto •II•H '' mui-. 
upllcarllo, porqu11 o qu• -Dilo pl'l•ltl lf''f•r tom om11 gr11nde 
b-HCII"'IIl~tva ·~A •m URIII d•Sf<UII d~ ajoujo&; ÍIIIIS a Oit.VB-

O Sn. MBI'IIIIS DB ALIIBIDA :-... porque aa nutr~s 
l~trad~ta d11 rerro bao IJe l•v"r muito t~mpu var•1 ale nça• 

. es!as mArg .. a~. • f("ÇAO ''Siá rtlla 11 r~•Ohida . 

• O 8a. FJR!fAIIDBI DA Cu~B4 :-Nilo apoiado. 

. O Sa. MllfDBI 111 A;.!IBID4 :-•• : e ess~ simples ee 
trada de I IS legaas rar-8•-ba com br~•idade. 

o Sn. FIIIN~IIDBS DA Cu"BA :-Mas o onbre aPoador 
olo cont• com a ~eraude de~pen 1 cvm o risco COietante 
da perda da r.arga ' · ·. ' · . 

O 811. FlftlfAIIDI~ DA Cu"D.I. : - E a parte eocacboeiradB 
que é'ionanganl f 

o Sa MKNDKS DI ALIIBIDA:-Atten~a o nobre ~enlldnr: 
o riMco ri• p~rrta ·.d~ car~:a, tudo isto é ne,te t11rnpo "m 
IJU• t~mpr•g·mos rudes meio8;'o tr11fegu ali rerará aa 
<lrfD··olollldi'S, O Sa . .MRNDI8 DI ALIIBID4 :-Nilo · ba- aÍII '6 "~cripto• 

que se lenba o_Çcupado do Rio de S. Franm,co, qoor 
Accioli, quer H:.lr~Jd, quer Kr .ou, qali !liga que PUII 

parte é inout~gnel. 

O Sa. FIANANoiu DA CUNn' :-DÁ urn ap11rte. 

O Sa •. .MBNDIS DI AL!IBIDA -0 nobr11 ~•n~llor P~tá 
. eng•nado ; i~to é n11gocio de olbu 11 v~~r : o qu,. é pro

priamente, rigorosam•nte io .. ngavPI no Rrn de 8. Fran
cilco 6 o tospaço que ne da cachoeira do ltapariea até 
Caoindé Vrlbo 

O Sa.' FIRNAIIDIR" u CuNuA :-E de B6a Vista· até 
Santo Antonio de Rod6las é na ••g•vel '1 . 

0 .Sa •. .MIIIDIS DI ÁLIIBIDA :-E' navegneJ. 

. o Sa. F1RNAI'IDI8 DA CUNilA ::._Nilo é, Dilo, eenbor •. 

0 Sa. MINDIS DB ALIIIIDA :-E'oavegueJ por barca~ 
e ajoajoa. 

O Sa. Fnl'IUDBS DA Cu!IBA : -Por barca. niio ; por 
ajoujo& e caoõaa naa encbentu; mas ba t6 Jegaas de illa
Yegabt, idade 11bsoluta. 

O Sa. Mll'IBBS DI ALIIIIJDA :-Eu aqui apoio-me em 
autoridades qu• examinaram osta qae8l4o no proprio rio. 

O Sa. Fll'a!IANDBS DA CuNHA : - Eu me apoio ao 
Sr. Halreld. · . 

O Sn. Muo1a DI ALIIBtDA :-Eu lambem me apoio o~ 
Sr. Ba.lfeld. 

O 811, FBRI'IAI'IDBa DA CÚ!IDA :-EIIe nilo diz iuo. 
Q ·sri. MBNnla o1 ALIIIJDA .: -Iurelizm•nto o go•erno 

Dilo mandroD imprimir o rel;,torio do Sr. u .• ICeld ~m um 
rormlito auppor1a 'Qel ; é preci"o trazer para _aqui um 
grande e pes~t'do bacamarte, qUI' DilO é possiYel com faci 
lidada traliHportar Se o r~laturio fosse imprPIII!O ern um 
formato· maia p~queno e commorto, e~ta qaestAo ee r~sul-
nria faellmente. , 

Mna adm•tto,por um momento.que o Sr. Halfeld su•tent• 
qua entre J,tobá e o Joaseiro ha uma parte inaveeavel t1 

e aõ DllTP&'MYIII no t~mpo das cbtias. 

· O 811. FIRNA!'IDBS DA Cu11114 :-Por can6u e ajnujo~, 
nangaçAo dilllcil e por uma serie de cacboeiru nllo in· 
terrompidu. . 

O Ra F&aii•IIDI~ DA Cu"u• :--Nilo, SP.nbor. 

O Sa. Msrtnl• DB ALIIIIID.t. :'-E' agnra qu~ nilo se t~m 
,.rbad•• corn ·• u~ru;l\o p"ra e~:. a A eou~11s ; rn~·~ qu ·•ndo e 
e"IDmAtCJn tÍVIIr in111re~a11 PlD lenr 88 •UIIR mArcalforiliS aO 
Alln S. Frdncisco, em todns 1'881!8 logllrea tlrfDc•i• app11re
··flrlle mf'ios d~s .c11noas traoapor11m os llmbu•çn•, d" · 8e 
r11rilit11r l'hg~m. A3 P"8RRit~os agnra mui difDr.ollo8as 
ll•rnu-.,-bA., fac•is 11m muitos Jo~area com qualquer 
p•IJOPQO mt~lb.~ramfiDtO. 

A qu•stAn ó muito airnpl11• : ch11ga-'e ou nllo, ainda 
oJUI! em ajnnjn, até Jalobá 'l Dizem n8. esr.riptore8 que 'im. 

O Sn. Flaii•I'IDIS DA Cu"IIA :·-Nilo dizPm, Dilo, senhor. 

O SP. MKNIIRS n& AL!IIIIIDA : - Ob I TPnhn aqui 01 
~~~tortos do :Sr. Kr. u a que ~u~teotam a aftlrmaliu. 

O Sa. F&RNAI'IDIS u Cu"l."' dá um aparte. 

O Sn. MINDtiS·DI ALIIIRIDA :-Sim, s•nbor, o Sr. Kraasa 
.. estodClD a naV"IC' çil.o 011 .b11ixa da~- Agar~s desde. Jc~tubá at6 
a via fluvial hvre, isto é, até.o Sobradinbo. 

• O S1. FIRIIA~DBS DA Cu11nA : - Ua abi observações 'l 

O Sa. M111nBs DI ALMEIDA :- Elle já achou as obser
•ações no estudo do Sr. !hlfed ••• 

O Sn. FBIINANDBS DA CuND! :- Ab I 
o Sa. MINDIB DB ÁLIIBIDA :- .•• e fez outras sua• 

eapeciaes. 

O S11. FI\NANDIS n• Cumu : - Os estudos .completos 
que t~mos elo os do Sr. Balfed. · 

o Sa. MBifDIS III ALIIBJDA :- Mae voltem a~ á estrada •. 
Poriuo, digu ~o, que o gneroo para mandar con•trair 
~~ta e8tr~da nllo pre«isa do art. t• do projecto, o goYerno 
~~~lá para is!o aotorisado. 

O Sa. FrouBru DI MBLLO :~Preciea. 

O SR. MÍIIDBi 01 ALMIIDA :-Nio precisa, desculpe-me 
o oobr" ~~n•dor, porqu" tem a le1 do aono passado. 

o' Sa. Fr&URIIIA DI MBLLO :..:.. A lei do anno pllS!lldo é 
para ~~~ c"DHiruir~rn l'etradu l'm ama provincia, e nAo ea
lradlll qne p1181Am por mail de ama prnincia, como eeta 

O Sa. Ma!IDBS D~ ALIIIIJD4 : -M11s adrnit111rno~ mesmo 
isto • o que 811. 1egue ? E' que ba uma grande part11 do 
anuo em que a11 nn~ga, aiuda mesmo qa" slljll n11·~ea 
11joujoa e c11o6as. Seo~o a&8im, d~•de que o 'tljouju p6d· 
cbrgar a Jat11bá e carrrgar, a dimculdade está reaolvtd~o.. 
o triumpbo para essa estrada é eTideDte. 

de que MI tr• La. · 

O Sn. MJNDIR 111 ALIIIJDA :- Perd6e-ml', V. Ex. ~nlilo 
nA~> I•• bPm 11 1~1 ; ella é uu ! t po~itin. 

(Bq um t•pBrt~.) 
úb I a IPi é posilh'a ; ollo pPrganta ~e a f8tratla ó 

em ama só provincia 01 em terrilorio de duas ou m~oia. 

I 
• 

I 

I 
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O Sa. F1GUIIIU DI MILLO :-E' uma em cada pro
vlocia. 

O Sa. llnoss DI AuriiDA :-Mo 6 di~posiçlo d• 
outro par&grapho ; no § t• a que me referi. nl•• ~e -diz 
iiÍto. Pur 81111 p11ra&'r•pbo o governo e$tá hijbilit11do em 
qualquer pu.rte do t~rrUorio branileiro a poder maod1u 
coo•lruir uma estrada desde que apparPÇil uma com
panhi• que h& veado feito aerios eatu~oa, aujuile-ae. áti 
coodiçiJes qaft I'Xi«e aquelle dr creio.. · 

O ~ •• P.&BAIIA&U.Á. ;-E eet~& é ger~&l, commuoiea dou 
proviocias. 
·O Si .. IIBNDBB DI ALIIIIDA : - O o~bre preaideo&e do 

_, CODA.elho d1sae aqui em um11 das sessões passadas, que a 
Jei alo obrigava a isto; mas refdria-sA á IIMtrado do Ma
deira e· Mamoré que S. Ex. julgava internacional P<&ra 
estrada oaciooal tem o goveroo autorisaçllo ; as,im pen• 
ao, pnderei estar enganado. A outra o goveroo podia 
lambem mandar construir, porque o traçado no projecto 
estava e está dentro do territorio de. Matto Grouo ; mas 
o nobre pre•ideute do conselho recasou -se a is_to, porqu~ 
Julgava que era essa estra.Ja inlernaciot~al, pelas conces
ailas r~itas á nossa visioha, a republica da Bnhvia. 

Aqui, temos, Sr. presidente, o decreto n. U 50-de 2 i 
de SetembroA(IIe 1873 quando di1 DO s~<u art. 1• : (l~) 

a A. lei a. 6U-de 26 da Junbo de 1831 ~erá de pra 
em diaute obsernda com as s~guintes alt~raç4~s: 

•§ 1.o A's cumjlanbias que, na conformid11dd do art t• 
da r"r~r1da IIli, se propuzerrm a cons1rn1r '1as r~rreas, 
demonstrando com soas pl&nos e da~oa A•l•tl•ticns, qu• 
est~ts 'pod~m dar· de renda liquida ( 0/•- · ftc·a o 9"VIlrllo 
tJUiuruado p~ra conceder ulli~ ~ubveuçl\u k•lumtttric~& ou 
garantia de juros, que nlo ex•:edao de 7 "/•• corre,pon
deÓtes ao capnal ,.mprPsado e pelo pr~&zo de 30 "nno •• » 

Vej11mo• o que didp4• a t.i ou d-creto a. 6U-de t6 
de Jonbo dA 18112 no art. t•, intil•peusavel para a intelh
reucla da preced.,ote med1da (I~): 

a Se apparece1em companbi .a que ·se propuobam a 
con.truir caminhos de ferro em quatuq .. er. outros poo&us 
do Imperio, puder-á o governo lgn .. hutln&d contraiu com 
eJlllS ~obre as m"smas baseS declarada& DO ~ort1go aotece-· 
dente. Neli• ca1o, porém, ser llo os re,pPctivus contratod 
aubmett1dus á app·rovaçlo do corpo t~gl•l~&uv_u 118m de 
resolver sobre a conveuittncia da• liobas pr.,jo.,&adae, a 
opportamdade da1 empreus, e · a respons<>blhd~&do do 
lheauuro; ·. . 

Por&ant,o. ·vê -ee qae P,ela lei do ao ao passado o gflveroo 
estafa babilita~o a mand~tr construir eatr .. da~ ~~~ f~rro· 11m 
todo o Imperio como jA esta. Til pela Je1 d" 18112 cum &8 

aegu10Le• alteraçóe~ . Qa• Sd algam& comp11ub.n na cun 
fu•m:dadt~·do art. 2• da r•ferldll lei se prupozer a cons
truir VI&~ ferreas oo. t•rritorio do lwperio, demc•nstrandu 
COm seU pliinOS e dadoS 6fttati•tÍCU8 que . ped~m dar d~ 
ren•la liqu1d~ i •10 , ftca o governo. au&urisado .Ja coonct1dt1r 
uma sabveoc4o kTiom•tr1ca uu o Juro qu11 nilo t~xceda. a 
7 "/o etc. E-1s aqu1, flurtnoto, curupr•b11Mida qualquer e~
trlld,, pruvmc1al ••U iu&-r-pr· vinclal D., Cuutr .. rlo a o"'" 
m•~id11 cun~agrad~& nesse paragr.pbo ~eria uma iu•>ti-
Jidadt~. ' 

A. nispoaiçllo qut~ se re'ero pPc~uliarm~nto áM r.strArla~ 
de co.da uma proviucia é a do § S• do ~llbDIO arugo qur 
ae~im diz: (1,.) 

» O gnerno s6 poderá conceder subveoçlo oa garaoUa 
rl11 jurus ás estradas, que servirem de príocipàl .commuol• 
''açllo eutre os centro~ produetores e os de exportaçllo, e . 
nclo conced,rii estes favores a mais de ama estrada 1111 
cada proviocia, . emqunoto esta estrada. alo produ&ir · uma 
anda I iquida,. que di~p11nae os ditos rnorea. » 

Esta diapo8içilo é ddrsrente da do § t• e alo tem re-
lação de dependeoci11. Sllo dis&ioctu. · 

Bs~ paragr~tpho 6 pois o que se refere ás eetradae pro
viociae• aem exo:lair as outras; mas pela lei de .. 18111o ·. 
~ovPruo já e~hva habilitado para.iuo dentro.do terri&urio 
do lrnperio. Toda a •llffi·,iJlrlade ee&ava na ,appronç~o do 
colitrato pelo corpo lt'gielativo. _ 

O oobre presidente do conselho, quaado ae oppoz'·a _sub
veuçil.o (agora está de outro parecer) d• estrada de lerro 
do Mlldeira e Hamoré, declarou qoe aee1m procedia por 
Dilo f'Slaf eela estrada comprehendida oa. letra da lei de· . 
1873, pórquiiDto e,ra uma estrada intern,acia~tal, do suaa 
palavras qoe reproduzo; quando ao envez toda.clla eeli 
traçada Do terruc_~rio de Matto-Grosao, isto· 6 a prciviocia · 
q·u., o nobre presidente do conselho dignamente repre~ , 
senta.· · 

E' por iuo que digo, Sr. preside ate, qae !' art. 1 • do 
projecto em discu•sllo é inutil; e pretendo lambem epp6r~ 
me ao art. 2", que alo es'á em discaeelo, moatraado 
opportuoamente. as raziJee qu& tenho para esse propoei&o. 

Uma dellas é que essas obrà1, que elo avaliad•a em 
mu•to po!Hlo pelos estudos do Sr. Kraus8, o· Sr. Halfr.ld as 
~leva a um preÇo •xtraordinRTio. O Sr. Krauss orça os 
m~lborameotos do rio em qaaalia relativameate dimiliu&a; 
mas, Sr. preaident.,, mesmo stgaódo o qae diz este eage-
oheiro, 6 uma obra colossal. . · 

B' esse um doe mot1vos que d11termiaa o mea voto ; 
eoteodo, Sr. prrside.ate, que o art. t• olo· deve' ser ·appro
ndo. Convém d~lxar t!HS8S trabalhos . parà mais tarde, 
i•to é, depob de organisada a nova prov1ocia de S. Fraa. 
ci~co, porque enllio . com um representante do gonrilo 
nllquelle .t~gar, interessado em vtr e observar com oe · 
pr11pr1os olbus 8e o que se diz em tantos eatudoa é ou 
n&o verdade, t11m ou alo fundamento, a empreza d_a deeo
bstrurção de TIO tllo importante alo _8e tornará ,llbiecto de · 
llspecul-·ç4o sem baae que alei poeea o governo bem 
apr .. ciar. · . . · 
- Os e•tudos fe1tos até hoje .alio .insolllcit~n&es, coDTem que 
se fllça novo8 e completo~ de modo a habilitar o governo, 
inform~tdo de todas as circumstaociu, a dei b_erar com· 
conscienCJa do qae vae fazer, e cert•za de .deaempeÍibar 
lati.r~ct~rl~&men&e o a11u leVPr. Hnje alo o pód11 com ae · 
guraoça faz"r; nlo tem dados suffi,aentes para iiiO, 0 qae 
ui•te é IDCOIIIpleto .. 

N t11, Sr. presid•ote, a d•ffi ui ·adll qus h~ de ee poder· 
r.nm IIX•Clitl4o avali11r esses tr~tbalh11s coll•·••liel: o Sr. 
H.Jr~Jd nAo S8 atreveu 11 IIVIlJiai•08 1 prOp>>l C>•m.o m~Jhnr 
l~mb•aoça aio caual de 72 l~gu"s.por IIIi 0011.1100.1 1- O 
Sr. Kr·a~8, nutro ~ng•nh .. iro, av .• hbu-os llill i,100 ooo.a. 

E~1a notnel divergenc1a 11uima-me· a iosi~tlr llm d1zer, 
qae nlo ee dttvA r~>zar tentar a obra da detob~trncç4o do 
·1o st~m prim~iro cre~r-s11 a província de !1. Fraociaco. 
') 11lho du guverno d.,,e llohr.r presenll'1 trat .. a4_o ·le ·de 
ubrn de tanta magnitude. 

Q·•BUto ~s obras da estrada, Sr. pre8idRote. póde o 
goYeroo coll&ra&al~as, logo qae teu* eaiQdoa ea qua 
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acredite. A utilidade parece-me mãnir~sta. Nllo pr~cisa 
o gonrnn deste porjeject&, porquanto, par" tanto, eomo já 
disse, está Ànlorisado Do'mais, existe r.ontra O .projflCIO 
a legislaç4o de 1871, que receobt~ct~u que os estudoe 
entllo exiateates, nllo sa&i~raziam, eram, e de rsito ello 
incompletos. · 

·A lfUPBtilo, portnnto, da estrada de rerro. marginando o 
rio dt~ S. Frandsco, é igual, em um certo pouto d6 vi~ta, 
a do MMdeira e Mamoré. 

O Sa. FtoUBIIIA na MILL~ : Nilo 11poiado. 
· O Sa. llil'IDBS DB AiiiBJDt :- E' a m~sma cousa ·c'"m 

a dift"ert~DÇII de que na r•gi40 do rio d11 S . Franc1séu. 
a estrada em projecto ou •l'ja o traçado do lado direito do 
rio ·ou do esquerdo, semprll se con~truirá .,m terrilorio. 
D~cional r e no outro porito o do; por quanto é ~ó no t•rr•~ 
torio OaCiooal O leito margÍD~&ndo a m~&•gPm direita do 
oútrórà' rio Madeira, e dentro da circoJllecripcáo d10 
M'~&tt•• Grosssso. ' 

Assim, Sr. presidente, baveodo estudos· incomplt>tos, o. 
gôv'lirno á meu ver pode ·di> pensar ·a approvaçilo d'esla 
lei, mandar ruer a verlflcaçllo d'e~les e•tlidos e compl•
ta~los 00 iDtHV&JIO das Bll8>ÕA8 do COrpo l•gislliLIVO até 
1875. e levar avante e~tA mPibPramPolu com tod .. 11 A~fi
cacia, cómo fez pars o R1u Grande do ~ol, pur qnaolo é de 
iot~relise m~ximo para e•ie paiz. · 
·--Portanto, ·Sr. pre~idt~ore, eu cootinúo a votar pAla 

estradra em questAo, mas· Dilo posso, digu-o com basl.ootl! 
séntimeoto, acompanhar o nobre seoadur por Alagoas, 
approvaodo o seu projecto. 

O Sa. ih:IIDBB 011 ALIIBin&:~lsto é outra cousa: é do 
q'ue trata o arl. to no~ §§ 2• 11 3°, e é as~im que se póde 
~Dlllnder À liberalidade dr&la )ei1 · que CODa S&lis(aÇIO 
vot&i, para oilo se eatar depend"odo, a miudo, constante'.:. 
l~mflole, do aaseoso do corpo legi11lati'o g .. ral, oe~t.eiJ' 
melhoram•ntos. Maa, o art. . 1• de~sa le1, é que dbplfe' 
snbre a . ut1h dada de Iodas as estradas em gerei, sem la~er 
di•tiiiCCll01 e DO art.· ! 0 88 trata da Utilidade de1Ja1 em 
rel•çilo 'ás proviucias. · . 

Pó~e ser, Sr. presidente, que estPja enganado; maa é o 
qu" se d~prt<bende do espirilo da lei, e o que reaalta 
mesmo da ~na Mra. E a qu~st4o é qaA as estradas de 
t•rro eotr e proviocias nlu estilo depeod~otes do beoepla;. 
cito das provJociãs, e sim do governo g•ral. A•, e~tradal 
propriam,.ole. proviociaes é que depeode.m das . respecti- • 
v~as ass~mbléa,, e sAo lamb"m as qu11 ellas podl'm d~>cre-
tar, e l~var á efl'•ito com iiUXIIio do ·guverno. Mas as que 
Hr.am entre doas ou m" is pruvioclas, o ·governo .. póde 
maod .. r construir., comhoto quo mostrem por c .. Jcill~ s 
puder dar uma ~eoda Jcqu1da do I 0/ 0 , e a restricçao neste 
CllMo nAo me pnrec~> de utilidade. 

Não inai"Lir•i m~&id no 1srg•mPnto. Mas uAo é· esta a· 
miDb" queotiio principal, é outrri. N4o é se .. ~ta lei deve 
si.r restnctameole IDter~retada· 110 em sentido largo,· como 
penso. · · 

" minba qa ·~tiio prinrip•l é qll"• em 1871, pela lei o. 
1953 -de 17 de Julh • art t § 3 r•conbHcuu-se qu• á res-. 
p•ilo da e~tr.da em diBca••àu, uó~ nAo 11ob •mos e. tu dos 
comJ>I•lol, salisfactorio!. Or&. l~odo nesse IlUDO olo ~6 ·o 
s•Ditdo e a caro ara dos deputados, que .com pequeoa dif
roreoça. ainda se compile do m~swo pessoal, e lbmbem o 
actual miuiMlerio, ri!conb•cidu que não havh estu~os com- · 

O Sr. Rende•· de A.lmelcla. :-0 oobrP 
' senador por Allijrc'IIIS, qun me rl)z " honra de r~epoo~ .. , h 

poucas ob~Arvaçil•s qui! fiz a rAsp~ito dest1i •strada. co"
te~tou que o 11rl 1° ~• rl'pUtH~~e ioutil,. porqnR a l•i PU 
o d~creto n. !iiSO-de· U de Seten.bro de 11:173 oãu ll'm 
o alc:aDce que< "·o )bfl d~<i. 

EulrAtanto, Sr. prP~idPote, 88 o IIHplrito dP~t~~ derr•tn 
&ave áom•nle em C•·D;ideraçllo a~ Pdrada~ provinciails, não 
está elle muito c)Hro, 10 é ,osslv•l que s•ja •8•11 o ""Piritn 
da di~po.içilo; m111 a letra d" l•i da ampla liberd~d" ~to 
geverno; porquuto DÓ~ Dilo dPv• m •s ent"'n~ur est11 artign 
aPnllo de ar.curdo c11m a le1 d~ 1 Hlí!, pi' la qual o gnv11nu• 
tinba 11m pia faruldade de ac•ltar ou r• j•ilar qualq!J•r 
contraio o~sle Peuudo. 

-pleto&, e o o bre senador por A lagoas _conrorllou nisto, 
porq .. anto r .. i o autor d,. medi~a, pela qual se maudol! 
vsrrfi·•llr ~ r zer novob e'tudo·;· como ab~tlidonar-~e esse 
juizo f'J&riiAo em um• l•i d.e tau poúco t"mpo, 8. agóra 
jr~tgnr-s" q1e oa medmosePlli•IO~ e~lllu completos, quando 
pus tc-ri· rm~>nt" a Ao a• 6zeram outro" ? Oa qu11 existem 
.lé b .. j .. &Ao ~ÓOI•Dll'l 08 d' Sr. B .. ltrld di'' 181it, e 011 do 
S·. Krlloss. que se maodara111 (,.z r ebJ t 868. 

o Sa. c~K·AIIIilO DR Sui!IIBÚ:-v Ex. mil p•rmillR um 
aparte, sujellando depúis'esse~ contratos á hpprovaçAo do 
poder I•Ki~latilo. 

O SJÍ MKIIDBI •• ALIIBJD&:-N~o ba duvida, qoP, p11l11 
lei de 18112 o oo.iro embllr~&ço qne bavi" era de po•11'r o: 
governo aceitar l'm qualqaPr parl11 do tPrriturio. do lmpl'• 
rio propostas de qualq1er comp~obia p•ra con~tru,·ç4o 
de e•trada de f•rro, comtanto quA a garantia d" jnrod ~e
p~ndesee de appr.ovaçllo do rorpn .l•~:•slalivo. O o a 11 alt•
ra~ilo qu" se r~z pAla lei dfl ! 87S r.ri qo11 se pod~sRe con
struir e~sas e~otradas, s~m dPp•nd.·nci" de apprnvacllfl do 
corpo l•!li•llltiVo. SA t~lla• pedA~••m aprtS•·nlar m•~iante 
c111rul••s b•m ••Iodado• um11 rt·rrda'lit~ui•lll d~ 4 °/0 

o ':;ft CANSAN>Ã.II DIC :Sll'il.IIBÓ: - J!. ro~sew c.ltcr~tlldll• 
pela aaiom.bléà · provhici•l. 

P .• rec,., sr. pre.i leot.,, qoe sMria uma hm .. ada le da parte 
do •·orpu l•gi•IBIIVo e du prupriu gov .. roo, qoe alnd .. ~obsiate; 
•pprov•r buji. mHdJda opposta a dt~cr .. tada em 1871 DAS 
corrd•c;iif'8 dr&laa. s .. ro~se outro minlaterio, pod .. rill tal VIII 

dlz•r : • l•to era o peo~ .. r do minislerio precedente, mas 
I'ID enteudu que os e~lu.los pubhc11dos "té. 187Le8t4o multo 
b•m feitos e l'nll\n pus•o pce•cindlr de outros : • Ainda 
aPSim nllo 11nd·a d"c"ot~meole r,.j•ilar o que e1tava decre
t.do, •em mullvo• pouderosoa aobdls&iodo a lei que mau-. 
dar11 f..zt~r IIOV118 APtUdUS 

Ora, Sr. presíd~u•e, os eMtndos acerca desta estrada 
ollo st~ p~od m reput•r compl~tos, se as dou margens do 
r1o de S. Fr. ocisf4 allo ror~m eumioadas pára se poder 
prerer1r o tnoçado por uma delta~. Dsede que se marca· 
p•rll o trFt.Ç•do o ·ponto de P1r.anbas a J~&tobá, • claro 
qu~ ~e pre[6re a m11rgem e~querda do rio. 

III as, Sr. presidente J,go qu" se maod11 nessa· regiilo razer 
gAnericamente f'Sludos, 11etiio comprubeodirlas as daR8 mar
~:•n~ do rio dH S. Fraodecu; e asomr 6 pre.,lso para se poder 
c~l•·olnr p~<lo ~x•rne cump11ra1Jvu du territorio das duas 
mnrg·•• quul é o melbor Lr~ç,.•to. N1lo nne ,poderuos su
btrcunar •6weute a Blilll eatudoa aot•rtormeolo leiloa. Do 
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outra f~rma, 8f. preaidente, a medida que se pr11pi!e seria 
a condamnaçilo de todo o procedimento passado, sem 
haver am lacto posterior qae justifique a nova deli-
beraçlo. · 

· · Oa listados do engenheiro Krll,DS~ foram em t 87t jol~ 
gados . incompletos, e agora vem em t 87 i um projecLo 
di1endC) : « Aceitem-se oa estodoa de Kraosa, . » isto é, 
oa me8moa já condemnados .Pelo corpo leg18la&ivo e pelo 
acloal mini8terio como incompletos I 

E para se mostrar quA elles alo incompletos, nlto é 
precisõ examinar detidamente oi trabalhos, basta ver que 
alo fez o exame do territorio senilo do lado esquerdo do 
rio, quando e88e8 trabalhos deviam versar sobre os terri · 
torioa das duas . margens- ; se seria melhor coostrur i 
a estrada pelo ladu da Bahia: ou pelo lado das .!lagoas e 
Pernambuco. Eu soú · 1nclioadci a crer que o lado daa 

. Alsgoaa e de Pernambuco 6 . 1uperior , preferível ao 
outro ••• 

O Sa.; Cu!ln.FltUBJaJIÍo:...,. Apoiado. . . . 
O·Sa. MJNDBS DI ALIIIBID.t.:-~ •• ma! quande se tem 

de considerar melhoramentos desta ordem, nilo ooa devemos 
lenr pelas aouaa inclinaçlles e pi'indas cogitaçllea, mas 
dizer em vista de eatudoa sérioa: " A estrada por ·esle lado 
é melbor por tae8 e. tae8 molivos.• 

Eotretaoto diz~sa: " O outro lado é árido.» Árido 
· ta.nto é um lado, co.mo o outro. O que a estrada do pro
jecto vae aervir é ás povoaçlles adjacentes daa .!lagoas ou 

.. visiohaa de Pernambuco; mas lambem ha no terrilor!o .da 
Bahia e de Sergipe povoaçlles qoa podem· ser servida• por 

. assa estrada se fosse traçada· pelo la fio direito, embora ~osse 
árido o .terreno por oude passasse o leito. O terreoo lam
bem é árido, taoto do l~do da Pernaml:aco, como das 

. Alagoãs, desde que se approxima daa cachoeiras. A razão 
da preferencia deve basear-se em motivo mais ponderoso 

Agora, Sr. preaideole, vamos a vér qual é o lado do 
.nosso territorio maie favoravel aos iolerssses do paiz e 
''mesmo mais ecooomico para o traço da estrada. A' simplea 
inspecçlto do trabalho do Sr. Halfeld v•·se_ que ~ terre~o 
do lado da Bahia e de Sergipe parece ma1s fac1l e ma1s 

. ecoliomico para o traçado do que .o outro. . , 
A.' estrada por este lado (o direito) oilo suppmá ás po

pulaçi!es de Pernambuco que estilo em posição m.ais remota 
. e á margem eaquerda; mas lambem haverá multas o.otr~s 
. pop.ulaçiJea oas visio~aoças des~e traçado, n~o só espect
al~eote ,da Bahia. como .de Sergipe. De Sergtpe é certo ba 
muito pouco, apenas ama pequena porçlto. oo terrilorio 
àb!iilo do Xiogó, o se~t limite; mas, em so.mma, oilo d~ixa 
de haver· popôlaçiles e movimeolo agr1cola do la~o de 
Sergipe .e da Bahia. · . · . 

Enlilo o goveroo podia di~er, em vista de oovos eatodos: 
« Eilla eatrada pelo territorio da Bahia, por exemplo, é 
co~ ell'~J~o !DI'~• barjlla, maa .oito Slllisraz a !J.ma .população 
tão grande cemo pelo outro lado ; por coosequeoc1a, em
bora custe mais caro, eu p~efiro CliZel-a pelo ou~ro. lado, 
porque satisfaz acloalmeole as popolaçiJes ma1s JDdos• 
triosas e em maior. ab011daocia. • Assim parece-me que 
deveriam ser os eatudos complelos. Feitos por ama mar-· 
gem aomeole, levam um· sé proposito. 
. E eu eoteodo, Sr. presideote,· que .ollo se procede com 

, certo seoso coodemoaodo-se jã a lei de 1871nm ao 
menos -have~ uma razlto especioaa que salve as appareo-. 

M:rM.III 
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cias, porque entlto. podia-se dizer : « Mandaram-se ~~zer 
novos estudos e verificou-se ·que os que existiam estavam 
perfeíto.s. » · · · · · · · · · . 

Aasim, muito bem , mas sem um trabdbo ponterior 
coodemoar aquillo que se deve HDppór que foi· feito 
com coosciencia e bem averigo.ado · pelo governó e 
pelas camaras, acho que oito aproveitará. ao credito do 
oosso corpo legislativo e me8mo do governe. Foi o pro
prio governo que condemooo os trabalhos do Sr. Krauss, 
e que hoje nm ~izer que estilo completes, ·silo sa&isfacto
rios ; isto é, aioda oito ouvi o governo dizer, foi o boo
rado senador por ·AJag()as que referiu o que omvio de um 
ex-mioiatro. · 

O Sa. Z&C4JUAs : Pelo · contrario ; o nobre presidente 
d~ cooselho ~isse que estavam completos. 

o Sa. MBNDIS DI ALKBID.l :-Mas eotilo como foi que· 
S. Ex. approvoa a lei de t 87t T como foi qo~ votou por 
ellli.' Tr~tava-se de factos averignadoa e coohecidos. · · 

O Sa. ZACUHAS : !lad a lei aotoriéava estados. 
O Sa. MsNDBS DB 'ALMEIDA. :-Autorisava 11 verificaçlo 

dos estudos exisleotes, e a feitora de oovos para comple.:. 
tar os primeiros se valessem a peoa. Mas, se oilo··ae rez 
cousa alguma .em comprimento llesaa autorisaçilo, como 
é que o governo pode dizer IJoje : ccAquillo que eu disse 
em t87t, e em que concordei c'om o corpo legislativo, 
era inexacto, eu estava briocaodo ? » 

o Sa. Z&CA.IIUS :- 'Concordou em que se mandasse 
·verificar. 

O Sa; MsNDBs DB ALJI!RIDA :-Em que se mandasse 
verillcar e completar, mas o governo oilo mandou veri• 
Ocar, nem completou . 

O Sr. ZActaus dá um aparte. 
O Sr. MsNDBB DB ALIIRIDA :-Como é que o ·governo .. 

hoje os acha completue ? Qae razlles exhibe 't 
O Sr. VISCONDB Do R10 BuNco (presid1nte d9 conulho): 

-Eu di.sae que es!avam completos quanto á parte hydro-
graphtca. • . . . · 

· O Sr: MENDRS DB ALIIIKIDA :-Então está de · accordo 
com a lei de t87t, qu~oto aos ~-lodos da via lerreà'.entre 
o alto e baixo S. Fraocisco. Estes n4o estilo comple~oil • . ' \ ~~ ' 

O Sa. VJSCOI'IDB DO Rto Du11co (pre1ld1nts do cottse
lflo) :-Nilo estavam completos quanto ao melhoramento 
do rio, da parle superior. 

O Sa. !IBNDss DB ALIIIBID4 :-Perdoe~ me V. Ei ; aqui 
se trata alora da via ferrea e nilo ,da navegação· da parle 
e11perior do rio. • 

· O Sa. VJSCOIIDB Do R1o BuNco (prelidsnte do conte
lho) dá um aparte. 

O Sa. MKNDBs DB AL!IIKIDA : ~ Isto é do projecto 
actual; mas oa lei de t87t !o diz: « mandar vertlicar 
e completar os estudos feitos de uma lioha ferrea que 
ligue os pontos liavegaveis do Alto e Baixo .s. ·Fraocisco.» 

O ~~- ZACARIAS:- Julg()u-se que esses ·eram sul!l• 
cieotes. · · 

O Sa. M•~nss DB ALIIIJD.t. :-.Maa quando 'I 
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o. Sn. ZACARUS :-na 1871 para cã. 

O Sn. MnNDE3 DR ALMEIDA:- Mas por que estudos ? 
(Ba um aparte). 

Por coneeqoencia julgaram insu~cientes os estudos 
feitos pe!o Sr. Krauss em 18 71. 

·UM Sn. BE!(ADOR :-Ndo ee jufgon tal. 

O SR: MENDES DE ALMEIDA: -Mandou-se verificar. a 
exaclldão dos antigos estudos e completiLr os iosufikientPs; 
mas qu~m roi verift•:ar e compl•tllf ? Ninl(n•m: Isto é 
muito claro. Se VV. EEx. me apontarem quem vor•·fi•~ou 
e qu~m compl-.tou taes estrlllos, estou pron;pt? a de~isttr 
desta argumentação. Ni•gnem verificou os e ninguem com
pletou-os O governo não comprio como devêra a lei de 
17 de Julho ae 1871. 

(Ra um aparts.) . . 
N1ngn•m, Sr. president•, verificou se esses estudaR er•m 

bons, e ta111bem oingurm foi completar os io;ul!ici~otes, 
pni• completar aq.ui, conforme o art. 2° .§ 3° da l•i, indica 
q11e os 6~tuao~ extsteutes na epoehi\ daqutlla medida erHm 
incompletos. 

Entendo, Sr. presidente, qua isto é de alguma sorte 
baratear o cr~~ito das n<•SSas camara.s. Uma wadi<ÍH qo• 
pa~son·em 1871 apoinndo:se em Üm facto que ~e consi· 
derou averigo~do a imperfeição de estudos sobre part~ da 
regiilo do baixo S. Frnncisco não p6de ~er nulllllcada sem 
a existencia do facto posterior satisfazoodo a mente do 
legislador, e não CCIDtradizendo-o. Ora, accresce que v 
governo tomou providencias para exe.cutar essa disp~!ÍÇ~o, 
mas os engenheiros não poderam 1r até eese terntono 
ficaram em Pernambuco. N:<o houve quem verificasse o• 
estudos prêcedentes, e nem ~uem completasse o que se 
julgou imptrfeito. Attenda o senado para. a resoluça.o qu~ 
v4e tomar. · 

Portanto, Sr. presidente, admittiodo me~mo, conform• 
os nobres senadores, interpretaçllo restrictiva da lei d• 
anno passado, eu mesmo não aceitaria proj.ecto iodir.an<l" 
jã os pont'Os, mas sim d.e conformidade com a lei de 1871 
" Fica o governo aotomado para fazer as d'l_speza&. n~"~·
sarias com a coostrocçiio de uma hnha ferrea para •fl'~IL•· 
de ligar os p,ontos nav•gaveis do alto e baixo S. Fran
cisco, etc. » 1 porque isso estã de acc6rdo com a 1..-i de 
1i7t. 

Então o geveruo, que já estã antorisado a manda• 
verificar os estudos existentes, poderia Mfitar os tr•
balbos do Sr. Krauss, se os achasse completo". Ma8. log·• 
que se adoptar, desde já, o traçndo de Piranbns a htohn 
conrlumoa.-se a lei de 18 71 ~em razoavel fundamento. S 
0 projecto do nobre sonador pa_raa~e na palavra crS. Fruro 
ci~co» do art. 1° com a int•rpretaçiio re;tricta do decrH· 
de 1873, eu não t!lria duvida em votar, não faço qnH8tilo 

O Sa. Sú.VEIRA DA MoTu : - Quer que pare en• 
s; FranCISCO? 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA : - Era o que bastava l<<o 

art. t.o llo projecto. A estrada tinha por fim ligar o ali•· 
e baixo S. Francisco, o governo qo" fllftolva no sentul 
qne achar mais conveniente. O gnverno póde neste intM· 
va.llo mandar verificar e completar os ••tudos, e se ret:o
nhecer que a e11trada de htobà á Piranhrta é preferível a. 
~raçado de Canindé Y e lho á llapariea1 pó de fazer ; mas 

aqui nilo ha preferenCia, nem póde haver. BiL snbordinaçilo 
á um projecto preconeebido. Preferencia dá-se quando ba 
estudo de dons lados e se resolve que eslas sao . bons e 
a.qnelles sllo máos. 

O Sa. SILVEIRA DA nloTTA :-Apoiado. 
0 SR. MENDEII DE ALMBin4 :-E' para sermos barmO• 

monicoe no. nosso procedim•nto ; não vaoos coodemnar 
uma lei ha dous annoe votada sem haver um estudo pos
terior valioso. . 

O Sn. SILVEIPA nA HoTTA .-Póde arrepender-se desse 
traço, e preferir o de Caniodé. 

O SL. JACINno DE MsrmoN~l :-E lambem para levar 
a estrada de P1ranhas ao ~oazeiro. · 

O SR. MsNoss DE ALMRJDA :-Nilo ba duvida, o go
v.,rno que faca esse trabalho, mande examrnar, e depois 
conforme os éstodos pr•fira o traç .. mais acertado, oo do 
la<lo da Bal!ia ou do lado do Pernambuco. 

O S11. SILVRIRA DA MoTTA :.:-liiso é mais ministerial: 

O Sn MENDES llE Ar.~IRIDA :-E' mais legal, mais de 
accordo com a lei d• 1871 

O SR. SILVEIRA o~ 1\loTTA :-E' o systema do deixar 
todo para o g()veruo escolhér. 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA :-Entflndo· que a i11ter• 
o r• taello restrictiva da. lei de 1873 não é ronYeoiente, 
•leve se oestes casos deixar-se ao· governo urna certa 
liberdade. Mas, e~tando as cousu no estado ~ro que se 
acham, a escolha do ~overoo não pó de prejudicar: o con
trato tein de vir ao corpo l~gislativo. 

A intelligeo.ja que dei ã lei de 1873 ... 
O ·SR. CANSÃNSÃ•• DE ~INlHBu' : - ~ssa intelligenci& 

jã e~tá fixada ·em regulamento do governo, decret.o · do 
anno passado. · 

O Sn. M.BNoEs DE !LKBIDA : - Eu estou Rqoi emit
tindo minha opioiao, posso e•tar em erro. O governo já 
r~z o s•o rfgolamento no sentido restrictivo -da lei de 
1873, eu penso dlff•rentemente. Eott~odo qoll' oe~tes cases 
•omente o credito devera limitar a acçlio do governo, mas 
para delib•rar sobre o· traçarlo de uma estrada inter-pro
•incial alguma liberdade e e lhe poderia conceder, com tanto 
que não se alfdsta.sse das condiçii~s prescriptae nessa lei. 

Em vi>ta destas razões, Sr. presidente, nlio posso ainda 
acompanhar o nobre senador por A lagoas na emendn que (ez 
ao art. 1• do projecto, salvo se CbAgrir somente até a pala
vra crS, FranciHCo», d~ixando liberdade ao governo para 
~x•cutar a lei de 1871, e nli•• nolllftcal-a. 

Istu digu AO morto p•zar porqoA, como jã dllclarei, soa 
decid1do partidista da e.stra.da, e não soo do projecto. 

SESSÃO EM 25. DE AGOSTO 
POR~AS DE TRIIIIA 

o Sr. Saraiva 1-Bontem, analysando o rela
torio do Sr. WIUistro da guerra, fiquei no capitulo de
ubra~ monicl~ne~.- Eu t~obo nuo que o ~ystema. actual
'"''" te s~gui lo, Am rel·çlio •o corpo d" eJOgeroht>rroe, produz 
·lesv11ntogeos, emquanto que o aydLema antigo produzia 
vantaa-ens reaes. 
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0 senado 811b8 qn11 DO .mioi~lerio a que eu eerleoci, O 

. Sr. F•rraz~obrigon a todos os enJenh•iros a ir~m para o 
theatro da guerra e demittin on f•z d~mi1t1r " todos 
aqnellee · que estavam occopados em oD.tros trabalhos. 
Drsd~ eotilo o mmi!IPrio da gu•rra afloptuu o •yNterna d• 

· prohtbir aoe s••s eng•oheiro• o eXH<'tCiu ~e •mp••gu• vro
flntonaee alb~tos aos serviços da r~partição d;o !:UMrh. 
Creio ~e o liliotsterio actual tem mllolldo ~•te vnndpio. 

Sr. pr~sideote,o corpo de er.g•obeiros brasilniro, etu ra 
laçilo· ao estado de paz, é' dem .. siadameote numer•·.~o, s• 
atteàder-ee ás oeceeeidad~li que em tal ARiado tem e•le mi
D.isterio dos mnemos eogeoheiroG. No sr•t•mll antigo po
dia-se admiUir oro nom•ro.o pes~oal oaqoelle corpn, por 
qne o mioiete.rio da goerr• permillia IJDe es•eA engeubHirci~ 
ae empr"g!l~eem em serviços alheios á repRrtiçilo, e entilo 
achavam occopaçilo oae ohr111 civis e me•mo em emprezas 
particulares, em cujos lrabarbos podiam adquirir grande 

O mesmo acontece na Pru&sia, e lá com maior raza:o, 
porque o lmp"rio G•rmanico para dereoder a conquista 
que f•z preci&a du~licar os seus meios de defeaa e 
mj.smo .o• de ataque. 

Mas o Bra!ttl, seuhores, o qoe tem a fazer oeste ramo 
do ••rvico publico? Lendo-se o relatorio do ·nobre minis
tro vê-•e' que, quando se trata de p•qneoas obras a fazer 
•m P•rnambuco. na. Babia. no Mnraobão, o n~bre minis
tro acre•I\Hir ta lu~o quo ~stas obras não se tem podido 
realisar ·por· falta 1e recursos. Se estes são 'limitadissimos, 
para qoe um exten•o pe~soal de engenheiros ? Permitia, 
poriRoto, o nobre m1nistro que est~s engenheiros sirv1im 
nas obrâ• civ•s, nas empr.!zas particulares, no mioisl!)rio 
da agricolt'ora : ellês toroar-ee-hilo · m11i1 aproveilanie 
~m tempo de g.oerra. 

O Sa Ju~I!UEJRA (ministro. da guerra) :-E' o que se 
está fazeodo já. · 

pratica e conhnci'mentos importantes. o Sa. SARAIVA :-E' o qae se começa a Cazer-'1 
O Sa. NUNBI GoN~ALVBS:-Apoiado. 

O Sa. Jul'IQUEIRA (ministro da guerra) :-Não, senhor. 
O Sa. SARAIVA : - Achando-se, por~m, o corpo de eo- • 

geobeiro8 reduzido á" obras propriamente militare~, fica O Sn. S&RAIVA:-Se o nobre ministro conlosla a m'iliha 
elle em ama condiçiio d~ploravel, por haver car~ncia de proposição d~ que a e obras não· dão serviço senão para 
obra~ em que os -eus officiaee se possllm occopar e adqui- meia dozia de engenheiros, eu lerei o relatorio ;mas1 se 
rir iostrucçio pratica .. Foi este to pico que hontem pro- não contesta, passo a.diaute. . _ . 
corei demon•trar pela leitura do relatorio do nobre mi- O Sn. JuNQUEIRA (ministro tla gu~rra} :-Já .leu o 
oistro. A miPha proposiçllo foi a seguinte : os no~sos artigo das fortificações a ÇJag üõ, quando trata das Corti
olkiaee de engenheiros não · teAm hoje obras em que ee ficaçõ•s do Amazonas e Matto Grosso '1 . · -
occapem, porque aqaellas fm que ~lles se podem empre- O SR·. SARAIVA :-São essas quasi que as obras qna 
gar no min1~terio da guerra coosielem em conslrncçõfs podem ser dirigidas por engenheiros. _ 
de novo• quarteie, ·reparos· doe antigos, de fortalezas 6 Sr. p1esidente, quando se tratou da ·compra do corto me 
outras pe~uenas obras de que necessitem as repartições pari\ quartHI ~:~m uma das sessões passadas, nós observ~mos 
do mi01sterio d" guerra. O nobre ministro conte!tou logo ao nobre mtni•tro qna esta compra podia ser conveniente, 
o. qne eu ia dizendo, ~ declarou que as obras eram muito e ~<té barata, mas qne o nobre lllioistro f&ria bem em. não 
importantes. . comprar uma casa de curtume para q.uartel, podendo 
· o S11. Jul'IQUII!IRA (miAidro da gue_rra) : -Algumas. f,.zer uma cousa mais otil, se coostruisse um novo quartel · 
0 Sn. SARAIVA :. - Ler~ i 0 r• la to rio d<> o obrA ministro em lugar ma1s distantA da Côrte, onde se podese8 ter 

da guerra, 8 quero que S. Ex me mostre pdo catalugo das .quartelado lólda·a força do Rio d6.Jan8iro, que JJilO as-
obras. refortdas· nelle, as que uilo pos•aai sflr feitas por tiv613se occupada no serviço diario. · 
mestres P·~reiros 8 outros ar li~ tas do Rio de Janeiro. Nao o. Sn. JuNQUEIRA (minidro da gua~ra) :~Isto vinha a 
ba uma só,. á excepção do complemeoto de nossas ~ortifi- ser a mesma cousa. 
cacões na babia do RIO de Janeiro, qne requeira essen- O Sn. SnAIVA: -V. Ex. sabe o que eu qnero di:er; 6 
cia.lmente o servi c. o diL. om engenheiro. · C olll quartel nas proximi•laries da órte, donde possam vir 

Ea nilo digo que· o. nobre ministro nilo deva ter enge- ravidawente os soldados pelo camiobo de Cerro. · 
aheiros. A minb~~heee nilo foi provar a desneces~idade O SR. JuNQUEIRA (ministro da guarra):- Ahf por ca-
dellee 00 · ministerio da guerra. O que en qniz demonstrar minho de forro .•.. 
foi que este mioisterio nil!i póde conservar um corpo na 
meroso de eng•nheiros, sem permillir qoe eiles sejom O Sn. SARAIVA: - Em S. Christovão se está qunsi 
empregados nas obras civis.em tempo de paz. fóra da Côrte e com a quantia q!)e o nobre ministro vae 

despender em derrubar paredes e levantar outrãs, faria um. 
Mis nós e>tamos acostumados a imitar a Enropa em bello quartel para maior numero de praças em qualquer 

Indo : como a França e a Prnssia leem om corpo de en- dos soburbios. • 
genheiros. numeroso, entende-se que o Brasil lambem 
deve ter 0 seu,. embora não haja, em tempo de paz, obras O Sa. ~Ul'IQUEtRA (ministro da guerrà): - Está en-
em que eue corpo possa ser ·empregado. Eis a nossa io- ganado. . · 
felicidade. Nunca fazemos aquillo que devemos fazer, O S11. SARAIVA :-Se o nobre ministro quizer fazer qoar
unncn gastamos o. nosso dinheiro com économia : elle é leis com a belleza com que N••poleão III os Í6Z em Paris; 
sempre desperdiçado, porque queremos imitar os outros se qaizer·.cons.trail-os tão ~rtistica e mo~omentalmente 
paizes. Ora na França o corpu de eogeobeiros tem moitas como os que VI naqaella cap1tal, gastará mtlhares de coo
obras a fnz~r. A..toalmente deve ella ter um cor~o de tos; mas, se pr&f•rir CtHiHtroil-os sem lo.to, somente tendo 
engeobetr~>s aumoroso, porque tem de mudar o ~y~te.wa do ~ em vista as condições hygtenicas para a moradia do sol
suas for talezas_o fazer uma linha nova de íoruficações. 1 dado, poderá fazei-os com as quantias votadas. Por c.on~ 
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sequencia póde-se dizer que o nobre ininistro colllmétteu 
um erro, comprando e~~te corlume. Nilo direi aqui o que 
já se tem dito e é que o quartei'roi oferecido por menos 
dinbfliro ao ex-ministro da guerra. 

O Sa. JUNQUEIÍu (ministro da gt~erra): - Pelo con· 
lrario, nós o comprámos· por preço i11ferior á avaliação; 

O Sa. 8JLVBJRA DA .Moru : - Foi até uma pechincha 
que o governo fez. 

O Sa. SAR:un : - Mas com esse dinheiro o governo 
podia fazer um quartel nas proximidades da Córte e que 
melhor accommodasse aos nos~ os soldados. Porlanto, o 
nobre ministro nllo consultou as cónveniencias publicas; 
fazendo esta com.pra. 
. Agora,, Sr. presidente, farei uma observaçilo mais 

importante. 
O nobre ministro pela maneira . por que efectuou a 

compra do ~ortume, estabeleceu um principio pr~judicial 
e damooso. Se este principio fór seguido pelos ontros 
mi~.i,Rterios, qualquer ministro póde comprometter as 
rendas do Estado por uma porção de aonos e inhabililar 
a acção das camaras na distribuição dos dinheiros pu
blicos, porque desta maneira os successores do nobre mi
nistro niio farilo outra cousa mais do que pagar as dividas 
contrabidas por S. Ex. 

O Sn. JUNfiUBJRA. (minillro da gu~rra) :-Isto succede 
a todos os ministerios. · 

O Sa. SARAIVA :-Se o .nobre ministro proceder assim 
a respeito de mo1tas obras do ministerio da guerra, o que 
acont•cerà 't o~ recursos dos orcamentos futuros estarão 

· compromettidos pelos actos e ·decisões do nobre mi
nistro. • 

O Sa. MBIIDES DI ALMEIDA. :-Apoiado. 
O Sa: SARAIVA :-••• e seus successores ollo. poderilo 

fazer ma1s obra alguma, porque o nobre ministro pó.de 
compromettof os recursos de dons ou Ires exercícios. 

O Sa. JuNQUEIRA (miniltro da guerra) :-Em quantos 
exercícios se pagou a éàsa da moeda· 't . 

O Sa. SAIAIVA : - Ainda quando a_ minha obser
vação abrà.ója o meu proprio mioisterio, eu nilo a retiro. 

O Sa. JuNQUBIIIA (miniitro ·da guerr11) · - N&o póde 
deixar de ser assim. · · 

O Sa. SARAIVJ. : -'-- O que estou mostrando é o in
conveniente· de semelhante procedimento, _porque qualquer 
ministerio que adoptar es.le systema ·em larga escl!la, 
póde reduzir os seus successores a zero. · . 

O Sa. -MBNDR& na ALIIBnu. :- Pódê involver toda a 
fortuna publica. . . 
· O Sa. S.u.uu :-P4de iuvolver toda a fortuna publlcà, 
é verdade. . . ., 

.Mas diz o nobre ministro : •No fazer isto em grande 
escala é que está o mal.» Não; o. mal está .DO principio, 
ella é-que é perigoso e illegal ; e se applicado em pequena 
eecala ulio dá resultado monsJ,ruoso, n&o se segue por 
isso qãe nilo sej.l damooso, anil-parlamentar e inconstitu
cional, porque nenhuma camara póde dispor com legali
dade dos recursos. futuros, senilo em casos muito graves, 1 
muito Dlenos o mioisterio por si só. 

Sr; presidente, eu perguuto ao nobre ministro se já 
jorrou ferro na fabrica de Ypanema •. 

O Sa. JUIIQUBIBA (mi,.illl:O da guerra) :-Já. 
O Sa. Su.uu :-No reiatorio, que 'é de' Maio, nlô 

se 1• ainda esta noticia, embora se prometia esse . resul
tado ; mas o nobre ministro já tem o prazer de dizer 
que ba ferro; multo ferro, naf abrica de Ypanema. 

Sr. presidente, peço licença ao nobre miaislro para 
sustentar as observações que fiz no anno· proximo passa
do. 8. Ex. está muito alegre; muito contente colli a sua 
fabrica de Ypanema, e entretanto eu estou persuadido 
de que disse uma verdade, quando aJilrmei que a. susteo
taÇS.o dessa fabrica nas cireumslancias actuaes é um 
grande disperdicio. 

o Sa. MBNDBS DI ALIIBIDA. :-Apoiado. 
O Sa. Su.un :-0 acto do nobre ministro 6 de siim

ma imprevidencia i as despezas que s·. Ex. está fazendo 
com a fHbrica de Y panema ello dinheiros poblicos lan~ados 
pela janella com a maior e a mais nolavef incuria. . . · 

O Sa. Ju11~UBIRA (minil~ro do guerra) :-Foi a as;. 
sembléa geral quem mandou fazer isto, decretando a 
verba. 

O Sa. 8ARAin·:-Mas a asaembléa ·gêral faz o. que o 
nobre ministro pede: o sy~tema das maiorias, o costume 
do partido fazor sempre o que o seu ministro quer, nos 
tem lévado a este estado. As camaraa qaasi que n'ilo alo 
responsaveia· por aqoillo qae votam, por.ue o miniaterio 
faz questilo de confiança de tudo, das mais pequenas, 
como das maiores cousas; e se um deputado ou senador 
vota contra o minieterio, .é Jogo apontado como am inimi
go do gabinete, como um l:om~m q~e o qu~r: derribar, 
etc. Portanto, nllo me traga ma1s o ·nobre m101slro elta 
ruilo, porque nrio creio uella:. a responsabilidade do que 
se faz, ainda mesmo por acto legislativo, .perleucil ao 
mioisterio. · 

O Sa. JÔNQUBIRA. (,;ini1tro da guarrA) : - Ahi é qae 
está a questilo _: em lar9a e1cala. 

Sr. presid~nte,· nilo duvido de nada do que diz o nobre 
ministro ; reconheço que o ~r. Murça é am habil e 
distinclo engenheiro, capaz de montar, .cómo deve ser, a 

O Sa. SuA1n: - Ah I mas o principio ó que contem fabrica de ferro de Vpanema;. 'nilo quero por fórma algallífa 
esse grave inconveniente. O nobre ministro 'não póde es- diminuir o merecimento desta distincto.official : as minhas 
capar ás. collsequencias que eu tiro : se o nobre ministro observações visam fim dlveuo. Quero crer que o nobre 
p6de fazer obras no valor de 1,000, ~,000 e 8,000:000$ ministro tenha Ceito tudo quanto um bom ministro deyesse. 
p•ra serJlm pagas p'elos exercícios futuros, é possível qne Cazer para murilar essa fabrica de maneira a fazer muilô 
se dê o caso de S. Ex. despender as quantias e oe re- ferro, nAo ha duvida: as machinas 'teein Yindo da Europa, 
cursos de que dispozer o paiz · naquelles exercici'os, e entlio donde lambem veio um pessoal i1Dmerusi8eimo e ·bilbilitado: 
os seus successores ficarllo de braços cruzad11s, sem Dada o nobre ministro póde tflr o· pràzer de 'banr. formado e 
poderem Cazer, por ler S. Ex. exhaurido os seus proprios organisado Qma bella fabrica de ferro, 'mas DilO 6 'esta a 
rccurao&. . minha qilea\'a;o. 
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Discurso élo Sr. Saraiva 

.. E~ disse, quando fallei ao aano pr •ximo 'passado, o 
aegaJD~~ : eem que tenbaes preparado o comba•&IVel para 
a fabrica de ferro de .Ypaaema, oilo 1erela ama fabrl"a 
olil e que· d• resultados vantajosos. Ora, pergunto eu : 
o nobre minietro preperon o .combastnel para a. fabrica de 
Tpailema? 

C? Sa. JURQUBIB.l ~(minidro da guerra) : -Preparei. 
O Sa. S.l.ftAIY4 : - Nilo ha tal ; eis ahi o ponto da 

qnest&o ; eis abi o •ae ea nego. 
Nioguem ignora, Sr. pr•sideote, que a fabrica de ferro 

de T panema ji &rabãlhoo; todos os paulistas 'ab~m que as 
ma&ta1 qae existiam na circamvisinhaoca dessa fabrica e 
que pertenciam ao Estad'.11 foram exhaorÍdas • • . 

. 0 Sa . .MJNDIS DI ALIIBIDA :-Apoiado. . 
O Sa. SAa.un :- ; • e que a fabrica alo pôde maia 

fanccioaar, porq~e nllo tioba a primeira cousa necessarla, 
o combustível par~ fazer o fPrro. . 

. O Sa. IJ?RQÓB114 (mir~illro da guerra) :-V. Ex. per
mi.te om aparte .? 

~ Sa. Suuu :-Pois oa:o. 

.. Ó Sa. JuiiQUB,iu .(minidro da guerra) :_:compra
ram-se· mauae; isto _vem até declarado lio meu rel'ator10. 

O Sa. S.t.BAIU :-:-Eu voa lá ; pois é no relatorio que 
eu me.fundo para demoostrar que o oobre mioistro des-
perdiçou esses dinheiros. · 

0 Sa. .MsNDBS DB .lLMBIDA :-Apoiado ; devia-se ter 
poupado esse d1nbeiro. · 

O Sa. SuÀIVA : - Sr. presidente, oa~amos o que diz 

0 S11-. SnuVA:- 0 nobre ministro DIO aaJJê qUe h'oje 
na Europa as fabricas de ferro alo podem ser. estabele .. 
cidae oenAo aonde o carvllo .de pedra aejá um recurso de 
fac1l acqui~içlo ? · 

Como, pois, sPnhores, quer o nobre miuiatro saatentar 
com lenha uma fabrica de ferro 7 I · 

O Sa. 8JLVBIIA DA MoTu:-Comprou aaora alaamas 
maltas I,.. - · 

O ISa, S.t.a.un:- 8. Ex. ollo pondera. o que diz o 
·S r.Mnrça:_qoe em outro tempo trabalhiiVa-se com ce~ 11 
t~ntos cort~tdores de l~>nba; que boje elle faz o ser~IÇO 
com 30 pe•sou, maa 'que é ·preciso aagmeotar 111111 nu
mero, porque não se obtem com tlci pouca gente a _lenha 
necessaria 7 . • . 
· Ora, Sr. presidente, nós sabemos que o Brasil alo lucra 

em fazer ferro, Aem, portanto, o governe. em ter ama ·fabricá· 
de ferro, mas sim em obtel o por um preço menor . do qui 
o qúe vem ao mercado. 

O Sa. 81LVIHIA DA MoTTA : -.... E o ferro fundido com 
lenha não se. ve para o que o nobre ministro quer •. (RiloJ, 

O 811.·8AIIAIV4• :-Eu habitei a província de S. Paulo, 
porqüe não só nella me eduquei, como m11is tarde a admi
nistrei ; porta .. to. coabeço-a qaasi tanto cumci a minha. 
Quaodo eu Já estive, riam· s• os pauliotas, quando compa
ravam os preçc•s do f•rro e das obras feitas na fabrica de 
lpao11ma com os do ferro e das obras feitas na Europa; 
comprava-se uma boa feehadora fRita na Europa por ~· 
e a fnbrica de Ipanema Jazia fechaduras por 1 0,.1 Ora, 
seobor~s, iuo é o que vae acóntecer. O nobre ministro
não tem ·ma tias, nllo tem recursos, para ·fazer fuoccioaar' 
essa• machioas e o pesso ai que. mandou 'fir da Europa ; o Sr. H orça ; diz o . que o nobre ministro acaba de de

•n~ . . . 
O Sa. SJLVinu DA MoTu : - Agora descobriram 

carvilo de pedra •• , 
. ' 

O Sa, Suun ; - Attenda o nobre ministro, porquA 
ea · desAjo q1e V. Ex. se convença de que eu iiilo invento 
am argumento para diminuir. o me rito qae lbe possa c11b•r 
pelas cousils flUe faz ; mao1lesto a convicção profunda que 

esta é que é a que•tão. · . 
NAo disputo ao nobre ministro a gloria de ter montado 

uma bva fabrica; nem ao Sr. lllurça a de ser um habfi 
eng•obeiro , capaz de atilisar-se de um pcasoal habilitado 
e de fazer todo quanto na Europa se faz com o ferro.; mas 
o que nflgo é que a fabrica de Ypanema poua fa·bricar 

. barato, e isto é o-que o nobre minisU'o nllo podarA cooteatar. 
. Ora, o que deveria ter feito S. Ex. antes <leste despen~o 

com macb1nas e peasoal idooeo era descobrir as minas de 
carvAo, que exietem nas immediaçl!es deala fabricá. 

. tenho 'de que, sem prep111'o do combostivel, todo o dinheiro 
que 111 gastar na fabrica de Ypanema é um dioheiro lan
çado fóra, d"Ppend•do inotdmeote. O Sa. IIAftQDB-z DB S. V1cBN;J::-E desaproprlal-as logo. 

O Sa. .MBNDBS DB ALIIBIDA : ..,_. E diz muito . bem ; 
ap'.liado. . O S11. S!BAIVA :-0· oobre ministro. sabe; porque deve 

. O Sa. SARAIVA: -Sr .. presideote, o governo comprou ter estudado esta . ma teria, qae naqaellaa immediaçi!es, 
algumas maltas-; V. Ex. comprebende que, tendo sido desde Sorocaba até a comarca de ltapetioiaga, ha toda. a 
exhauridaa e destr1idas as que cercavam a fabrica de presumpcAo, e creio que hoje quaai certeza, de que 
Ypaoema,. o governo oito poderia achar outras senA o em existem grandes minas de carvão, Por coosequeocia, o que 
uma- distancia maior e V. Ex tambem sabe qoe, qnaoto deveria ter reito ·o nobre ministro, se quizesse dar vida á 
maior for a distancia, maior será o preço do combnstivel fabrica 'r Era desapropriar os terrenos em que existem 
trazido á fabrica e que consiste em lenha. Ora, o nobre taes minas, fazer explorar estas por uma companhia ou 
mio1_stro comprou ama oa duas legu.as de mauas, mas á costa do governo... · 
S; Ex. não sabe quanto comboRtivel consome ama rabrica 
.ile ferro T E que é preciso uma grande quantidade de lenba O Sa. MIINDBS DB ALIIBIDA : -Apoiado. / 
para substituir uma oa duas toneladas de carvão ? Ignora o s11. SAaun : _ , , , e dApois estabelecer um trilho 
S. Ex. que uma fabrica de ferró, que se estabelecesse de ferro entre alias e a fabrica. As8im eu elogiaria o onbre 
na Europa para trabalhar com lenha, não poderia dar ministro, diria que s. Ex. tioba reito' bem em mandar vir 
lucro oenhDII) ' · · am pesso11l multo habilitado e as melhor"~ machJoas, visto 

O Sa • .MsNDII' DB ALIIBIDA:- Isto é bem collhocido, ha- estar convencido de que oa rabrhla de Ypan~ma se poderia 
muito -tempo.. · então trab11lhar com muita vantagem. 
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O Sa. SrLVBJU D4 MonA: ...:... O governo já d6D privi- · lia g1erra autori1a um proc•dimeoto igual. Um pArticular, 
legio , a ama companhia para explorar ·essas miou de um flelr8ngeiro contrata com um goY8rno ; 11 . disso ae 
canlo. . origina um" quee&ilo, ella dá-se exclo•ivameote entre e1se 

O s. a .JUNQUIIiA (millidro_ da guwra) tlá um aparte. ind1vidoo e esse governo : como, pois, iotromflUtr-ee uma 
oarllo estraogem• ~m uma qulletllo de~la eepecie ?. Taee 

O Sa. S.u.uu:-Porlaato, o nobre mini~tro ha de coo- lltigios nlln a~•Dm•m carader Internacional 8PPI1o depois 
Ceesar, e se Dilo confessar hoje, ha de vér ee obrig<do 11 que 0 iodi,l•luo tem lido illegalm~olll prPjudicadu pelo • 
fazei-o mais &arde, que tem gasto impro6•~a"m"ote o~ governo com quem contr~tou ; é eó enlilo que o governo 
dioblliros poblicoe, pretendendo dar vida a e88a fabrica eem da oaçAn, d6 que elle faz parte. póde intervir, isto é .d .. rois 
ler previameote p~eparado o necessario combastivel. qu11 0 individuo houver rPcorrido para seu gov11roo e este 

O Sa. BIBNDIS DI ALIIBiDA:-Foi um erro. "cbar quA boun denegaçllo de justiça, e l(qe a questilo é 
~ Sa. S.uurn: _ Sr. ·preshlenle, qoando (aliei 00 digna dll ser convertida em queallo internacional. 

· aaao proximo pas~ado ru diHsfl que o nobre minietro Caria O' Sa. Jo•QUBJI& (minillro da guerra) . : -0 caso de 
·bem em ceder A fàbrica d· T panem A a uma CPmpaobi,., a M otevi•féu é e1"11· 
quem désst mesmo o pr1vil~gio para a explur~çilo das Ó Sa. S4aun : - Mas .o · onbra mini~tro nllo quer 
minas e para a eommooicaçilo destas com a fabrica, por- isso, faz o contrario ; o !lilbr,. .111inietro di~se : «Eu no· 
qu!l, comqoaoto eo entenda que !' governo oilo deve eer meei a1bilros .por causa do caracter internacional da 
um fabricante, todavia como podemos ter uma~ guerra ou que~Ulo• ••• 
em qualquer circumstaocia exlranrdiouia precisar d• 0 S J ( .. Iro 
ferro, é bom que o governo anime a e~sas fabricas, p~ra · 8• 11"QUBIRA m~nll da guer.ra) : ~ A parte 
•u• ellas appÀr•çam e se miloiADbam ~entro do paiz. Op- requereu. . 
poobo -me, porém, a que o governo esteja imprnficu~- O Sa. S.t.JUJVA : -:- .•• e ~1to é que eu nego, a quiS· 
meole gastando es diob.,iros publico~, ~ó para ter .ô prs• tllo ollo tPm caracter rnternacJooal, e se tem. pergunto ae 
zer d11 dizer: • Pessuimos umn fabrica de ferro, que pód,. nobre •ini~tro:. qo~m nomeou o arbitro por parte do es
·dar ás repartiçilea militare• todo o ferro de que Alia~ pre- trangPiro f Fui o governo ou foi o partir.ular? Foi o par
cisarem "· quando todo o mandu sabe qo6 esse ferro ba irufar. L11go a. queslio nll.o tioba c~esumido o caracter 
de ser fornecido pelo duplo do preço pur que o governo ot.rnacional... · 
actualmeute o compra. . O Sa JuNQUBIRA (minidro da guerra) : ·.....;. Certa-

Senbores, lodos sabem que as minas de ferro de Soro· im~ole não. 
caba slo talvez ae melhores do mund<~.; tenho ouvrdo 
comparai-as com as da Suecia, que. silo coo~iderada• a8 O Sa. SAIIAIVA : ·-••• e Sll o miuistro a·rgflrilino DAsta 
primeiras, e, 1egoodo alguns, ellas cber.:am a exc6del-hs.. Côrt" tratas~e do orgocío d~ Lesica autlls de ter e:~baairido 

Nilo 111 trata, pois, de negar que alli haja muito bom o• recurAoe perante goveruo do Br•sil, poderia o uobre 
ferro, mae 0 que 88 diz é que SPID 0 preparo do com- ministro repetir-lhe, ainda que .incivilmente, as palavras 
bostivel a fabrica oilo póde dar lucro e sim prejuízo, e do mini·stro montevideano : u V. Ex. é procurador de 
isto 6 0 que 0 nobre minislrQ não p6de contestar. parte~?», porque realmente só como procurador de partés 

Sr. presidente, ô nobre ministro já d"re 11deo 00 unado pÓiie nm ministro e~trangeiro envolver-~e em ama questão, . 
o direito que S. Ex. diz ter de resolver as questões de que ainda nilo as~umiu caracter internacional. · 
particulares com o IJiioisterio da ~;uerra por m"io de E' e~te lado da queelllo qae eu acho grave ; o nobre 
arbitramento. Eu Dilo preteudo adiantar idéa a este r~s · mini~lro, emprrgaodo o arbitra'l!eoto com receio . das po
peito depois que a questilo roi tratada por um jurisconsulto t~ucias eelraogeiras, corometteu um acto. de fraqueza ·de

. eminente, o Sr. Zacarias. ; apenas venho pro restar centra ploravel. 
a opioiilo do nobre ministro, porque a considHro perigosa. 0 mioi•tro da guerra tem 0 direito de re11tver e1sas 
Em ultima auàlyse o que diBie o nobre mioifttro é qu11 e outr~s qaestiles da mesma natureza; as partes teem seu 
tioba. recorrido ao. arbitramento com receio de que8ll!es recuno estabelecido pela lei ; emqaantt a decisão do 
iuteroaciooaes oa antes porqae essas quesliles assumem ministro Dilo prfjudica a parle e elta -tiver recaraos no 
c11racter internacional. Este principio, Sr. presidente, é palz, oilo póde recorrer a seu governo; do contrario é es· 
perigoso ; digo mais, ollo conheço governo algum brioso, tahelecer a aoarchia,é estar procedendo com temor de todos 
compenetrado de soa dignidade, que mande defender as os governos, quando 0 Brasil nllo póde nem deve temer 
questilea de aeu~ suhditos com os governos estrangeiros, governo algam. . • . 
emquanto ellaa conservam um caracter particalar, e eu , 
coutarei aqui ao nobre ministro. 0 que se me tem dito. Digo que o Brasil nllo póde, nem deve temer nenhum 

governo, porque, emquanto estiver ao exercício de seu di· 
Consta que o governo tem mandado apoiar pela nos1a reito, ollo haverá governo que possa obrigai-o a desistir 

legação aa reclamaçilea feitas pelo Banco Mau#. contra o delle; e 0 nobre ministro sabe que ceder á (orçl!. . uilo é 
governo de Montevidéo. ceder ao ·direito, poi1 quando se dispozer da primeira se 

Dizem·me que a nossa. legaçlo as tem apoiado, deede (ará efectivo o segundo. 
o começo da reclamaçllo do B oco e antes de decidida a Foi a~aim qoa,por occa1iilo' do celebre bill Aberdeeo,pro
qaestão pelo o governo oriental, o que déra occaeilio a cedeu o distiocto ministro de estrangeiros daquella época, 
um do• mioi~tr• s desse Estado perguntar ao nouo repre- o Sr. viaconde de Abaelé. O Brasil nunca soft'reo violeocia 
eeotaote na Republica se elle era procurador da partes. maior do que essa, deade que forma uma nação indepen-

Com ell'ello, Sr. presidente, a doutrina de R obre ministro dente ; J:llas o que fez o n:obro vracondo de. Abaeté 't 

.. 
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· Proteatoa com· dignidade e com calma. . 
O gover1o brasileiro nunca Cez caso deue blil, nunca 

procurou eua revogaçlo, até que o goverao ioglez, enver
ganb&ndo-se allnd do acto violento que commeuera, ris
coa-o de·aua Iagislaçllo. Se,perém, alie presialisse em coo-

. senilr o bill, dia viria em que o Cariamoa revogar com oa 
aoeaos caobGee. 

Os Estados Unidoa soflreram em ontro tempo l'iolencias, 
mas boje tem Corça para fazer re1peitar seus dirl'itos, isto 
em menos da 60 ano os i por conseguinte, 88 o bill Aber
deen ·durasse maia ISO ou 6'9 annoa, seria revogado por 
uma. maneira tio digna, como foi a maneira por qoe pro• 
teatou contra alie o nobre visconde de Aba•té. Essa é a 
verdadeira maneira .. de proceder dos governos. Quando os 
ministros estrangeiros !aliarem a favor de oegocios de 
seus compatriotas, ·o nob•ll ministro deve respoader-lbes 
com franqueza a nllo adi!Jittir a soa intervençilo e nom~a
-çllo de arbilros com receio de que a qoestilo se torne in-
ternar.ional. · 

Sr. presidente, quero apressar-me para perguntar ao 
nobre ministro o qae é feito do ltapura. S. Ex. nem uma 
palavra deu ao seu r~lalorio· a•!erca d~ssa cnlooia militar, 
hoje perteocllole ao mioisterio d" guerra i o nobre minis
tro nada nos di~ee sobre um estabelecim"'llo que tem cus
tado, lauto dinheiro ao Estado e que ee acha reduzido a 
uma colooia militar •.•• 

O S11. Su.nrn.l. DA MllTT.l.:-E está eustando. 

e disRe qae o Sr. Mariano Íla Azll'fedo illo era . aomente 
um t~fftcual de marinha, mae tambem am homem paJriota, 
que comprehendia as qaeatilea 1 oa verdadeiro& intereaaea 
do Brasil, eooaidoradoe politicamente. Eaa1 . offtci•l,. 
Sr. presidenta, foi condecorado só pelo aea relatorio, tiO 
sensato e importante foi elle julgldo a tio justo roi o 
juiz do sea merito. Nós nlo conheciamoe o Sr. Martano 
de Azevedo. · . · . . · 

Pois bem, esae oiBcial d~ade antlo · trabalhou, realiaoa 
tudo o que delle se esperava, .s,crillcattdo sua saade por 
longoa annos em Jogares peatilentoa i pedia para Ir para o 
theatro da guerra, logo que desta ten noticia;-nllo foi por 
ter-se j alga do na cessaria a soa presença no I tapara, e 
abi jaz meUido em ama bibliotheca aecandaria, sem que 
o governo tenha lido até hojf! a lambrançá de dar-lhe ama 
recompensa, ou co~ ama condecoraçlo ou com a promo- · 
ção, dos ardaos e relevantes íler•iços por elle pre.stadoa 
tll.o dignamente ao Bruil no !tapara. Poder-ee-bia àt6 
Moppo'r que elle foi COÍidemoado a b)gom& pDDiÇI0

1 
pois tem soflrido 30 preterições I Vamoa adiante. · 

0 mioislerio, discutindo e'sa qoeatlo em CODII)hg de 
ministro•, deu lhe ama alta importancia; levou a qae_1ta0 
110 conselbo de S. Cb ristovilo, e foi reaoll'ido que se craas1e 
oo ltapura am esbb•leclm6olo Corta, que podease ofleracer 
em qoalqoer emergeocia ama reeistancia ao Paragaay e 
tiveiHio lambem por IIm explorar a navegaclo doa rioa 
da bacia do Alio Piaraná de maneira a Ocâr conhecida 
toda aquella ·zona e eetabelaoidos nella dinraoa ·pontos 

O Sa. S.u.un : - Em outra época foi uma graod" de derH.a. 
esperança do Brasil em relaçilo ás questões extHrlores. Sr. presidônte, o senado pide admirar-se de que am 

O Sa. JoNtUBIRA (miflidro da guerra): - ~· peior do pen~ameoto eminent .. meate militar tiveaae por executor o 
que y 11anema. ministro da mari11ha ; mas eu era o maia moço doe ·mi-

O S11. S.u.uVA: - O nobre ministro me faz eatrar na o ia troa, 0 mais Corte para e trabalho, a. o miniaterio 
. . conveio em que eiae eetabelecimeato que tinha· em sua 

qaestloi eu t1mho prazer em entrar Dl'lla e de Informar 0 maior parte o caracter de naval, fosse creado '(IYr mim~ 
senado do que huuva, porrue S. Ex. ignora todo, 8 tanto· Pnz milol á obra, dei ao meaciouado ofllcial ~ 11dos oa re-
q. ne compara o ltapura com o Ypanema. · . . •·nr~oa e em peucoe mecea uma rrande exped1çlo estava 

Sr. pr .. sidente,. o senado tenha paciencla 8 me ouça um no 'Paranli, am niao eatau armando-se e o ellabeleéi-
poaco aobre o ltapura'i 6 para vmgar à honra doe minie- meulo eomeçna a deaanolver-sa· com uma ·rapideí 
terios ·que rormaram aqoelle ~stlobelecimento, a e~tigma- eapaatoaa. . • · 
tisar aqa.elles qaa, sem estado, a·em. conhecimento da M·s esse omeial incorreu logo no desagrado da otlciaea· 
mataria, só por espírito de parluln o aniqailar•m. S . d d 1867 1 h ra de raz~r ~eeueraea,generaea qae estavam acostuma doa a nao coo•eatfr 

r. pres1 "~te. quan ° em IVe a on 
1
• que o ministro podesae dar ordene directaa a am offteial 

part~ di! gab1uete Ollud .. e •ra •a bem moço, I Vemos 8Ubaltaroo, ama conllança, como dei ào Sr. Mariano de Azo
receio de a~a qne•tllo com 0 P_araguay 11 part~ceu-nos. • te- ·'"do, a quem disse : o: Ped1-ma todo aquillo de qaa pra-

. arge_ul~ an\'1ar áqu~lla Bepubhc~ como mml•tro pl~nlp'-'- ciaardea para mailler esee ·eRtabelecimento e todo l'OI 
tenclariO o nobre VISConde do RIO Branco. o miDISt"riO .t .. rei • o que ollo lfUtro 6 lfÚe poleaee depoie ja.&•lcar
tratou de preparar-se para fazer Cace a todu ~~~ _eveo- vua c~m a f~alta de meioa ., razio pela qual Ca1ia•me uae 
taalidadea de ama guerr~ i n.andoa ~or dons di&Uoct .. • ,.ffi,~ial directameate os pedidos e ea mandna roraecer. 
brasileiro• I'Xplorar os d1ve_reos camJnhoe que podassem T11ve elle a dePgraç• da Rntrar .por i110 em lula com o 
chegar á Croot11ira, e determinar 0 Jogar em que 0 g?VIIro•· ~u~artel general, · porque naqaella repartiçlo já ae achna 
podia cnm notagem Crllar u~ Corte e!tabeJ.,~tmeulo extr~aordiuario que um joveo ministro astivesPII pondo de 
!Dili lar. Um . desses cidadãos, 0 lllll~tre eng6nhetro Sr lado .,fDciaes generaas e deixando qae um offtcinl· subal
PitKngll. hoj~ lente da escolll polytecbnJca, proo!uroa a hoba t11roo · eathe~ee escolhendo Cuzileiroa nnaea e oatrae 
de Coryuba, ao Sol' de Mallo Grosso i 0 outro foi 0 Sr pee8oae de •ua confiança. . 
Mariano de Azevedo, ~oe alga os· S~s. senadores co~hecem, O m•ai•terio de ( de Maio, que tinha tido o penaameato 
a q~e é um doa mala probos 8 lllaetradoa ofDclaes de d4! fortificar o Brasil por aqnalle lado, foi eÓbst1tuido pelo 
mannha. 111ini•lerio do Sr. visconde de Aba~IJI, o qu~l assim como 

O Sa. anio DA L.t.GUN.l. :-Apoiado. " que se lhe seguia, coosernram com eolicitnde o q.e 
0 Sa. Su,uu :-0 o obre marqaez de Olinda, reco- baviamoa, feito, e se nllo deram n.aior Incremento ao ea

beodo 0 relatorio desse ~fficial, eothusiasmoo-sa pelas •·belecimeoto naval, lambam em aada coacorreram para o 
obeervações que ellli rez, cou1titaiu-o am dos aeas amigo• etlado deploravel a qae ello 8e acha redazitlo. Veio autro 
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minietilrio, e desde tiDtllo todos o• recursos foram negados 
ao estabelecimento, todas as despezae ·Ceitas por elle Coram 
considéradas despetdicios, porque o governo de enlilo 
pensava como o nobre miaiatro da gnerra_ agora p11nsa, 
isto é,. qne eaee estalíelecimento regulava com a fabrica 
de ferro de Y panema. 

O Sa. JuNQUIIU (miniltro da guerra):-V. Ex. n!o 
me comprebendeo; eu, que defendo Ypanema, defendo lam
bem qualquer estabelecimento. 

O Sa. S.I.IIAIU :-Agora vae entrar em sceoa o Sr. con
lelheiro Ant~o, que foi um dos que mais effitlazmenle coo
correram para matar o estabelecimento. S. Ex. teoba 
a bondade de ouvir-me, e verá se no que digo nilo teubo 
intéira razllo. · 

Esae estabelecimento, Sr. pre~ideoto, precisava para 
viver de ama estrada de ferro de iS legoas, que o pode~se 
p•r em commonicaçito com a parle _navega vel do rio 
Tieté. 

.O Sa. JuNQUIIR,l ( m,inillrt da· guerra ) : - Alguma 
cousa. 

O Sa. Sn.un. : .:.:.._ Fe~ a. estrada 't 

O Sa. JunQUBIR4 (miniltro da guerra):- Nilo. 

O Sa. Suuu : - Se nilo fez a estrada, é 'melhor que 
acabe com o estailelecimeoto. · 

O Sa. JunQuaru (ministro da guerra):- Bati-se eslu-
daudo. Tem nm commaodanle disliocto. · 

O Sa. SABuv.+. : - Esse .commandaate dis&incto nada 
pó~e fazer segrega~o do moo do ••• 
· o. Sa. Jul'IQUBIBA (miilidro da guerra):- Tem-se dado 

providencias. 
O SR. SAR.uu:- ••• nem a popalaçito se. pó de esta

belecer oaqoelle Jogar sem estar em commuoicaçilo com a 
parle poyoada do liltoral. ' · 

Por coosequeocia o nob•e ministro vê, por estas poucas 
0 S - DB CoTBIIIPB :_V. Ex. deu um salto informações que lbe doo, que o eelabelecimento teve 

8 • BARAO graades vialas, qnl! se estas alio (oram conseguidas. se uma 
muito grande. eerie drl mJOislerios entenderam o contrario daqnillo que o 
· O Sa. CAnu!lsio Dll SrÍuMIW :-No ·ministerio dA 30 m1nisterio dA ( de Ma1ci linha entendido, é porqo~, Sr. pre
~e Maio se fez um contrato para cooslrocção dessa estrada. sidenle, no Brasil ba o máo babilo de julgar-se sempre mal 

O Sa. Su.uu :-Obedeço á reclamação do nobre se- o que o adversa rio faz, de acreditar-se que todo quanto 
nador pela Babia. . . . . faz o adversario politico não presta, ou qne os novos 

Depois doe mioisterioa que·. t?maram a peito aniquilar mioislro11 Shb•m mais do que os que deixaram o poder. 
·0 .estabelecimento _entraram mlnr-lerJos hberaes. Mas, se a sito•çlin que soccedeu ao liberalismo enfeode 

que o eshbPI••limenlo oiio 'póde prestar serviços, para que 
O 811. vrsco!IDB no Rro BIIAl'ICO (prelidenle do coniB- o conserva 't .Para que fazer essa despeza .com um estabe

lhe~) :..,;.,F<~i doraole esse período que morreu esse eslaba- lecimAoto, que para nada póde servir 't 
lecimento; V. Ex. examine. O nobre ministro podia declarar-me em aparte se esti . 

O Sa. SAIIAIVA :-0 mioisterio do Sr. conselbAiro Za- dispoKlo a favurecer aqoelle . ea&abelecimea.to ou acaltar 
·carias aatorieou o presidente de S. Paulo a cootra~ar essa com elle. · 
estrada, que era qoes&ilo vital ·para 0 es&abelecuaenlo. O SR. JliNQUIIIIA (minillro d11 gu•rra}:-Bstoa disposto 

O Itapara nii.o podia progredir nem como estabelecimento a auxiliai-o. 
naval, nem como estabelecimento de defesa da oos•a (roo~ O SR: SABAIVA.:-Portaoto, ha de permiltir que· ea·Jhllfaça 
teira, nem como colooia militar sem essa pequena e ·racil uma observaçilo; se está disposto a ao:rilial-o, a primeira 
estrada aliás já comecada e quasi proJDpta em om~> r.•·o•a a fner 6 a ealrada entre ellt~ e a colonia de Ava
e:rteosl~ de ·t 1 leguas i e por isso 0 coli•elbeiro D•ntas ubao·lava. Blla esláva começada e bem adiantada, porque 

. aotorison o conselheiro Saldaoba Marinho, pr~sid•nle de não é nenhuma estrada de· ferro, nem estrada macadami-
8. P11alo a fazer o contrato. O preside,ote realizou-o e •ada; é uma estrada que se presta a dar transito regular 
mandou-~· para o Rio de Janeiro, mRs_o Sr. An!ilo rejei- a beslu de carga e a carros puxados a boi, pois para 
too-o e ollo qoiz que se fizesse a estrada por CDJ& pi C~< da •lia "muirá com toda a certeza o transito de todas' as 
exploradora enlrelinbamos entretanto rapldaA commu- ca,·g11s, 'que por esses meios silo actnalmeo~e lraosporladas 
nicaçllea com Coyabá pnr moio da linha po•lal EoXIraor- d· Cuy•ba a S. P•,ulo, ·e vice-versa, por outras estradas 
dioari& creadll pelo ministerio d~ 1 i de Ma III, v.oi•~Pm de mo11o ma1or exteo~ilo e menos recursos. Crei11 qne e~sa_ 
devida principalmente á exi.tencia do PSiabeleciR•eoto do eeLrada foi contratada por um preço iosigoifi•~aote; e tendo 
ltapara. Eis aqui como S. Ex · la i vez. por ll!lo ler e:ra· 111 (aliar nella oilo posso deixar de render um merecido 
minado bem a maleria, matou o eslab~leCJm~nto, negaQilo- titulo de Joo•or a· um homem· dedicado e de ioesLimavel 
lhe a onica via de commuoicaçlto que eiiA pó•IA ter com 8 ~reí.tirr1o ·como pratico daquellas localidades, o Sr. Jollo 
parle povoada do T1eté, sem a qual jamais poderá pros- Gooçalv a P-ixolo, · qne prestou ao ltapora reinantes 
perar • serviços como cootra.lador dessa obra; e tendo feito grudes 

Ora, Sr. presidente, nllo tendo o es~nbeler.imeoto ~ido d••pezas, tendo perdido q11asi lodos os aeos recursos, 
em tempo desenvolvido, não tendo podido prestar serviços sempr" incans•vel e dominado por inabalavel . fé, vio-ae 
durante a guerra do Parago•y. nll.o tendo podido progredir afinal obrigado a deixar lodo. qoaolo tinha alli, e a 
depois que ~e lbe oiio abriu a o nica sabida que ·eiJe pód11 retirar-se para a Côrte, a6rn de cuidar de negocios de 
ter pora commun1cnr-se com 11 pMie puvo.da daquAIIas ootroK O j!overoo al'boo excelleoles auxiliares naqoella 
reg1Ges, os ministerioa e assemb16~ ger~~ o transrurmaram Jogar, porque, além doste homem estómavel, .tod& a popa
de oslhbPiecim~olo naval em coloora m1htar. Pergunto eu: l•çllo das lo••ulidadPs proximas deseja~a I(OI .o ltapora 
e que lem feito o nobre ministro ,Para qn~ esea culolllü progredisse, vis lo .como a pr,osperid~de .do lt~pora .ÍIJIP.~
pre&rida ·? &ava a de toda aquella circumvisi~J~an2a; PRf~"·P .,so_y~rpo 
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foi 1empre surdo a todas·as reclamaçGes, e, por· fim de 
coutá•, o nobre ministro da guerra nilo se digna mais Callar 
em seu relatorio da colonia militar do Itapura, que parece 
já Dilo occupar a sua attençllo ••• 

O Sa. 117NQUIIIJU (minidro da guerra) :-Está debaixo 
da deoomioaçlo de-Colooias •. 

O Sa. 8JLVSJR4 'n4 MoTu :-Está' morta. 

· O 81. Mun11s Dll ÂLIIIIJDA :-E embalsamada. 

declara eootra o internato como ' um grande obstaculo 
para a iostrucçllo du olBciaes; 

o· Sa. JONQUEIR4 (minillro da gu~rra) :- Segue-se 
hflje quo o ed1ficio é pequeno. 

o SR. S.u.uu : - De dou uma ou ~ nobre mi

nistro ha de aogmeotar o estabelecimento ou ha de acabar 
com o internato para os olBciileS ·qo@ quizerem e podex:em 
residir féra da escola. 

O Sa. Sn.un :-•••. 0 que é tanto mais de estranhar H a de S. Ex. se vér forçado. a tomar uma das duaa 
quanto o nobre ministro não pod1a déixar de ter lido no providencias. 
penaltimo relatorio do seu ministerio o· da coJnmiRsão es- Se 0 ioteroato é obstaculo para a iostror.çllo do oiDr.ial, 
pecial nomeada pelo nobre presidente do eonselbo para compre acftbar com elle e pe• mittir que os offidaes possam 
examinar o estado do llapora e demonstrar a convenieocia (requentar os cursos da escola da applicaçao e s~m que 

d. · h teoham nella resideocia. , oa não da· eaa cooservaçilo, trabalho jo Jcloso q~e oura 
o criterio e imparcialidade de seus autores, pessoas aliás • O Sa. JoNQUBJRA (ministro· da guerra) :-V: Ex. daria 
de toda a confiança do nobre presidente do 'conselho. liceoç~ á lodos ? · · . 

Sr. presidente, peço licença ao nobre ministro p~ra .O Sa. S&nuu :-Não, porque além dessa limitil~ilo 
fazer algamaa coosi~eraçGes sobre o que S. Ex. disse em de que falia o o obre mini•tro, h a .outra e é a necessidade 
relaçllo ao moo discurso. do S6rviço. Ma.s o ii o foi e~ til razão que V. Ex. deu ; . disse 

Para S. Ex. responder-me, foi necessario inverter meu. que 0 maior num aro do oiDciaes não V de á · e~cola, por
penaameoto algu11as vezes. Eu oilo disse ao oobre minis- que 11 instrúcçlio está limitada pPla capacidade do e~ta
lró que podasse fazer graades manobras o exercito brasi . b~<lectmento. Limitar-se a iostruccão do o IDeia! !lO r i~so. 
leiro; ·o que eu disee é que admirava que o nobre ministro, é uma de~gracn. Se fl vosso estabeiAcim•nto é in~d11-
que sempre falia na pecessi•tade de mobJ)isar' os corpos e cie:Jte para 08 ~IDciaes que tePm necessidade de apr~ndrr, 
na de instruir nosso pequeno exercito, dissesse, ha dias, aogmentae a sua c;.paclidade, e se na:o pod~is fazer isso 
que, oceupadó e mesmo exercito com a policia e outros ao menos devereis permhtir que esses olBciaes morem 
serviços, ol[o póde ter a mobilidade necessaria. fóra ~ vão receber diariamente a, instrucçllo pratica e 

Q d fi · b . t· . t theor1ca. · . . · . o.11D o z essa o servação, JVe em VIsta mos rar que 
I f 1 O nobre ministro ha de alargar a capacidade do estll• 

o nobre ministro está sempre levaot11 ndo caste los e a • belecimeoto ou acabar· o internato ou fazer um estabe- · 
laudo em mobilidade do nosso exercito e na necessidade 
de instroil-o, quando todo mando sabe-qÍle o Braeil não lecimeoto mixto, internnto para 08 jovens. e externato 
tem eurcito ·numeroso qae possa ser completamente mo- para 08 gffieiaes mais adiantados em idade. · 
hilisado e instruido em campos de manobras A verdade · O S11. JuNQUEIRA (miflistro da guerra):-Nu Rio Grande 
i !Joe .noKso exercito nio ~óde ter em tempo de paz a mo. já existe. · 
bilidade de que se tem tanto (aliado, e. que o nobre mi~ O Sa. SARAIVA. :-E porque oito toma essa. providencia 
nistro quer sempre encarecer, qa\ndo preci~a combater as para a COr16 ? . . 
medidas reclamadas pela opposiçilu. Portanto, o nobre· Os offir.iaes não poderiam fnzer serviço 8 frequentar a 
ministro perdeu seu tempo em mo~trar quo com efl'"ito escola ? Não se poderia h•rmooisar assim 0 estudo com ô 
nosso exercito nilo pó de ter es~a mobilidade desejada, nem serviç•> ? O o obro mimstro, em l••gar de re~triogir 11 in
recsber a iostrucclto conveniente; eu reconheci o facto, strucção pela incapacidade do. estl•b•lemmeoto; elevaria 
porque uilo desconheço aquillo "que se passa no paiz. os f&tudos de urna maneira prodigtosav ••• 

Disse o nobre ministro que o limite da instroc~lio dos O Sp, JuNQUEIRA (minillro da gui:rra) :- .Já vê que 
nossos .officiaee está oa capacidade do nosso estabAieci- 300 alomoos sao alguma cousa. 
meato militar da praia Vermelha; portanto,· o nobre mi-
ni~tro' confessou que não, é. possivel instruir todos o11· O Sa SARAIVA : - Podia mos ter liOII e era melhor; 
officiaes do ·exercito brasileiro. asses ISO o vodiam estudar e ao mPsmo tempo r~zer o ser-

•i~o. l•to era possivel e muito princip .. Jmcote nas capi~ 
O SÍI. JuNQUEIIIA. (minidro da guerra) :-Todos uiio é taes das grandes provioéia~J. 

pos~ivel. O nubre m1oistro ollo tem Fo.mPote Jorcas no Rio de-Ia-
O 811. SARAIVA: - O nobre ministro por essa sua oeiro; as tum no R1o Gr.n·le do Sul, ·B,bia e P"l!roam.' · 

observação dt~monstrou que o internato é um. mal p11r11 a buco. Ora assim como o nobre ruini•Jro estabHiecAU um 
nstrU•lÇiiO dos officiaes m;litares. cur•o Jig.,lro," po1co de•pro1li so, no Rio Gr•nde do Sul, 

O ·sn. JuNnoEtR! (mir~ill~o-da guerra) : - O exerci lo podia est"b~lecel-o . em &lgu.mas Cldàdes do Norte. Se 
" S. Ex. nlio fizer isto, ou ha de estar desgu11roeceodo os 

od9 estudando n:to é possivel. cufr6s daqu~llas provincihs, ou ha de negar as licenças 
O S::~. SARAIVA :-Ntlo é po~sivel instruir todo o exer- pedidas P• lo~ ofliciaes que quizerem aprender e ter o cur~o 

cito de uma só vez. Mas il preciso que frequentem as esco- de soa arma. 
las lodi'S oa que poderem ser digpensad03 do serviço. S• nó• t•mo~ grandM e fortes goarniçG•s no N"rle, 11 
Mas oppõe-se a isso a pouca capacidade da escola da preciso convir em que ba n~cAssidnd" lambem de 6~tu•lns 
praia Yt~rmelha e consegui o temente o nobro ministro se · de ·escolas para eeee~ officiues

1 
que h~bllarum aquell 
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parte do Impe~io. Não se póde concentrar a instrucção do -
official na Côrte e por uma razão muito simples ; é quu 
o exercito não está lodo na Córte. Sendo as~im, é preCI••· 
ilonvir que se deve ter mais de .um eslabelecimeoto de ios 

O SR. JuNQUEIRA (ministro d11 gue~ra) :-Sem duvida. 

O Sn. SARAIVA: - Não tem o nobre ministro uma es
quadra tilo nameroaa no Paraguay 'f 

trocçito militar.. • • · 

Uu Sa. SEN.I.DOR : - Temoa no Rio Grande. 

O Sa. S.u.un: -.Temos; mas devemos ter ao menos 
uma f'Utra' escola DO Norte. Creio que a dellp~za ollo ~era 
elevada, e o nob!'e ministro favorecerá o mais poijsivel a 
inatruccllo militar. . · 

Notel, Sr. presidente, que o noltre ministro nlto foi ca
paz de dizer-nos o numero de soldados . que aprendem a 
ler e· a escre•ér ••• 

O JuNQUBIU (ministro da guerra) : - Posso-lhe mau~ 
dar o ma~p11. . . · . · 

O Sá .• S~tuiVA :-,-I~to prova que é ainda muito di mi: 
nota ~ instrol'çilo dada aos nossos soldados, e que S. Exc 
nllo tinha razão ~uando exagerou essa iostrucc;lo. E nesoa 
occasino bem obi_ervo_o o nobre senador pela proviuCJa d• 
Goyaz, q11ando d1sae ao nobre mioiatro que por meio de 
providencias administrativas não se podia dar .a essa ios
trocçllo todo o desenvolvimento oec~ssario. 

Sr. presidente. S. Ex. falloo DOS cavallos do Rio Gra~d~ 
Ea fiz uma pergunta ao nobre ministro e contei o qoA '" 
dizia, i~to é, qae pessoas que teem obtido taes contratos 
os teem veo<tidó. Ea apenas d•sejarra que S. Ex. me ti
vesse dito quantos cavallos ·comprou, como os contrat~va 
e a importancia d~sses contratos, e (oi exactamente isso o 
que S. Ex. n!o fez. 

Mas, se 6 facil a S. Ex. justificar a soa compra de ca
vallos, com diiDculdade S. Ex. me convencerá da razão qu~ 
teve para conttnnar o contrato do vapor. Ne.te pooto peco 
licença a S. Ex. para dizer-lhe que merece ceo~ura pÔr 
ter conservado esse v.apor, contratado por tanto·diDbetro e 
sem grande e provada necessidade. 

·O Sr. JuNQUEIRA (miniltro da guerra) :-Contratei por 
menor preço do que se contrbteu .antes. 

. f:! Sa. Su.uu : - O nobre ~enador por G11yaz, qo• 
VIaJOU no R1o da Prata, foi até AssumpCI\o e sab~ 
muito bem do que h a por là, acabou de dliAr ao nobré. 
ministro que tqdo quanto S. Ex. havia enunciado nãu 
passava de um beiJo soneto, isto é, o nebre senador, qo• 
sabe de t~do quanto ha acerca desse vapur, admirou-•• 
do que o nobre ministro estoja perPu •di do de que coR! 
atreito temos uma grande DIICessidade desse Vb por pa'rn 
-auxiliar as nouas forças em Assumpci!.e. 

Eu perguntei em aparte aO" nobre mini~tro quaes os 
serviços de que esse vapor estava encarregado. S. Ex. me 
respn~deo que devia auxiliar á commissão de limites, ao 
exerc1to, •• 

O Sn. JuNQUIURA (ministro da guerra) :-'- A··esqaadra 
é _pau. tra·osportes? 

O Sn. Suun :-Pois para tran~portar soldados de 
Uum;.ytfl. para Assumpçãó, que silo .dous dias de vi8gem ... 

O SR. JuNQUEI"-' (ministro da g11erra) :-Pod~m ser 
levados em ·encouraçadoA, em pequenas canboneirae ? . 

O Sa. SARAIVA :-Nilo ~~~ di•~e que foi uma quantidade 
imm11n.sa d• lona para aHi? Oebaixo d6 told:.s nll.o ee·po-· 
~.m oH ~11ldados cons~rvar 48 bor11s? 

Ex.-minA o nubre miois.lro a ma leria e ver! que. ePte 
~•sp11udio de sei<~~entoM e tantos conto~ de r.éis em cinco 
annos t~<nJ ~i~o um de~perdido sem justificaçllo: · . 

S. Ex. dis.<e que ~e off-.r~c·ram vapores pnra fazfr esse 
servico, mas por maior pr•ço. Eu nao estabel11ci a· questão 
•nb :s~e punlo de vista : ~i,se que desde o prin•·ipio, o 
mi11ist.rio devia. ter comprado no Ri·• de Jan~iro um 
trao•po'rte, que tivasse 6 calada conveni•nta para a nave
gacão do Paragnay; teria assim eeooomisado centenas de 
co~tos de réi,; ••• 

O Sn. JuNQUEIRl (minirtro da guerra) : ·- Dflvia dar 
500:000~ ~or um bom trao;porte para a esta hora eatar 
euc•:lhado I · 

O Sa. SILVEIRA DA. ~oTTA. : - Es~e vapor c'ostou · 
menos. 

O Sa. Snun :-Um tran~porte como l!sse qu~ V. Ex:. 
contratou, por i2-:000~, poderia cu~tar. 100:0001 DO·. 
Rio de Janeiro. 

O SR. JuNQUEIRA (m'nistro da guerra) :-Eu n!o 
COutn•tei; já diSSe que O que 6z foi reduzir O preço. 

O Sa. Su&tvA :.:...Mas V. Ex:. está ha dona aonos no 
mioiôt.rio e d~sde então o no~so 11xercito tem sido coasi• 
deravelmente reduzido. Eu não s~i como o enrcito pre
ci~llva d~•se va.pnr, qoaudo •·ontava 7 ou 8.000 praçaa, e 
ainda preciaa do me~mo vapor para r.zer as mesmas 
vi•~:•ns, quando ~>stá r~"duzido a doaa mil e tantas, praças. 

O n•;bre nl111istro ba de concordar qoe ·devia ter com-
p•adn .o tr.an•porte aqui. · 

O SR J~NQURJRA (miniltro da guerra):-Q11anto custou 
o Madei•a? 

ú Sa. SAPAIVA : - Isto é outra cousa. O Rio Branco, 
~ue está. lá. fretado, não valts nem a quinta _parte do 
Madeira. 

O SR. JuNQUEIRA (minillro da. guerra): -Nilo aei.ae 
O Sa. JuNQUEIRA (mini&tro da guerra) :-E transportar 

o material do exercito. · 
vale. · 

O Sa. SuA IVA : - Perguntarei >~ioda ao nobre mi
niatro quantas viagens tem dado e.sse vopnr. 

O Sa. JUNQUEIRA (ministro da guerra):-Vi•j• roo~tan
. temente. para differentes pontos. Temos força ~m Htlmbytá, 

no Cemto, etc., o upor está em movim~oto diario. 

O Sn. S.lR.UU: - .M,as tem havido necessidade desse 
JDOVilnento do força 'f 

.. ._. .... · 

' , 

o s~. SAUIVA : -Eu não digo que S. Ex comprasse. 
onl grnn·11l lranMJ.IOrte; cumpra~se um navio igual áquelle 
•1ue rnntrntoo e teria economisado ceot~nas de contos de 
réis. Est• e 11 qo~~tão. 

O Sa: StLVEIRA DA M~>TTA : -Esse mesmo podia ter 
comprado por 50 ou 60 000~000 • 

O 811 •. S.1.11AIVA : - Di!seram•me -que eeae vapor foi 
~endido por aleumas dezenas de con~o~: ~ra, o gq~veJ:no 
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ollo o podia ter comprado ? Se allo gasta dinheiro com ' 
c~rvilo e se nilo paga a guarniçilo, porque tem os ma• 
rinbeiros ••• 

O Sa. ZAcnus :-Apoiado. 

O SR. SuArvA :-Antes de eoatíaoar, quero di1er em 
syntbese o meu pensamento. 

O SR. JuNQUBru (ministro da guerra) : - Nao· pa~tn 
Dada ; ~ todo á cuata do proprietario. 

N~u ~ou DAHl' po~so s~r opooaicionista sy8tematico da 
creação da província de s: Francisco. A tbese que pr.e
tendo jod16car é a seguinte : quem .ha de deelínvol.ver o 
rio S. Franci•co bilo é um 'Presidente de prol'incia, nem: 
o ma usembléa provincial, ha de ser a estrada de. ferro ... 

O Sa.' S.uuvA:-MÍ!nos o carvão. Se o nobre miniMtrc• 
live~se comprado esse .mesmo trauporte p•gav.t· o r.arvãr., 
como boje paga ·o combo•tivMI, qtie o vapor cont•aJ.•d•• 
cons'ome, e não tinha DHCeM~id·•d• tiP Crtzer ootr~t qualquer 
despeza. A marrobll lbe dar111 dll raes e a trip~ol~&çll" •lu 
navio e conslo~tn•nt•m~ntfl o nobre ·ministro ecooowisrtrs• 
mensalmente 12 OOOICOO · 

O Sa. ZAc4RrAs : -:Apoiado. 

O !a. SARAIVA .-••• que ligue-a sua. alia navega.;. 
ção ao littoral Faça o nobre preMidente' do eon•elbo um · 
•Sforço ; reallile essa estrada de ferro em um anoo, doas 
uu tres, e ma o dará . aem oppoeição nos8a seu preeittente 
p11ra alli. Mas antse ~ gastar 300 ou 400:000,000 
•nonalrueote em pura perda e · sea: vantagem para 011 

O 811. JUNQDKlftA (mí11irtro da guerra) :-E este servico 
da mar10ba e fei Lo de grb ça ? . • 

O 811. S&RAlVA :~A marinha o4o augmentaria o seu 
pessoal para tripular es~e transporte. b·bitantes das margens do grande rio. · 

Accresce a todu isto que ba na marioba navios,que não 
podem senir · comó embarcaçil~d de guerra; poderão, com 
uma . pequ~na despeza, 8er tranMformados em bons trans
port~s e po·s.tos 110 .serviço do exercito. 

Tenho concluído. 

SESSÃO EM 1 DE· SETEMBRO 
PROVJNCl4 DO lllO 8. FU.NCJSCO 

O l!!ilr .• l!!ilaratwa 1- Sr. pre~idente, meu fim é 
responder ao di~corso do nobre presidente do con~elbo e 
ao qoe S. Ex. cib11mou de briibaotoa, e foi proferido por 
outro aobre senador pela Bahia. 

O SR. ZACAnus:-Non plu1 ultra. 

O SR. SARun:-N•io tenho dovilta de reeonhPcer quP 
esse d1~corso uó fe prim~r pela fórma e pelo e~tylo ; m•• 

· não logrou off"r~cer á consideração do seoadó um só 
argumento procedente. • 

o SR. ZACUU.S:-Veio ralla.r DO peixe de Valença. 

- O Sft. S•ftAJVA:-E~ae di~curso oad" adiRntoo e milito 
menos o do nobre presidente do co~selho, como d~moos 
traremos. ·. 

. O SR. ZACARIAS :-,Esse então foi ••• 

O Sn. SARAIVA~_, Sr. pr~sidente, o que deveria fa:tAr 
u01 cbefe· de gabinete e ministro d" fazenda vindo· ao par· 
lamento propor a creação ·de URia provinr.ia? Qoni o seu 
primeiro· d .. ver ? N"cessariamente era soa mais rignro~• 
obrigação domonstrRrque a provinci11 que se pretende crear 
tioba recursos para viver com independencla, 1.1, ain~a mais, 
que esses recnuos. er11m sufficientes para que o presidente 
podesse com elles promoler o seo de~envolvimPnlo .ma
terial. Procedeu assim n nobre mioislro da fazenda e pre
sidente do conselho ? Não. 

·Mas o nobre ministro não fez isso porq'oe nllo podia 
demonstrar que a nova proviocia tem recursos, ou qo• 
esses recursos poderiam apparecer com a proximid~tde de 
um centro administrativo. Isto é que o nobre presidente 
do conselho não fez, não podia fazer, e nunca fará. 

o Slt. z.cARI..\8 ;-Apoiado, 6 deamoraliair . màil 
aquelles sMtiles. 

O SR. SARArTA :-Eu nilo.s~i como pena& o·· nobre 
pre•idente do conselho. acer.ca de nossas rendas, da prol
paridade de nosBas finanças ; nunca ouço .8. Ex. proferir 
o ma palavra de opposição a qualquer creação ele grande 
despeza. E' i~so cousa que me tem maravilhado. Est11re
mos em nm'mar de rosas ? S. Ex. aeba que toda ades-· 
p~za proposta deve ser approvad11 'f Está· persuadidO de 
que o Brasil tem recursos ioexbaorinis.?. 

O SR. ~ILVEI"A DA IiloTTA :~Até o .M~moré. 
O Sn. SARArv~ .: """'Vejamos qual a despeza. que o 

governo imperial terá de fazer cem· a proYiocia de 
S. Francisc.o o quaes Od ~ecursos qae ella possae para 

· faz•r Cace á de~peza propriamente provincial. 
Comecemos o C!J.lc.uiu pela despeza geral : 

Presidente, secretario e· deapeza com· o 
p•lacio do governo ••••••••••••••• 

Ajuda de custo de ViAgem do presidente. 
Cb• fe de .pohci11 e seus empregados ••••• 
!'iubsid1o de do os senadores .•••••.••• 
01to de quatro depot~dos e ajo da de 

custo- de viagem •• · ••• ; •••••••••• 
Tb•suuraria gHal. .•••• -••.•••••••• 
·c. mpanbia fixa de cavallaria ou iofan• 

ta ria •••••••••••••••.•• , ••••• • 
De-peza com o bispo e catbedral •••••• 
Ev•otuaes .•••••••••••••. • •••••••• 
Obras ...................... · ••••• 

5!1');0011.1000 
8:0001!1000 

1!1 0110.61100 
18 O_OOI!IuOO 

80 011111!11100 
30.0001000 

80:0001000. 
20:0031000 
25:000ii~OM 

' 24M: 0001&000 
Para satisfazer essa de~peza ci.s monicipio~ da nova 

11rovincia rendem actualmente para o &besouro geral 
20:000$000. 

O Sn. 81LVBJRA Louo :- CalcÓJe-se no duplo a des
peza e não haverá exageração. 

O SR. SARAIVA :-Diz muito bem o nobre éeoador. 
Ma~ não quero passar por exagerado, e por isso calculo 
em 300:000$ a de~peza geral da nova província. 

Somos bustante rico8 para augmentar a de~peza per~ 
Jllnnonte sem 11eceesidade e sem proveito para o paiz 'f 
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EAxaminemos' agora a despeza provincial e os recursos da 
novn provincia. 

mioislros a co~lstrucçito da via ferroa do J!l~zeiro, porque 
é esse o bem uoico que, na acluulidade, se pó~11 fazer ás 
populaçlle~ que habitam as margens do grande rio. O g~ovArno g•r~l é rico ; pó iA pó r seu dinb~iro fóra ; 

ma• 8 pruViDCia é pob,A, DilO pÓ~A f•zer dH•pPZIIS mnior•s 
sem augm•nto de impostos, e ili1po•tu~ qtwrem dizer vexa
mes d11 pupulaça:o. e na• proviad~s s•m industria " sem 
eslradaa para o htloral o im~osto quer· diz-r rutoa. 

outra que-tão. O nobre prostdente do coo.elbo acre
dita que ~ó tem de fazer essas despezas anouR.es '! S. Ex. 
L•ID de ~tastnr. ceotenns de cont&s com edificios poblicos 
para pulacios, quarteia, !besourarias, etc., ele. 

O Sa. ZACARU.s :-Na:o se manda relação para lá? O 8.11. ZAc~nus :-Hão de amaldiçoar a idéa. 

O Sa. vtscuNDll ·o o Rro BuNco (prssitlente do 
-telho) :-H• muito que lá se cobram imposLus. 

' - . 
O Sa. S.uun :-Tratarei disto depoi!. 

Vejamos as despezas provinciae~ : 

COft• 
o Sa. SAR~IVA :-Não se ba de eoconlrar alli edificio 

r.ap•z para as repartições ; o nobre presidente do conse
lho h• de conRtl qir todo, e oaqaelle centro as obras cas-
t•m muito dinheiro. . 

Corpo po!ir.ial ••• 60:00011!000. E' muito pouco; mu, 
emfim, oa:o quero que se diga que o m~u orçamento é 
exag•rado. 

Por cons•qoeocia, era preciso que o orçamento esti
vPsse prfparlldo para as grandes despezu com a creaçil.o 
da nova província. 

Tem·se dito o.o .senado que Dú~sos mtoistros da fazenda 

O Sa. viscnNoli: no Rro BnANCo (11residente do conl8-
lho) :-Hoje lá nll.o ba for~ a ? · 

oito pa~sam de ministros do !besouro : S. Ex. nem isso é. 

O SR. ZAcAnus : - Ha ministros que nem do the-

O Sa. ZACARIAS :-~las é a Babia quem paga. 
sooro. são. · 

O SR. SARAIVA : -A.bi o; tá como o nobre prePirleote do 
coo11elbo t•m estudado a qneotão I O nobre ministro pensa 
que a Babia continuará 11. policiar as margens do S. Fmn
cisco depois da creaça:o da proviocia. 

O SR. SARAIVA: -S. Ex. o Sr. presidente do con
selho não exarutoa quaes as industrias que definham ; 
qu~es os impostos ramosos para supprimil-os ou substi• 
tuil-os, e ainda não impugnou oo senado ~:am 6Ó aug-
mento do despeza 1 ! . 

Mas rasamo~ () orçamento provinciAl : 

Co•po policial •••••••••••••••••••• 
Iostrurça:o publica .••••••.•••.••••• 
Secr.turia da presidenc•a. ; •••.••••.. 
Reureseetação provincial ..•••••.•••• 
Tbedouraria provincial.. • ...••••••• 
Coito publico. . • • • • • • • • . • • • • • •••• 
Aluguel de caRns p11.ra quartel, tbesoo-

raria, ele ••.••••••••••••.•••••• 
Evenloaell •••••••••••••.•••.•••.. 

60 000~000 
li<t:OOilg{!fiOO 
10 Oflllg{!fiiiO 
15 OOII.flii(IO 
~11.00011)0011 
10:0011g{!OOO 

12:000.1!000 
'1 0: 00011!1100 

187:090~000 

Note-se qui! pr:ra obraM publicas não dt!i um real. 
Total': 187:000~; rbcor~os provinciaes 26:000$000. 
Supponha o nobre presi~"olb do coo>elbo que a· fis.,ah 

5ação é má, qoe ,.~~· rer11ita dobrR.rá C()m melbor fiscnlisa· 
ção: ter,.mos 52 00011!000 . duplique-se os impostos e a 
recPitR chP~tnrá 11 106: 000~000, o que mostra ainda um 
deficit de 83.0011 ~ooo. 
. Qu•m supprrrá " deficit? O theeouro ger:tl? Mas cem 

que fim, ~ para obt~r o que ? Para qo~. seobore~, crear 
uma provincia· para esmo lar desde o primeiro dia o di
nhPiro d6 que tl!ról necessidade. pnra pagar o funcciona
lísmo? 

E il um proj~ctQ do~'a ordem que o ministerio recom
mendou ao p~rlameofo no discurso da corOa 11 

O Sa. SrLVEtKA Lono: - Nos discursod da CorOa dão 
at6 noticia dàs coud, mnaçli~~ judiciarias. 

O Sn. SARAIVA :-Sei que o ~iscurso da Coroa é oma 
pega ministel'ial ; mas é opinião ~flral e iovariavel quA 
oe~se discurso ~o nilo deve recommendar no corpo 
legislativo rousn algum!\ que nilo seja de reconhecida 
ullli•lnde potlica e de mutta ímportnncia. 

Em vez d~ Jledir âs caraarns a l'rl'açrio da província de 
S. Francisco, a CorOa deveria ter recommendndo aos seus 

• • 

S. Ex. procede como o rico que oil.o receia ficar pobre : 
Se somos ricos, e ~e podemos aogmAntar a despeza pu
blica com tOO ou 500:000.11 aoooalmente, eu acoos,.Jha
ria a S.· Ex qoe gastasse essa qtuntia com o desenvolvi· 
mento da navegação do S. Fraodsco, .em vez de despeo~ 
del·a com um immenso e iuotil funccionalismo, como o que 
vae ter a nova província. · 

O Sa. SILVBtu nA MoT':'A-:-0 fanccionalismo é ama 
praga. 

·O Sn. Zlcuns·:- E será a grande industria de 
S. Francisco, antes de lá chegar a estrada de ferro. 

O Sa. SARAIVA :-Disse o nobre senador pela Babia 
que em 182 4 foi reronb~cid.a a importa ncia da comarca 
de S. Francisco pelo d~cretn·que a IDCOrporou, a Minas, e 
dahi d6duziu S. Ex que ,Jia podia ier província. Eu liro 
conclusão o pposta á de S. E :r. · 

Em 182-1 o governo rPoniu essa comarca a Minas, 
•xactament!' pórqoe reconheceu que era impos!ÍV~>l raaer 
d•ssa comarca uma proviocia. · 

Disse ainda o Sr. barão de CotPgipe que com um cen~ 
tro administrativo a ordem publica e a · segaraoça indivi
dual, as~im con.o a adn:uoistraça:o da justiça, melhorariam. 

Só bons juizes melhoram a ju>tiça, e se a segurança in
dividual ainda 6 má, deve o governo pedir apenas aotori· 
sação para ter no interior da Babia um segando chefe -de 
policia. · -

.Pagar presid~oles e deputado~ provinciaes para melbo· 
rar 11 jo~tiça e a segurança individual, me parece um re
m~dio muito caro e inefficaz. 

Senhores, é. preciso ficar· assentado qae o presidente oil.o 
é quem faz a justiç" no Jogar, pois é uma autoridade ad
ministrativa e apenas superintende ae outras; o· rio de 
S. Fraoctsco tem boje bons juizes, e a SPgoraoça indivi
dual é tllo bna alli comb nas comarcas mais proximas da 
capital. 

,, I 
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O nobre prfci<Jente do cons~lho sabe ou· de~•· ~ab~r qn•• 
a idéa da cre"~a:o desta provwc1o oast•• ti 1111~ mliclunal1•~ 
Quando no rio de S. Fmocisco ós M1litOes affrootavam '' 
governo;,. 

O Sa. FB,NANDIÍ~ DA CtrNn:-E ainda a!l'rootam. 
O Sa. SAIIAIVA: - •• , lodos pr~l(oot .. ram s" era p•·~

liYel fàzer-se a ordem e re.tab;l•rer it ju•tiça oaqu~ll"· 
Jog .. r~s eem ow centro de a•~ça.u pr,.~ti~ios~ e forte, e •I~ h• 
nasceu a ídh .da creaçiiu da províocí~. Mas, dAI!>dA qcae ~· 
tratoiJ.de um" rs"&ra'da de ferre, o1oguem mais cogitou d~ 
semflhaote província. , , 

O Sa. · ~~cuus :-Apoiado. 

O S11. SiRAJU : - , , , porque a e~tra~a de ferro col 
Joclirá o S. Francisco em distancia d6 2 i ciu 30 l~goas 
da c~pital. 

. A província dé S. Franciseo oito pó<le s-r creada ante• 
do proloo~tameoto da estrada de ferru da B .. bi·a ao Joa· 
zeko, porque esse prolongamento modcficará essc•ocial
mente os limites da província qae se tiv,.r de crear ou 
Alto S. Fraoci>co F~it11 a estrada de ferro, o projecto 
cem o A~tá cooeebido s~r á uma iniquidade .. 

Como soj~ít•r o Juazeiro, a primecra e mais importa.ntP 
povoa.ça:o do S. Fraoci•co. a um centro administrativo 
collotado oa villa da Barra, que fica a 70 le~oas de d1s-· 
tancca. • • · 

Os. Sas ZAcnus B FBRNANJ!BS b.l. Ctrl'IDA:-Apoiado, 
O 811. Suuu -. ,., qua o do pelo caminho de ferro 

a villa do Juu•iro estará a 2 i horas da B. hi•, e ma c. 
proximos lambem de~sa· crdade todos os muoíccpios d• 
Pernnmbúeo, os de Sento Sé, Joazeíro e Pomliú. 

Que· mal fará esp~rar-se jl•lo caminho de f,rro pkra ~• 
tomar eru consideraçAo o pruj•cto de uma nova proviuclicl' 
Que motivos apressam este proj•cto que e.t~vA gua rda.ro> 
por qoasi 2.0 anoos oos archívoe da camara dos deputado,J 

Sr. o nobre presidente do conselho conhecesse o ioteriur 
de seu pai& ••• 

,o s •. TJSCONPB DO Rro BRANCO (pre&idente do conrelho): 
-Eotilo o Sr. b.rllo d" C••tegipe e o Sr. Caodt~o Mco•te• 
lião conbec11m, >Ó V. Ex. é quem conhece. 

O :'OH. F~<nN•NuKS o• CuN~A :-Apoiado.· 

O So. ~n•cVA : -· E~tuu, portanto, em meu direito di
zAntlo -nao coobec~m o S. Francisco os que de(eodem este 
projecto. ~ 

() SR YISCONDR DO RIO BRANC" (pre1id•nl11 do COfiiBlho): . 
-·V El. ~quem e. tá compromeLteodo ~eu~ ·couhectmeo...; . 
tns g•··gtnpbicos. · 

O SR. SARAIVA - : E. V. Ex. comprometendo o the
.,,uro, ac~oroço•ndu de>petas improductrvas,.e deflln'dRndo 
pro•j•ct• s d" l~i 11ue não exprim~m o DJeoor iateres8e pu
biJ,,u M .nd~ S. Ex. p ... rgootar aos uosso8 comprOVIDCi•noa 
•to Joaz.,iro, do Pumbú, de Sen.., Sé, se querem este pro-
jecto · 

O Sa. FBRNANDIIS DA C.UNB.I. : - Nllo querem. 
O Sa. Sn:un : - L~v~das ns doas llnbas ferreà&- ao 

S. Fr11uciso:o fic:am oi mun.icipiOs de Pernambuco mais 
proximo~ du Recrft~, e a "ér , arte dos da Babia a li e 
30 l•gu~s de sua actual c• pi tal. 

Ern preci•o que "s h•bltlllctes deesea Jo-gares fossem 
loucos para de~ej • rem pert•nc~r á nova província. _ 

Os •enadores de Mcoas impedir~m o rlltalhamPoto de 
•o a· p~ovinci• ; ma H " Babia s~rá dividida e .retalhada. 
~~~o ;e fará ao meuo8 sem •l meu voto, e ap~za;r de meus 
e,for.ços. Mas o •mpeobo é tudo n•.ste de~graçndo lmperio·, 
e n íotert~•~., inrtívidual faz u que é impoMinl ao interesaQ 
,.oblico cons•ruir. · 

P•osa o e~o•do que o governo, defendendo e8te pro• 
j"ctu, "" int~r·•~a pela 8orta das popula~ilea ? 

O uobr~< senatlur p•la B&bra exprrmns o senlimelâto pu
blcco. qu.ndo dcM•e que ll>t" projecto é o produc&o dos 
int•r~~81!8 JJ.ldlVÍdUhllS e dos e•(orÇ08 de CandidatoS á sena• 
toria. · · 

. J> .. nilbo ta111b•m esta convicção: e a verdàde me obriga 
,, rt1z~r qu• oau creio tJU8 o Sr. bar!o de Cotegtpe tenha 
pro•~"drdn Db • ~ustentaçll.o do proj•cto por ee8ee motivos 
cncMJiesdav"'"· Fui, pois. S. Ex. mjusto, quando dibae que· 
., proje•·to p••ssar ia s• nilo fuHse augmeotado o ·numero de 
Heoadores e dApalndos. . · · 

A nppo:<H:<lo hbMal votnria sempre contra o projecto, 
vorqu• não ·~xvrima elle uw ioteros~e publico, e pouco se 
111- da qu~ ~utrem para o st~uado · mais alguns prolegidoa 
•ta aetu,>IIdlldfl. ·o Sa. S.autn:-B~ioo · mMtraudo que p~lo meDos 

conh~ço o que será a nova província antes de feita ·a ,.~ 
trad-a .de f•rro, e eslou per.•oadrdo de que o Sr. b~~.rão dP 
Cotegipe nAO mostr11u conbeo•er b~m aqull'lla ·zona, e qu• 
exagera oe sou• recurso8 nll actu"lidade.. ·' 

O Sa. _VtSCINDIII oo Rto Bu11cu (preridente do comelllo): 
~or_a. . . . ora • .•• 

o~ homeu~ de merilcimento ver.dadeiro do rio S. Frao
ccsco 011o pr•cisam de uma onn província para ·entrarem 
110 ~ftn•do ; A s"goram~nte o Sr. ÇotegipH não teria outro» 
t~;audidatod seoão os mais di~tincto~ filhos do rio S. Fran
·~•dcu, i~to é, os M•ri~Ani!, Vtll:a da Barra e outros de igual 
illuotraçdo. 

O Sa. SARAIVA.-Ora., .. ora .•. , nll(\ é a~gum~nto. 
O que V. Ex. oao é CRpaz de faz•r é mo•trnr que a pro
viociil t•m meios para viver. E quP.m di~~er " contrario 
nll.o conhece o S. Fr11 n•:isco. E' tnwb~m verdade que é 11b 
aurdo sujeitar o Joazeíro á vill;a ela Barra. 

O Sa. FBR"ÂNDK~ D.l. CuNo•:-E' qu~sl."io de facto. O 
Joazecro fica mais proximo da Bc~l!ia do que da Villa d:. 
Barra. 
· O Sa. 84UIU :-Ora, sem o JÕazeiro, ~em Pombú, 

aem Sento Sé, sem o mooicipio de Pero11mbuco, que fi•:arào 
mab proximoa do Recilt d~peis de feita a e•tradn d.tl ferro, 
a que fica reduzida vosaa nova província ? 

P.1ra oó~, o~ b11bianos; a nova proTincia devia ser for• 
rnatla sem a marg;·m direila. porque essa margem aempre 
pert~IICMU á B~hia ., teobo 'fé em Deus que ~empre lhe ha 
d" pArt•ncer. 

O Sa. Fs~NA!'CDBS DA CoNo.l. : ........ Ap.oiado. 

O Sn. SAPAITA: -A nova proviocia dev& estender-se 
da margem esquerdn até u Tocaotbs. Mas o que fará 
agora Ull8d~S Jogares UW presidente St!m ..recursOS? . 

O Sa. SJLTBIII4 DA MonA :-Apoiado. 

O Sa. SuiAnA : -Tem .. se dilo que a segurança in·ii
vidual mlllhorará muito com 11 proximidade de um presi
deute. 
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Seahores, -um pre~ideate. tem acçilo e póde ter· acçilo· 
em Jogares mais remotos d.e ·Dma província, e a prova 
disso ó o que se fez em 186 t e t 862 aa província do 
Piaoby, CearA e Maranhão. · 

O Sa. Snun :-V. Ex. estA se iafloindo e eu o desejo 
caJ~,,, porque boje estou calmu e muito calmo. 

O Sa. vrscoNDG DO R1o BuMo (presidente do conle• 
lho) :-ll:•t•>U calmo. Quando vejo ~stabHI~cer-se urn prin
cipio DOVO tnmo nota. Tomei nota do programma de v. Ex. O Sr .. Eaztbio de Queiroz mostrou empeobo em melho· 

rar a segurança individual no interior da algumas pro
l'iocias. Era eu presidente do Piauby, o Sr. d~s~mbarg~<
dor Silvei!& da Multa do Cflará e Olympio Jl.,cb .do do 

. Maraohilo, e coaseguimos melhorar a sPguraoça JDdivi
doal aos municípios m>.is remotos dessas províncias. cnmo 
foi recoahecido pelo Sr. Euzebio de Qo~iroz em 18ã2 

O Sn Suun: -Eu' nlo tenho programma; o ínl!il'IJqo 
nlo tem progr .. mma; V. Ex. eltá engaaado ; ·o pariido é que 
tPm prnjlramma . 

. ,0 Sa v ase NIIR DO R ao 0RAJ:ICO· (prlllident~ do COIIBillho): 
- M'" V Ex. é cb•f• do pa.raido hb•rPI. · 

Nas proximidadAS da Côrte ·passeiuam impunPs rico• 
e poderosos assas•ioos, emquauto qne aos lugares maiK 
remotos do Ceará, Piaohy- e Muanbão oiogó~m ousava 

O Sa. S•UIVA :-Nilo ~no •bef,. de partido. V. Ex. 
qo• •~lá I!D••rnandu não o é. qo~nto mais ·eiJ .. (Apoia•IOI, 
r1101.) OM •·bef•s de partido d•v•m •stu na camara ·e nllo 
nn ••Dal!o, "iH~o vará com 1\ verdade"d&.S eleiçiles. praticar um crime com certrza de impunidade. 

. Cc;mo, pois, se póde dizer que só lerA segurança iodi
l'ldual o valle do S. Francisco, quaudo se achar lá um 
presideate ? - . 

O Sa. SatVGIRA D.l MoTTA :-Eulllo os: chefes niló serilo 
·num•atlos. 

0-SR. SARAIVA :- O nobre presidente do conselho
apadrmb•-•" ~t<mpr• com o nobre senador pela Babia, como 
ror•b•c•tlor do 8. Francisco. Para fazer argumento igual 
lbe nppur•i I'Diro nobre senador, il(ualm•nte di•tiucto, e 
tamb. m tilbu dt. nova provinda, que uaec•u bahiano,. é 
bnhiann, e qu•r morrer b•hiano. 

O SR. VJSCÔ!IDR DO Rro BRA!ICO (prBiidente do contelho): 
-V. Ex. é une o diz porque u:o~troo qufl com outros 
presideutea mellloraram a sPgurança intlavidual. . 

O Sa. S.t.nAIVA :-A conclu~ão qu11 o Sr. pr~sidrnte do 
conselho devia tirar flra a s~guinte ieto é, qoe o pre
si.d~nte da B.bia pó~~ faz" r a .. ordem ~ a segurança in• 
dmdual no S. Francas :o !em r r lá, e sem lá morar. 

Bons juizes é que fazem boa justiça, e a acção do 
presidente póde chegar aus pontos mai~ re.moLos das pro-
l'incias . 

DiHse o nobre senador pelo M~ranbão: a Mostraes pPias 
provincias menos interesse que os 11otigos r~is de Por· 
togai. • · 

Esquece-se o illustre senador de que · a desp•za de 
nma capitauia er& a de um capitão gen.,ral c .. m sPu •jo. 
danto de ordens, e que os lucro~ para o governo porau
gnez eram grandes, visto como as rHndas eram mai~ fi•
calisadas e mais forte a obediencia da capitania á 
mrtropole. · · · 

Verificar a influencia de nma subdivisão das gra odes 
províncias sobre a liberdade· politica é um a~sumpto im
portante, e uma tbese digna do maioa· deMenvolvim•uto. 

O SR. Fsii!IAI:IDIIS DA Cur~u.t.:-E' verdade. Hei de morrer 
babiano. 

O SR. Suu•A:-0 interl'sso do Sr. barão de Cotegipe · 
é o que tem um pae por seu 61ho. Foa elle o autor do 
proj•r.to em 1 Rã2, e não o quer abandonar. · 

S. Ex. é filbu d<l V1lla da Barra e •e~a cidade ne ser a 
·capital, é a noica pov 11çilo que vae ~anbar alguma cousa 
com a nova cr,.açllo : Esse interHsse é n~>tur I Mns o que 
não é jnstificavel é o interesso que mostr11 o governo por · 
nm pr<•j•cto que nenhuma vantagPm · produz, e aagmenta 
extraurdio;•riamente as despezas publicas. · 

T.lv•z seja insen~ato dizendo que o governo _tem int~iesse 
na pa•sa;t•m dAste proj~cto, e seria mais e:ucto se diasesse 
qu~ o governo finge apenas iotAre~ea pelo projecto. por
qunnto ~ó o dá para a ord~m do dia em fi11a de se~~ão, ou 
qôando não ba cou~a seria, e de que se possa occupar o 
S6nado. 

Eu peço ao nobre seuador por Guyu que discuta ~ssa 
these, e mostro quanto ganha 0 absolutismo com a- O Sn vrscnNDB DO Rro Bnu'ICO (pre•ideRte do COIIU
creação de novas provinciail e sobretudo ~e províncias lho) :-E~se argumento é o mais interessante de todos. 
pequenas desmembrad!ls das actuaes. · 

.. O Sa. Srtl'JUII4 liA MoTTA:- V. Ex. aos quer compro
metter. 

O Sn. S.uurVA:-Na:o, senhor. Quero que V. Ex. dis
cuta es~a questão com to!la a proHcaencia de que é capaz 
o seu notavel taleato e il!lmensa illustração. 

O S11. SrtVRlftA DA MoTu:-Hei de obedecer a V. Ex. 
O Sa. SAIIArn: - Para mim a liberdade está mais 

garantida com .a coDsenaçilo das grandes províncias, e 
c~m o desenvolvimento forte e efficaz da l'ida municipal. 
Drante desses baluartes o absolu'tismo naufragará aempre. 

O Sa. VJSC<>I:IDII Do Rro BRANCO (presidente d~ conse
lho) :-Faca mos sabendo que o progrnmm11 do V Ex é 
este: grao~~s provinci~s e grande deoenvolvim6nto 11~ 
mnnicipalidades. 

(Ba ouirtJt apartet). 

I ' 

O Sa. SARAIVA :-Niio é argumento : Mas póde-se 
concluir dessa maneira de proceder que o goverao já 
reconb11ceu o passo ralso qne deu, e apenas trata de salvar 
as apparencias, e nilo deacontPntar os amigos. 

Porqoa conveio o governo aa elimiaaçil.o dos mnnicipios 
mioAiros '! · 

Porque está disposto a supprimir o bispado? 
Tudo i~to mostra que o governo está em retirada e que 

o seu projecto é ineu~tentavel. · ' . 
Se não é eucto o que digo, e se o projecto é de grande 

otilida~e publica, prorog~e o governo as camarae para 
que seJa elle votado. Mas rsso nllo o fará o ministerio. 

Sr. pru1denta, no~ Estados-Unidos, quando se quer 
crear um E~tado, exige-se no mioimo certa ·e determi
OAtla população; creio que se exige apenas ·que haja 
GO.OOO habatantes; mas é preci8o que o territorio tenha 
recuroos propraos com que possa manter-se. Eeta condi
çito 6 iadispensal'el, porque o senado comprehende que 

' 
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ama populaçilo póde ser pequ~nll e ter grandes recursos 
entretanto que outra 'óde ser oumerosJ&Bima e nll.o ter o~ 

' recursos iadispensaveis para viver com iodPpeodencia. 
A prova .. desse fàcLo está o as doas províncias que temoM 

creado. Na proviocia do ,Paraná como na do Amazoeás as 

Mas qo~m attentar para a exteosllo das. nossas frontei
rll&, para ·a~ fortalezas que temos em muitos pOiltos •lo 
lrnp~rio, e para as noaaae cidades marilimaa importantes· 
a que prllciaam de uma goarniçio adequada, quem tiver 
em vista mu1tos outros Sllniços que devem correr· por 
eonta do exercito, nll.o poderá tirar as. conclosll•s. . que, 
cbegoa ·o honrado seu~Ador pela Babia. Aiodà mesmo que 
a divisllo estacionada no Paragohy se recolha brevemente 
ao lmpi!riu, ainda assim, ollo estando a força &óda com.;. 
pieLa, porque temos 11i,OOO praç11s de' pret e oAo 16,000, 
o serviço Dilo póde ser feito com aqoella folga, que é d~. 

• industrias nllo se te em -desenvolvido e com as div~rHas io · 
· dustrias o commercio que é directo : Mas oo S. ,Francisco 

·a popolaçil.o trabalha apenas para viver." Ali i é imposoiv~l 
a exploraçllo do aolo em grande escala, porque oilo ba 
possibilidade de exportar o algodão, "e todos· os outro~ 
geoeNs, que podem constituir a riqueza do valle do S. 
Francisco. Do que serve ter a nova província população 

, se oio tem meios para viver independente da 84hia, ·r 
fazer as. despezae iodispensaveisl . 

Emqoaoto durar essa pobreza a província é impossível 
E para que a pobreza acnbe é oeceuaria a viação, uoic~ 
cousa que póde deS!!DVQIVer os reéorsos do solo e faz•• 
com que aquella parte· do Imoerio, qu" é h•-j8 p .. hra, s· 
torne uma das maia ricas do Brasil, purqo" ~lAmentos d•. 
riqueza olo faltam ao valle do S. Francisco : riqu•za 
mhleralogica, riqueza agrícola, p.asto para a criaçao •. (I 
que lhe -f~tlta é viaçll.o f"-:il e barata para o desPDVol•i
menlo das industrias. Emqoa'nt·• nlto fizerdes is~o oãu 
pod11reis crear alii uma provincia, ~ern que possaes sor 
ceo•orados de imprevit111otes ua prudigos. 
· O ma i•, Sr. presidente, fica para . outra vez. (Muito 
bem I muilo bem I) 

SESSÃO EM 25 DE AGOSTO 
PÓII~•S !III TBRR& 

O Sr~· tiJouquetr"a (ministro t!.a guerra) :- Sr 
presidente, o 11obre slln11.dor pela província da Babia co 
.meçou o seu discurso, d~clnraodo que, PDI VIKlli da di~lri
bou;ao dd forç•s que compoem o u~rcito p•h<~• d1ver~•· 
proviocias dll lmp•rio,· coos~rvando ·se o a Republic" · d• 

· Par,.goay uma diVIsll.o, era circumstlincia tal qu" S. Ex 
acreditava piamente que po.dia!Jlos. fazer uma nota v•l r~, 
ducç!o o o num"ro de praças a decretar-se pua , o ano 
de 18711 a 1876. 

O nobre senador, v110do que coos6rvamos fóra do IITrp•
rio ainda alguns batnlhiloM. e tamb11m 'obs•rvan~o que • 
serviço no intllrior t~m s1do foilo re'r,ularm•oLe, •·hegoo · 
essa eooclu.Aii. Mas o nobre senadur e8qo•c~u se de qu 
para que sP dê estft facto, i•to é, para que coofterv•mu· 
aiod• ua R- .. ublica do Paragu•y uma di visito, e para qo· 
O serviÇO DO Jmp~riO tPoha mÍll chado ~em haverem fllJIIl~ 
e sem ter a ordem publica soiTrido a nieoor alteraçil.o, 11 

sido dtoficieote o serviço da -goaroiçilo, houve oecessidad~ 
de empregar em alguns pontos a guarda nacional. 

de~ejar-se; e rpuito menos, .Sr. presidente, um exercito 
"peque o o e que até agora via-se igualruenfe obrigado a oco-. 
cupar-se do serviço da policia, póde obter um gráo de 
•u•lrocçllo e disciplina,. que é para desejar-se que ·elle 
l•nba, para servir de nucleo, em uma occasi4o deata, em 
.111• teob~mos precisão de augmeotar as ooaaaà ·forçasr 
Ll'ng•, portanto. de coilcordar com o nobre senador em 
que de.vemos rtldozir ás 16,000 praças, oilo. doví~á.ria . 
aconselhar qu" s~ elevasse .um pouco mais este·numero, a'e 
oos•a• finanças o 1 ermiuisseiJI. Com a vastidilo das nossaa· 
proviocias, com o crescimento progressivo .da p11pulaçil:o, 
como edá demonstrando a eslatrstica, que Sfl está organi-, 
saorlo, p~la qu•l s• •é que o lmperio oll.o tem menos de 
10 000.000 dH h•bi'tante•, oioguem poderá acreditar que_ 
um exercito de 16 000 homens Sl'ja mais que aollicien:e -
para todos os mist~res que lhe sãu incumbidos. . -

O serviço da gu11rDI~ll.o ou graades eidades 6 àm ser
viç? . importante e que nll.o p6de ser feito pela força de 
pohCia. Nao se trata propnamPnte de poliCiar a cidadã " 
ni.m auxiliar as autoridades qUil se l)tcopaiJ! deste ser:. 
viço ; mas trata~se l!u qoe é guarnição militar, dos · 
corpos de guarda, da· existeoeia de uma força de Jioba 
que deve estar sempre prompta para acudir a qualquer 
rPclamo. · · . 

Um· cidade como a do RIO de Janeiro, com cerca de 
auu 000 almas, oio pôde deixar de ter uma guaroiç&o· 
rn~l$ uo. menoM numerosa, porque. ba casos, que podem 
.ucced~r de um momento pua outro; em que se prer.iu 
18 aoiilio d~ força m"ilitar. o~ soldados qlil diariamente 

•1\o pr•cisos dar para as gnardae oaa estaçlles publicas e 
"RI outros Jogares absorvem um numero cnoaJd11ranl 1 
, or is~o nilo podemos conservar o exercito fóra das ca
ull•e8. em acampam .. ntes, fdllodo PXerricios" cÕoataote•,· 
··~mu qaer o nobre senador p~la Bab1a. lle8mo CODif!r• 
••o~o-~e a força de 16,0110 praças, dividida pelas dilei. 
'-III"" prov10cias do Irnperio, ol1o podemos d1~trahir· a q·ue 
é ~uffi· i•oL~ para organi•ar um campo de mnnobru.: eatê· 
·~·mpo só podia ser formado como uma tentatiYa e esta 
t~nu•tiva já está feita oo Alegrete, província do Rio Grande 
do Sol. Na:o podemos augmeotar, porque o nobre aeuador 
~abe que, em ~irtud~, da difficuldade dila commuoicaçlles e 
lias grandes d1stanc1as que separam umas de outras pro- " 
•inr.i~s, ~ao_ pod~mos rn:t.er uma agglomeraçilo de forçai 
••ara mstuou um campo de manobra•, e dPpois fazer com 
r .. ,,hdnd" quH todos os corpos revertam para seus antigos 
•qu•rt"l~m~ntos. Se tenta~semoe reunir grande parte. do 
"x"rc1tu em uma provinci:r, iHto bavia de nos cuRtar muito 

E' verdade que ~o mPz proximo vindouro vamos eotrM 
em outro r11gimeo: eiD rauo da reforma votada o anoo 
pa~sado·: a· guarda nacional oilo poderá pr~star-se, SPoà 
nos q••atro caeos de~igoado~ ue~t11. l~i, e por .isto. o govPrn•· 
tem procurado dar as provillrnciaft n"ceMHAFias, enten 
dendo-~e com as admioi.traçil"s vrovinciars, ~>fim de que ' 
força policial s~ja ~levada de fórma tal q,ue se po~sa d •s· 
pensar o concurso da guardá nacional, sem que haja perigu 
para a ordem publica. 

t .. mpo e despeza consideravel, e mesmo traria um grande 
·IPH(,.Iqoe; faria uma sensível falta· ao serviço da gu&rniç!o 
e ~o serviço da fronteira, em qqe estão empregados 
mu1t01 corpoe, 
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Em Fraôca era muito Caeil reunir grande parte do · pnçiles ultimamente recebidas vê-aa · qae algam.~a pra
.exercito éo( Cb.aloas, estar alli um ou dous mezes ·e em ças bastante aproveitamento teem tirado da Creqaencia. 
poucos dias Cazer ~eVPrter aos· seus quarteb, no8 dift'~reu- , oesus e"colas. Por conseqoencia 11xiste · a precisa iua.;. 
tee depar&ameutoe ; em Portugal. meemo, tem-~e tent~>d•• pecçilo : ba uma participaçilo mensal do que se pratica 
ultimamente a reuoiilo de tropas em Ulll certo ponto, niln nellas. Muitos soldados, analpbilbetos ainda ba ·pooeo 
maito distante de Lisboa ; Portug"l é om paiz pequt~o.o, bojll t"mpo, boje já vilo laudo e escrevendo •. O numero oilo. 
(em ·boas 11stradaa e (llcilmeotll SH_pó•le .dar a a~glom•-; póde s~r.mo•to elevado: e&tá mesmo 11scripto no relatorio 
ráçilo e a dispeulo. Mas entre nó~ s~ quize•semos rPunir na parte que trat11 da reforma das escolas militares, que 
melada do I'Xercito no Rio Grande doS .1, em um camp•· "e- deve dar dt1 prPrereocia instrucção ·aos soldados qail 
de manobras, para alli se ~J.ercitar de trea a quatro meze~ vão eotran~ .. , all•nd~odo meRmo a oatraa eoneniencin 
do auoo, islo ooa cushria grande deapeza, ionumeru" d11 ~Prviço, alarjl'antlo se tanto quanto é po,,jyeJ. 
iocommodoa e ca11saria stm•iveis faltas nas provint~ii.•. O Qu~tnto aos oiDr·iaes que estilo em dilf·reates corpos do 
que podemos Cazer é cons~'rvar est .. tentativa já iniciada ntt •x~rclto, " que pret•nd•m cu na r as eRcolaa mUi,Mrea, 
acampamento' de Al~grete, Cazer com qoA uma tia• br1- tamb•m tPm havido tod11 a facilidade. Nlo l~nbo, em .rP!fra 
gadu, que pres•am ~:uaroiçAo o a JlrovincJa do R11• G•• u- g•r••l. n•gatlo licença, ollo só aos que se acham na C4rte, 
de do Sol, vã alli reY"saodo-se com ootr.s, de rnoo1o que cnmo aos que estilo nas provinciu mais looginqoas e até 
todos oa corpos &eobam aqoel111 exercício, que é u"l •· no P .. ra~:u,.y; o uoico limite para e•ta !nstrucçlo aos 
oeceasario. ..fB·~IaeR e. tá na capacid~de dns e~colaa. Tem-se· reconhe-

Do que venho de dizer coor.lue•se que ·o[., pod•ruos <'l~o •1ue 11 ~Rcola ria Praia Verm11lha,' com as FUIU actuaea 
diminuir a força pedida de 16.000 praças; que e•t11 cifra accommo~açõfs, pód11 conter de 300 a 320 alumoos. Jã· 
olio é demasiada, attPo~•ndo-&e á nrtedade do servi~ o.. vê o nobre senador que é um numtoro um pouco elevado, 
ã importaaeia do paiz e á soa populaçiio. e qoe e>te nnm~ro •e preAU•·be tudus oM annos ; ··ocao.do 

O nobre eenàdor .fallu11 ainda na qoe~tilo d• volunt~ri.,. ~um•ntA •xduidoM, pel" data cbronnlojlica, aqu~llee qae 
e quiz encontrar oo meo relatorio umargurn~oto r1m r~vor l" não c•b~rn n" escola.= com a do 81o Gr~nde succederá 
das opinJÕ!Is P,Ue S. Ex. ex pendeu, qo-<nriu se dl>r:Jllu " me. mo. Por. con~~gulnt~. vó-~P, Sr. pr~s1dente, que da 
aqui o projecto, que reforma o actu .. l "Y•t-ma dt1 reerot•- ~:~te .d~ guferno 0~0 h a CJomo algum, o~m . medo de dar 

· mento. Nio. vejo que o Dt>bre s•n•dor .l~<oha rullo na cu o- 10 ruo çáo aos "Oi•.~n•s 11 _praças do exArcJto , proc~~a-se 
clusilo que tirou· das miuba~ palavras. Eu dis~e qne pPio ala_rgar tanto qo~oto pos~Jvel, e ~o~eotA ~ .. ante da lmpos
recrutameoto forç•ui"o apeu~s se apres•nlavam anrrual- s•blhdad~ _l04t•rJal de ch•mar mais oftictaes e P!açu é 
mente cerca dA t.iOO ind1viduos, e que 00 ,0110 pro•xim 01 quP 8~ hmlla esse numero; é por causa da capacidade do 

d . 300 I . CO ed.flcw. pana o appareceram vu nntarlos e í ~old••lo· Q . . 
que se engajaram novameot~. O ilo.bre •ena dor ~~tabdrc•o. u .. oto á ~scola do Rio Grllnde. do Sul l~nho a IDfo~-
a arjtomeot11ção de que, ·se nós t10hamos podido obte1 ~~~r ao nnbr~ senador. qoA o DUID~ro de alu~noa m.at~l
a terça parte do numero de recrutados, como voluntllrio~, o.ull•dos ~o 1. anao foJ · 37 E•se curso de. JDfaotart& _e 
sem grande esforco. • • . c a ~""".n" rol crt~ado p11Jo regolame11to expedido nos prl-

. _ •. · me ~roR mezes dl'de anno ; ora,· nesttts coodicil~s. não 1•ólle 
O Sa. SUAI V.:- Sem DPnbum eerorço. t~r alumn"s ainda no 2• anuo, ~ó oe ~ó·le tê.r- 00 1 • Ea 
O Sa. Jul'IQUBIRA (ministro da g"erra): -. • se tives- m"•mo dei moitas Ji,enças e autori•ei o presidente do Rio 

aemoa feito maiores eHrorço•, · lt!rillmos obtido mair•r G·rantfe do ~ui a cooc~der outras: apresentara_m••e·mais 
quantidade de iodividU08 Q88dll qualidade ds V>•IUrotarios dfl 70 offio~111es- fl praç•a para SI! matricu)arrm, mas1 
O nobre senador eaqufceu-se de que pela lei q0 ,. rege a t~odr~ ~e pa•sar P«'loa I'J.ames de admisMilo, ap,.oa• 3 7 ae 
matl'ria já .tx1stem ai.: uns attracuvos · para os vuluol~t- , matncularam. Já não é um numero pequeno, attendeodo 
J'ios. O·lrmipo 'de serviço preHeutemeote para o voluntMÍII " que eote IIODIO é que se creoo o cuno e que ió ronceio-
é menor do que para o recrutado; o recrutado serve oov• n11 quanto ao 1• nnno. · . . 
aoooa pelo re~eimen Minai e o voluntllfio ~"is annos; E~pero que e•ta creaçilo bn de trazer muito bo-m reaul• 
o voluntario. tem SUO~ dt~ prem•o, além de nutras vunta- t•dn, porqu11 a escola •ro Rto Grande do flui, qoe Coi 
gen.•·; ~. portan~o, oãu é ilri ad10irar que IIV~Ssl'm appa- ~'XIincta ha anoos pas~ados, prestou outr'ora relevantes 
recJdo SOO itJdiVJ •UOM procurando ~tlistar-•11 no •e1·vico ti· tervicns. · 
exe• cno . .N"m s .. poderá logJcamenll'l conc.luir d~>hi • qu Po"s•oim~s no IIX•rciio muitos officiae• distioctisshnos 
em Jogar de SUO IDdiVIduos, poderiam os obter do 2 • onondns •la o• li ~o e•colll, a~sim como outros, que já deixa~ 
SOnO, se tiv6eaemoa · augm6olado um poucu 01ais es•~• rnm o serv•ç~ do •xercilo I' t;ne ao. teem ido dedicar a 
vaolligena. · orítro~. m•~t~re•, l!nl?•nbarla, etc., e que alio pessoas muito 

T .. rubrm o nobre senador, lendo o men relatnrio. 08 pari• orrt·•VeJs no S•U • Oir:1o. · · 
COIICernttote á instrucção mlhlar, dis•• que nllo sab•a -.0 nobre senatlor tratou de o.utros ~ootos relaliYos pro
se se tinba tirado algum r~t•uhado proO ·no de•, as ~•co prl,.~ent" â de>peza ·do minist~rio da gu .. rra e auim 
las r•g•menl11es, nem se se tinba raeilitado aos uffic•a•s r•r .. no-se á compra do cav•llos, que se tem feito para a 
que estão dl•pers11s em varios corpos, o pnd•rfim I'Urs•r a· r4 moota d's nossas c11v· Il•rJ'as e dos d .. ~ . ·• . " .~ . nossos corpos e 
escoles_ m1htares, que já pos~uimos Quhnto á prin••irk •rlllbar•a; e rh•se •1ne lhe constava·que com contratos de 
parte. Sr. pr•si•tenle, 11 secret..ri, tia gu.rrll r"c"b, coo•. cnmpr11~ d8 cavai h•• se r•zia 0 que outr'ora 1111 dnva. na 
ta~temeote as commu .icH~ila• r•ita~ pttlos r.or1H'"• do• provinclh da• Al•goas cum nH hcrocas para 0 corte de 
soldados que rrrqoM•tam e••iís e.r·ola•. com 11 rlrcl..racll.ó "'ad11iras: um iof11vio!uo obtinha a IÍceoca e ia cedei-a a 
do soa adiílll,llllleoto e aprov~hlllllOnto • .Pelas partÍci-. outrem, media o to uma gratificação, Aêaeguro ao oobro 

·-

.. 
·· .. : 

~. . . 

i'. 



.: I) 

-
... ) 

. ,:.f .. 

' presidente, denomi':lava-s.e antigamente t O S11. 111NQUBIRA (miniltrõ da guerra) : -Nilo sei 
porq contratado para o servjço da guerra .quanto co~tou. 
cow.o· foi no Rnno de 1869. EotAo foi fre- . Havia uma condição a que não podíamos d~ixar ~~~ 
•• a de 1:2:000~ mensMs: o senado li&be· 111tender : não sab~rmos o tempo que ~e d~morar1a a. dl-

,.o da guerra fretaram-se vapores por preço. vi~ão no Paragoay. O que qoPro sobretudo fazer ~AIItir ao 
J,.moito maior do que. esLo. · senado é que, t•ndo maudM1o redazir o pn•ço a 8. 000&, 

. s11. SAIIIAIYA :-Mas nil:o. estamos em guerra. o propri~tnri~ decl.arou q_ae e~t«va rescindido o conlrat~, 
. . · • • . . . • <JD" nll.o que na mal~ cuniJiluar; de .modo que ·ficava a dr- ,. 

-.;.- O S!l· Ju~QUI!:IU (m!tll&tro ~a guerr~) :-D~poiR entrandn visãb privada do o nico Lran•porte que está As ftU/18 ordens 
o para :-o m1o1stnr1o, m~od~l reduzir de 12 a :1 O: 00011$ v11ra m•mdar buscar forças ~m Bnmaylá, levar Irem de 
. ~and~t .vér fte era. poss1vel obter·se om v a por por ?JBDO• Mlilharia. conduzir gado para a Conc~içllo e acima da 
;o que rsa.o. A. UnJCa propo~ta que apparet•eu f•·l a du Couc~içiio, em direcção A fronteira do Apa, emftm para 

•. r. ~()~6 Caod1do Gomes, .,fferec~ndo o vapor cbam11do turlns ns serv1cos de que tiv.sse prociMIIo. · 
· ·:~. · C~ridollifo (lllr 10:0~0$ meosaes: B11uve nHC~~•i•lade o aooo passado de aogm~ntar nossu 
~\ ~M;~Ódei e:taminar e~se npor e as informaçGes que ob- forças om As8umpçilo e mandou-se.buscar o biltalbão qtie. 
'·'.'{ ve 1. da leg~&çil:o imperial em Assompçll.o, a~ Rim comn d·· ~u.rnocla Corumbá; ess~ vapor fo1 e lroaxe Pl•rte delle. 
· ,,~ :bn(e tia P.•ta;llo naval, filram que o vapor S f:hristovào Os oavio~ da es4uadra não teem os elei_'Itontus precis~s para 
.<;i ráae m•<;·•rc~pacidadü que o denominado Rio Branco, (an- "sse s"rv1ço; silo pequenas canhoneiras, ailo navios eo-

f 
.. go Rosario), que demandava maior calado d'agoa, que copraç~dos, que por. certo nllo podem prestar-se a esses 
·,o !ln l~&rd!l. tnr11rior, qoe Dão tinba OS pamarotes pncisOM transportes. . · .. · .,·:;:· · 

•. ar;. ·pa>ssgeiro~, q~e nilo pGdia conduzir gado, o que era V é o n~bre s~n.a~~r.·qoe, estaod11 o campo aberto· a to':' 
'\!i rrl.l\ _gue~tào ~.SS60Cllll i qoe .. 08 ~OJdado~ que podlli l~VIlf ~OS llljU~IJes. !J06 ql_l .. IZ~.~8 .. 6.m (azAr offerlas de V~porl'" para, 
·:,~~ ·,1on ~m· mUlto menor quaolldade " não sob cobert~ e••e lirn, apenas. ~ppar~cen o de nome S. Chnstovão pelo 
1\l'::~xutã ·e que gastava o triplo do carvão do que o Rio mesmo j~reço do .Rio ,,,ranco p.orém, em eoudiÇil•ll muito 
· flranco: inrerior~s. Se ro~se'·:ee8e um negocio nragoilico; estou 

p~rsuadido d• q~e os armadorett do R1o de Jan11iro, de·· 
Ora, deste modo, vé-~e que 0 vapor. S. ChristoviJo. • • Mootevidéo e Buenos Ayres teriam feito soas oft"erta8 ; 

,. ~ Sn. S.uAIVA dá om aparte. ma~ nenhum appareceu.. · 
.·~. 

,. . J Sa. JuNQUBJRA ( miniltro da guerra) :_;;Era regra O Sn. Suun :-Publicaram-se os editaes 'I 

; .. ,.~~.· . :~~~~a~:·!f~ ~:~~:~c:;!!:~~;F:~~~o:;~::a::n::it~~~~ aen~o !8~x:::.~~:18nAat~:~n~';;0ra~:us~urr~y~Lb!~to~e~!~ 
Jlf.'.. • portanto, é que o vapor está fretadu desde 1869, .ao ser-
iW, ·' carvAo, deiJ!"'ndava menos agoa,e tinha marcba.mai• v1ço da divisão, que nilo póde deixar de ter um v&por á · 
,JI ~z. podia·:ar.commodl\r maior numero de soldados, etc. soa d1sposiçilo para transporte de Corça~ alli e para sua 

I 
ll 

las o ~enado veja que PU tratei IO!:'O de reduzir o pr•ç·• s~gor«nça. A commiseilo -ae limites tambem o requer· 
.1 'lOO$ e depois a 9:800$ e nilo qoiz .fazer cootr~&tu io~tantemente; agora vae a commisPii:O voltar novamente 

· ~l\.~~po detftrminado para não pr~nifer 0 governo. Qulz ao Apa e lá vae o vapor 'couduzioilo todo. de que ella 
~o 1)te reduzir o preço 8 8' 000#), · nllls 0 proprietario prec1sa ; ereio .que é necessario todas as semanas le
: "~ que rescindiria o coo_trato, porque seria prejud!~· var·lbe gado e outros vive.-es. 

• nesse . fret~mento, em VIsta das.despezu qae fazl Consta-me que a coodocção de gado t~m rrodozido os 
. o vapor e dos concertos I(U6 r:eahsava por causa da I maiores estragos oo vapor e· isto é natural. DepoiA de 
. ,acçil:o de gad~, etc • r ~ . _ c.ada viagem que . elle faz a Conceição e acim" d11 Cno:..: 
; npor _d~oo.ntnado .R•~ B aPnco nllo eó eslá ao ser_ ceição. volta rara o porto :le As.umpçllo, onde soft"re 
da diVI:.ll.~ como prrnc. Pftlm nte tem .• e~tado _ao ser grandes reparos que teem castado ao seu prDprret~>rio ·u 
da commtssllo de hruues. Para esta comm11sll~ é qo•otia el

6
vada: ma 

.sr: mAndar todos os mezes todo qqauto ella precisa, Desde que reconhecer que o vapor 6 desoeceuario 
·IStVe gado. Nilo h a naqDfillas paragens outro vapor . . d 0 di'• sar · · '.· . . . b . d b m .• n n· .pen • , 
·.esse lran~porte, po.rquo. 08 no res. sena ores sa t•m Portanto, o que se segue, como eo ia dize~do, é que 
olt~menlll ·que nos navtos da esquadra nllo se JIÓ•Je já encontrei cootratado o Rio.Brancn; qut' r~duzi o. preço . 
• um gado. . . do contrato de 1!:000$ a 10:000$ e depoio a 9:!1001 
' SR. SARAIVA :-Devia ter comprado um transporte por QDA e~lá esta preseotemen1e; que procurei. redozll-o 
· .• isto. - a 8 000$ e o propri~tario declarou r!sc-iudido o coa-

'-.y. · Sa. JuNQUBiftA. (minidro da guerra) :- Comprar oro trato.; • . .. 
_ · ~orte por um dinheiro immeo~o... O Sa. SrLVBIRA. DA MoTTA: -Nesta. nilo cab1a ellto. 

Sn. SARAIVA :-Qual diDhQiro immenso I Quanto O Sa. Ju~QUKIRA ·(minirtro da guerra) :-Declarcíu'me 
, u 0 vapor? V. Ex. sabe 'I positiv11meote e por escripto . 

• • , que, sendo preciso cuotratar om vapor para a dhi~ 
SR. JuNQUEIRA (minirtroda guerra) :-Quanto custou silo, duraote. os~e tempo o onico que ·hppe:receo roi um 

. . adeira? . . . vapor meo.or por um preço m•is elevado e sem as condições 
': .. 1) 811. SARAIVA :-Esta nil:o ; o vapor de que fali o, V. Ex~ necessariaB ; que eu não fiz contrato algum prenaeouo 
:~ ~t ~uYio dizer que elle castoa U ou õO:OOO~OOO ~ o eoverno, qne póde hoje, se qoizer, dispensar o vapor1_ · 
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Discurso do Sr. . Junqueira 
------~----·---~-----·-

senador qiae 
cavallos. 

tal DilO se .tem dado com a COmpra de 

Foi preciso, Sr. presidente, nos annos de .. 187! e. 1873 
crear na província do Rio Grande do Sul um deposito um 
pouco elnado de cavalhada ; as circumstancias em que 
nos acbavamos cnllõcados, aconselhavam esta medida. A 
província do Rio Gran~e do Sul nos ollimos annos não 
tem apresentado. na creaça:o de cavallos o que se d&Via 
esperar de uma província tão rica de campos e tão adap
tada mesmo para esta especie de crea9ilo ; a raça cavai-
lar tem ahi decahido muito. · 

Era de boa previailo (ormar um deposito de cnallos; 
qaa roaaem trazidos de outros Jogares, porque circum
atancias podiam buer em que o lmperio tivesse necessidade 
de mobilhar algnmas forças, e elJas não teriam mobilidade 
alguma, se por ventura nilo tivessemos um certo numero. 
de cavallos e de molas para as nossas cavallarias, para 
o transporte ~e pesados trena por toda aquella campanlla 
e para o serviço da artilharia. . . 

Era um seni9o este muito imp\)rtante e· não se podia 
improvisar a acquisição desses cavallos. EGtilo tratou-!e 
de obtel-os dos paizea visinbos .. Neste sentido autorisei a 
preaidencia do Rio Grande do Sul' a dar as providencias 
neceseariaa, e, mesmo directamente neeta Córte, ceie-

. broa-se nessa occasião um contrato com uma das prin
cipaes casas de Montevidéo. Em 1872 a compra mais 
importante que bou1e, (oi feita pela casa Conceição & C., 
dessa capital, f o contrato celebrado pelo pre~1deote da 
provJDcia do Rio Grande do Sul com .11m individuo de. 
nome Penha. 

O Sa. Suuu:- E o preço doa cavai' os? 
O Sa. JuNQOBIRA (ministro da guerra):- Os preços 

naqll'alla épocs (oram de 24 a 25 patacões e outros de 
menos. · 

.. 
outr' ora arrendado a parliculares, que jlr~
centea ao governo ficaram circumscriJ~~cJa. 
baixo, coberto de lagóas, onde ali sanguiP..8~ 

1 e havendo um inverno rigoroso, como roi Õ 
morreram muitos eavalloa ; mas eu oão só maDdb. · ~· 
rar o oillcial encarregado. desse deposito,como subme.. · ·~rí 
a conselho de guerra, e estou trãtando, de accór,do · có.~;. :;t 
o nobre Sr. ministro da (azenda, de vêr se j poB8ife\. rea-1: < 

cindir-se aquelles arrendamen.tos . (~ÍlC!a h a annoa a parti·.· ro,·.~. 
colares e pelos quaeil se l&Dtlllsaram oa campos · do :--. 
Saican, em. grande parte. . . . ·, y~ 

Nestes termos, Sr. presidente, v6 ·se que para acaqui~{~ 
siç.·il.· o desses cavallos houve a precisa cautela • q.ue os l{~·~.·. 
dividuos que os co11trataram não fizeram como · oà .') ''$ 
que alcançavam as licenças para córte.de madeira' -:-\, :< 
as passavam a outras. No· entretanto se alguns deati, . ·' ' 
dividuos teem socios e toem pessoas a q11em pauam.' rá 
i.ncumbencia de comprar os cavallos aqui e alli 4 cousa · 
que ,ignoro, porque neste cornmercio é impo.ssinl · acb. a·~· .· 
todos os cava.llos no· mesmo ponto, é mister mandar gente ' 
a Entre Rios, mandar á. província de Buenos A.yres, man . 
dar ao Estado Oriental, ele. E' esta ama questito miad~. J 
e secundaria em que nilo posso entrar, pois. nlo intereia,J; . 
ao governo. · : . · · :J 

Mas os indivíduos que contrataram respondem· por tÓdo}.' 
e o·exame é (eito por pessoas de todo o criterio; renêraeat, 
coroneb e tenentes-coroneis do exercito. · · · · r.~··.'j 

Não só, Sr. pre•idente, na província do Rio Grande ,c·. i~ 
Sol havia e ba eecassez de cavallos preprios para o ser~'ii 
v~ço de guerra, Gomo ~es_mo em razio· da longa guerra' 
CIVIl, qoe h~uve na ~rov1nc1a .do EnCre Rios,_ 01 cavaUqt ., 
nae Repubhcas Plattnas teeoi escasseado muito e aobid• 
de preço. Houve occasiilo em que se procur6u colitrata , 
cavallos, e essa propria casa de Montevidéo, que teni mui , 
recursos e relações, a casa de Conceiçlo & C., ã q ·' 

Erain cavallos oriundos da Republica Argentina, postos 
no Rio Grande do Sul e correndo o contratador todos os 
riscos, apresentando o animal com todas as condições de 
cavallo de guerra e sujeitando-se a serem recusados 
aquelles que não servissem, depois de examinados pela 
commissão, e somente pagando-se os que fossem eft'ectiva" 
mente aceitos. Mas asseguro ao nobre senador e consta 
de participações officiaes; que esses indivíduos cumpriram 
por si o seu contrato,' não passaram a ou irem, & este (o i 
o ponto da accusação do nobre senador. 

Depois, passados tempos, roi mister alargar esse depo
sito e fizeram-se contratos com outros indivíduos. Aqaelles 
que j~ realisaram a encommenda, a fizeram por si; nonbum 
delles ~assou a outrem e alio pessoas conhecidas. 

se mandou offerecer o rornecimento, declar:ou que ·li ., 
podia contratai-~ porque havia grande falta. de caTAI ~~ 

Bom vê o senado que nesta.s questões, que dize!li ~ ;:, 
peilo á d_e~esa de nossa~ fro~ttiras e ás relações c.o . ~ff 
nossos vlslobo&, é prec1so haver um certo · cuidado]''' 
acquisiçiio desses. instrumentos, da' guerra, porque aqui t .. • 
que nós fizemos e\les tambem teem feito, ellea tambr . 
procuram. adqui~ir cavallos, bem. que as intenções re0' . 
procas seJam de paz e amizade. Isto fez subir e enc~: 
recer os preços dos mesmos animaes ; boje estao mv~ 
baratos Um pouco, UID ?D dou~ patacões. rc, 

Os cavallos da pro·nncia do Rio Grande do Sul SI.· 
mais baratos, mas silo menores· e menos fortes e c1 :·. 
esses nó~ podemos contar em uma occasilo de peri@ . 
porque Já estavam entre nós. O que devíamos fazer e! 
rormar um certo deposito, que não se podia improvisa1'1 O Sa. SAIIAIVA:-V. Ex. nito póde saber se passaràm 

on nllo. · 

O Sn. JuNQ11EIB1 (ministro da guerra) :-Tem havido 
o preciso escrupulo· na recepção dtsses cavallos. Eu lam
bem soppuz que ·houvesse alguma racilidade, mas tenho 
syodicado bem deste negocio e vejo que o presidente da 
província do Rio Grande do Sul andou bem, incumbindo 
a generaes o a oillciaes supe.riores, de toda u probidade, o 
exame minucioso na recepçlio desses cavallos. 

Ba hoj o om Saican um deposito um pouco importante. 
Ac.onteccu, porém, no anno proximo passado, em razao de 
que o campo de . Saican na sua maior parte . tinha sido 

Aa>lJU\Pl<l.t: 

(' 

e os generaes, as pessoas mais entendidas, diziam toda!!~ 
ccNós precisamos ter um deposito de. 10 a 12,000 cal} 11 _ 
los, sem o q~e não podemos obter a precisa m. oliihd\~.' .· ... :.-~· 
para o exerc1to. ~ . ,t-) 

São questões que não .se podem mesmo desenvolh ~ ':_'.. 

~:~;~~=~::::·oi~:~b:: d:c:: o:~ro ::~:~~ q::•m:,::~-::f·. 
os reparos do ~obre senador pela província da B•hia, 1 ·. · 

é o racto relatiVo ao vapor quo está ás ordens d~ divisão, ~' ... ·{ 
que temoll aindA no Paraguay. . l 
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porque nlio dei prazo neohom de· proposito, para estar 
·com plena liberdade ; que não tomei uma outra delib~ra
çil.o por· ollo nbér quAnto tempo se demorariam as nossas 
forças oo Paraguay. donl!e podiam se retirar o aooo pas
aado se, como V Ex. sabe, as· circumshociaa não as 
retiv11ssem ainda alli. Podiam as noesas !orças retirar-~e 
em seis meze~ ••• 

O. 811. SAR.UVA dá um aparte. 
·o s.~ _JUftQUBIU (ministro da guerra) :- Havi.a o mi

nisterio da ~uArra fazer ou fncommADd~r ao ria marinha 
que flzesPe tran~portes de 500 ou 600:000lrOOO I ..• 

O Sa;· .SAIÁIU : - Pois a marioba oão tem traos
por&1!8? 

O Sa. 1UNQURtu (miniltro da guerra) :-Os tran~portes 
da marinha não silo muitos e estão occupados 111n outrow 
1e"içoa. N!io ignora o nobre senador .qUA partfm daqui 
constaot~mcnte transportes até A.ssompção. E~ses trans• 
port11s nllo silo demais para o serviço, porque, os que 
tinha mos, e~tra~aram-se duraote,'·a .· ~uArra e só agora 
cbPtou o Modrira DPpois, ba a oa.vegaçlio de A•sompçlto 
para ~im11. quA não pód~ facilmente ser' laiCa por nenhum 
dc•s tl'"ansportes que temos, .q:~e quasi todos dema11dam 
maior calado. 

crear duas compao_bjas por aono, porque devemos ir pa~là:. 
tin11meote, m~smo at~tsodeodo ao augmento da. Cll'ptza. 
Qoaodo conferenciei com. a .commlsalo de orç~meato da 
camara dos Sra: deputados, disse~lhe que 11ra. 111i1ter 
ancresceotar um pararrapho, propondo uma certa- qu•otia 
para essa creaçlo. A commi1slio assim fez, e o projecto 
que está em discu~!o na outra camara já cooaigua. uma 
quantia para algumas companhias. · · 

As~im, ma parece que o artigo additivo que está uo 
projecro, acha-sé concebido nos devidos termos, porquo 
e•t•belece como priociuio ·a creaç11.o em tod_as_ as·. pro
viodaF1 principio que é muito jo~to ; limitHj porém, a 
faculdade dada ao governo á creação ·.de duas -COilp&..;. 
nbillS por província em eada aono. . 

Ora, é certo que om moço que entrar p;•.ra es~111 copa• 
panbias e uhir dabi para o ex~rr.ito, t~m cu•tntlo um~ 
som ma importante, que pé Je-se calcular em 1: ISO OI 011 
pouco mai,, · 

o Se.. SAa.un :-t:SOOIOto. 

O Sa. Jul'IQDBnu (mi"illro da guerra) :-Mas o nobre · 
senador deve dedn~ir dessa quanlia algufDa cousa que.se 
aproveita do trnb~lho dos menores durante e~se perwdo. • 

Sopponbamos que entram cnm a idade de no .. e ao nos •••. 
O 811. SAurn :-Oo de 1 íl. 

O Sá. Sn.un :- Ha quantos auoos o vapor estci coo- O Sa. ]UI'IQUBIU (miniltro da guerra) :-. ,·. e sabem 
tr~tado t com a de 18 ; no principio são aprendizes, depois 8ab•m 

O s~. ]uNQUifiiU. (ministro da guerra) : - Desde um otll.cio, e emquauto lá estilo e11.o uma especie de t•lll-
t86t. · . ciaes que, trabalhando durante dous ou tr~e aonos, eempre 

. O nobre aeoador, tratando da crMçlto de companhi1111 deixam, quando sabem, algum lucro. A quantia, pois,· qaá · ... 
para aprendizes "oldádos, di8Be quA a• h na b"a a idé•, 8A gastou, efectivamente. dsve so!Jrer a d~ducçllo daquillo 
más que nao aabia Pm quanto andava essa d~spsu. Eu qu~ 11lles ganharam para o Estado. . 
mudei fazer UIL calculo de quanto cu~IHria Cllda comp11- PódP•Se dizer, portanto, que o ~oldado ~Pbtncio d11lli 
nhia de 80 praças. E~se calculo é o s~guinte. (U) • ~astou pouco majs de 1:000$, de~p•z'l qu~ V•l" a 2.""1\ 

A somma dessas dosp~zas é 20.1601; mas ser.á mister I fazer-~e, porQUA é muito util e póda contribuir .gr;;.ud6- · 
accresceotar al!:umas gratíflcaçile• para os r.lllci11es que rnante para meJborar o no,so exercito. 
dirigirem o estabelecimento, algum<l quantia para ·a cow· o Sa. S.u.un:- E' muito ·barato· se P.lle custar 
pr_a de uteosil!os e me~mo para aluguei~ de casas, se alto • 1 000t6, e~tá. resolvido o problema. ' · · · · . 
hounr edlfieios pnbhcos, ·o que pótle tudo montar a • • · . ·. · . 
IS: 1001. Teremos portanto 211: 000~ para cada com- O Sa. JuNQUKrM (m11mt:o áa gu•rra) : ~Cr~l<· •lue_ 

P
·1 h' ' ' . não es~es os pontos JHinCtpabS em que to''"u r, n•·bro . 

0 Ia. I d · · I d d ·S E I' ' · Já vê o nobre seo.ador que não é qúantia muito forte I deull or ' p~nso er n o a • x. as exp lcaçoes que 
e que póde nos trazer muito boas resultado~, porqUA por estavam ao meu alcance. , 

. ella aprnéltaremos esses mo~,;os, qoe moitas veze• &A O Sa. SARAIVA :-Nilo disse nada sobre o inspector do 
p_erdeÍII. Temos tambem aquelles qae hilo de provir da arsenal da B.,Jiia. ~ . · 
lei de iS de Setenibro, porque os senllores das miill~ O Sa. JvNQUBJU (ministro da guerra) :-E' que~tltct a 
podPm optar pela recepção da apolict~; então será mi•tPr que responni ~m apattd. O regulamento de 19 de· Outú- · · 
_aproveitar muitos· de~ses moço~, porqao uma paris dell•s bro de 187!i!, 1'XpedJd1Ypua os arseoaes de guerra, deter-· · 
se dedicará ao commercio, ás iadustrias, á lavoura, etc •. , miua que somente otll.t~iaes do corpo de estado-maior . de 
mas ama parte poderá ir para o ~xercito. artilb~ria ou do estado-maior de 1• classe possam ser ,. 
. ·.Nós stlntimoli falta de bons officiaes inferiores para in- direcLores de arsenaes. O director do ars.,oal de guerra 
faotu.ia n nlto somos nós 8omeole, lambAm na Europa ~e da Sabia pertencia ao corpo de engenheiros ;·_por CIIDee-
dá o me~mo facto. Amtla ba p"uco li nlgons jora&es qu" queod~~o n11.o podia continuar. 
tratam de assumplos militares, e VPjo que um dos pontos · Foi-se exécutaodo pouco a pouco o ·regulamento, porquo 
que mais preoccopam os governos earopéos, é a formação o nobre senador que l!!m experiencia dos negocio& po
de moços para otll.ciaes inferiores da arma de infantaria. blicos sabe que não se póde executar regulamentos -de um 
Esaaa companhias podem dar bons otllciaes inferiores. • jacto. CbPgou a vez de trlllar-se daquelle ponto, e eotdo 

O meu pensamento é que ellas s~j11m creadas primeira- se disse ao director que n!lo podia continuar. Nllo ~a, 
mente on·prninciaa do interior, onde n!lo temos arsena~s portanto, motivo para soppOr-se que I uma queatllo im-
de guerra ; onde os ba está claro que e~ses aprendizes portante. ·ootros teem estado no meamo càso. . -· 
irlo para os araenaea, como já vão proaeotemento. Silo estas, Sr. presidente, a& observaçles quo li1ha do 
•Õ O pr•j•ct' qae 11tá em disc1aallo aatorisa o roverae~ a~ taaor. 
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