
:DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE . 5 

DE F~~~~~& ::a~85 , l 
O 8r. Ucarlquc cl'.~vll&& • - Sr. presidente, 

·nio suppunho. ter de voltCLr o. esta. disctBsilo ; tna.IJ, o 
·senado v.; bem <J.Ue depois do 'l"e disse o nobre se
·nador pela Bahia, o Sr. conselheiro Jnnqueir<\, e o 
·nobre senador pelo Amazonas, o Sr. Bllriio de Ma
morá, eu nio podia. conOJervar-me silencioso. Se já 
tivos~emos nesta. casa o."J otttra.s leis nnnuas o fosse 
11118Ce&sn.rio o tempo para. vota-las 'luanto n.ntes, eu 
nio tomaria. pa.rte na. discnssã.o ; como P.:Orém este 
facto não se d.i, como tambem na <miem do dia não 

· existe out~·o n.ssun1pto, ni.i.a projudic:n·ci a. interes;e 
algnrn tomando mo.LS tempo 1\ preciosa atteoção do 

·aealldo ne•te debate. 
O Sa. Coaa&t.l. ·.-E a discussiio púile trazer van

taa;ono. 
O· Sa. I-Ie:'lntQUE n'AvtL\ :-Sr. presidente, não 

posso mo con5crvnr silencioso depois qae ouvi certos 
p.rincipio• eoto.bolecidos pelo nobre senador pela Babia, 
porqne par~ce que com a autorid11do de que dispõe o 
·nobre sens,lo~·, · em asaumptos militares como em 
outros, do modo pol." que a.ffirmt)n esses principies, se 
,?elo menos nii.o hott'\rer, não dig 1 uma. resp:.sta com
pletn, mn~. tun protesto, pó2e o pa.iz conservar-se na. 
persuasão em '1"" tem esta<o ale hoJe de q11e tem a 
iiua, d~e~a completa no que diz respetto n. sua honr11 
·a .. a ·ordem .pnblicB. 
--.. .0. nobre senador pela. B11hi11 asseverou que niío pre

.:ctaamoa senãO de alguns retoques no nosso estado mi .. 
.J~ttiP, e que temos nu leis que possuímos, no. org~>ni
;~ação milittu·: que existe no pa&z, todas ns garantias 
:para .a. defe•a da nossa honra no estrangeiro, e a mn.
nuter: çii.o da ordem publica no interior. 

J... lei do recrutamento de 1874., disse o nobre se~ 
. nador, ·contém em si todos os elementos, todos os 
',pt'iacipios 'que, postos em execução, do.rüo R este pn.iz 
o exercito de ·qtte el\e necessita para 11 sua dcfes11 no 
exterior, e garn.ntin. dn ordem no interior; e não só elle 

. e•tó. com seu exercito permanente qua de,·e ter, como 
igualmente tem ns suns reservns estnbelecidns na lei 
de 1874., reforçn<lns com a gnnrdn. nn.cic-nnl, e sobre
tu<lo. com os voluntl\t'Íos da po.triB. 

Senhores, esta."Iinguagem poderia ser aceita., estas 
. proi'osiçllee.' podermo ser exactas e verdn.deir11s no 
regtmen. pa.sso.do; mns no · re_gimen militnr • que 

, aotuo.lm.eute rege I;) m11ndo inte&ro, ella.s nndo. sigoi
fici\o, . nndn. podem 11proveit11r e só podem revel11r 
.que ,no,Brazll ostllmos muito ntrn.eados em nssnmptos 
militares. 

E' verda.êle que no regilnen antigo,· noa tempos 
ca que oa exercitos se forma.vilo nas guerra.1, em 
que o. guerra. oro. uma. escola militar, e nuo utn exame 
como é hoje; nos tempos em que as guerras tinbiio 
\Oiig& duraçiio, e a mobilisaçiio dos exet·citos se fazi11 
demoradamento, dBndo n.ssim tempo a todos os paizes 
para orgn.niao.rom seus exercitoa, a.deatrarern seus 
eold:t.dos e montarem o seu mllterial, podi<unos ~>p
pe\ar par<> a gu~>rda nacionBl e para os .,.olttntarios 
da J.Oiltria.. Se tiveuomos n cort~z<> de que os t:~.ouoa· 

... 
-,·r 

inimigos no ftttnro, de qne as nações que porven
tur~> ten!tiio de nos hostiliaar, observariio J>:>.rll com
aosco a mesmo. generosid11de que teve <> Para~tiay. 
entiio. os pt·incipios estabeleoidos pelo nobre . s'e11aJft 
podertiio ser aceitos, sem grave perigo, ficánilci: i6-
mente exposto á immensas e descom-:nunae• despeza•• 
e á mn.is completa. desorganisaçii.o finanCeira. · · 

O Paro.gna.y, conto sabemos. deu-nos um anno d• 
pr31~o p11ra. nos prepar11rmos, depois de é!Aclar11da a 
tnlCLada. a. guerra.. · 

Jl'flls po_rvect!lra é este o tvpo de guerra actnal '! 
~ao ; hoJe 11s declara~ões de guerr:\ .sio segnida.s 
mstnntaneo.mente d11s primeiras hostihdades. Em vez 
de ~em'?rtvla, n. ·gue~ra. actual é p~lo co~trario, sum
ma.rLa, tnva.sorn. ra.p1da. como o rato, o em. harmOnia 
com a celerid11dc do secnlo em que vivemos. 

_\inda ha pouco, nós vimos o <;LUe •e deu no. guerrl\ 
do. França com 11 China. O 11lmtr11nte Conrbet, tendo 
recabido ordem do seu governo para fazer uma ile
mo~stração de attitnde firme e resoluta no ca1o:do 
niio ser nceito, em determinado prazo, o u/timafulll 
que hn.via sido dirigido no governo chinez, escolhoa. 
o nrsennl de Fc-u-Tchéoa pa.ra ess11 demonstraçãO ; ., 
tendo o almirante dillnte de si !\ foz de um rio• estran
gnllldo por passagens ostreit11s, g11arnecid11s de fones· 
armados com ennbõ'es Krupp e de numeros11s linhas 
de torpeilos, e além disso uma. esquadra que -de
fendi~> o porto e esse arsenal ricamente abaste
cido, e no qu11\ a China h11via amontoado enormes 
quantidades de armas e muniç1!ies ; o almirllnte frlit:l
cez simplificou a sua mitisiio, e deix11ndo no O:lto 

·mal'_ os seus grandiosos ·couraçados. com ex.cei>§ão 
de utn, subio o rio Mio com uma dezena. de no.,rtos, 
ao tempo em 'l.ue os Chinezeil entretinhiio llinda ':\e
morndlls negoota.ções com o embnixndor fr11ncez ; e 
foi fnndear i:iiante do arsenal de Fou-Tchéou. Apen11s 
recebida. a ordem para operar, o .almirante Courbet 
destruio com a maior tranquii\idnile a. esqu11dra e o 
11rsennl chiaezes e tom11ndo seguidamente de :Jlnaco • 
a.s defensas do Min aniquilou-as umn np6s outro.. 
Com auns formidawis metralhadotns colloeadas nos 
cestos de gavea destruio a.s guarnições da esquadra 
chinezn., matando tn.ntos Cbins que, na p!trase iie nm 
cscriptor milito.r qt1e enviou n. noticin. ql\e co.hião 
e\les após as desoargn.s das metralhadoras francesas, 
como o trigo deb11ixo da foice do ceifailor. 

A gnerrn nctuo.l perdeu mesmo aque\le c11rnctor cn
valbei~e~co. da. de outro• tempos, niio se espera lullis 
que_ o tntmtgo s~ prep11re, a guerra é declarada, e a 
naç11o que maaor vant11gem póde colher de uma. 
~>:uerra. é 11que\la que primeiro póde abrir · suns h~sti. 
!idades. · 

Nestas oondiçõ'es niio póde p11iz 11\gum confinr a sua 
defesa senão no exercito permnuente e·n:ls suas. re
servas militarmente orgn.niso.dns. A' guarda. .na.c.iona.T~ 
por maior que sejo. o pntrioti1mo do po\·o, por uu:a.is 
denodados que sejiio os cidadii.os, por mnior' qu.e sejm. 
o amor d11 patria que os leve a ab11ndonar seus l::tre"' 
p~>ra se dirigtrem ao cnmpo de batalha. nüo pódo, no 
regímen actual, ser confind11 n defesa. do paiz, e .nem 
aos voluntarios da p11tria. . 

Logo q11e se der n deelaraçlio de guerra,. os· sol• 
dados devem estar proml'tos para o combate; e> e:xe~ 
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jliito iev.e e•tar orcani~io convenieDtemente c~?m 
J:lll&& ulliaadea neceaaar1al, e com todo o materaal 
~~eci.o para defender o paiz, e aatiafazer á.a exige'"!-

!
•• da acienoia da gue'!a. moierna. dea~e as P!:_l
eira• oper&Q6'ea estrateg•caa, porque o pa1z qne nao 
ver aoldadoa na verdadeira accepção da palavra, 
ateria! prompto e a necessar!a e conven_icn!e ndmi- · 

;.iatr&Qão, ha de ser extenn.nndo no,pr~"!e•ro com
•ate. Se outr'ora um desastre no prmClplo de uma 
campanha niio tinha importancia grande, hoje, com 

·o aystema moderno de guerra. com todos os_ nppa
relhos mecanicos, com que ella' se fa.z, a naçu.o que 
Joft'rer o prirneiro desastre, põde ·ficar complctnmente 
~erà.ida.. 

Nõs temos o exemplo na guerm da França com a 
.llema.nha. . 

"Faltnviio porventura 6. França os m,Mores recursos 
(Jçaginaveia, 1altavão-lhe grta.ndes r1quezas. fo.ltn

.. -,'J(ã_e-lbe eleniento.s m_ilitares 'I _Niio .. Paiz de ~ma l'o-
~ulação extraordmar1a de gemo belhcoso, faml de 1n

. ~amar-se do ardOr do verdadeiro patriotismo, os 
.Francezes acudiriio ás fileiras. Como em tempo nlgun1 
aconteceu na. França, os tnaiores offcc~ivos que _jámnis 
ella tinha posto em campanha, foru.o organ1snclos, 
;para levar ú Allemnnba. n guerrn. 

Mas a França foi derrotada desde os primeiros 

~
ombates, soffreu deso.stTef' militares ntó Scdn.n ; e 

. epois desse mnis tren1endo de todos os desastres, n. 
1 ra.nc;a. ficanclo ainda con1 exercito. com nn1itos re
. cursos, estn.vo. jú. definitivamente derrotada. 

Por tal modo os Allemües precipitúrü.o ns opernç:ücs 
· ;a guerra. que nen1 te1npo teve rc. Frnnça pnrn. mo

.. Ilisar seus exerci tos, e nem paro. reorgn.nisn.-los depois 
esses primeirog desastres. . 
Assim, senhores, digo qtle nü.o hn. boje ningnCln 

. :.Q.UC estude a. seienein. do. f;UCrrn., qtlC pOSSO. oppltr 
'l:ontestaçii.o n. esta propos1çii.o : nenhum pniz do 
]inundo póde confiar n. sua defesa. senão no exercito 

· '!>~rmn.nente, e suns reser'"ns militarmente orgn
';lisadns. 
· E~ n razão por que, trntn.ndo eu. muito genericn- · 
~ent;, muito por alto, desta questão ú. primeira. vez 
.que fnllei, apenas disse que com este effectivo de 
il3,500 hornens que so deeretn no projecto, <letxnmos 

· r~ pniz sem defesa, quer dos ataques extern,)s, quer 
- /1' as perturbações internas, porque niio temos pos~ibi

, 'dnde em tempo nl~tum de dnr no no~o exercito 

É
escr\·ns tnilitnrmente organizadas • .A. reserva., a unic;:; 
eserva creadn. J?Oia lei de 1874, é constituidn pelos 
oldn.dos que dno baixa., o que durante tres 
unos depois estão obrigados no serviço militnr em 

/J:nso ele guerra.. 
1 E' esta a unicn reserva. de caracter militar insti
iuida pelo. lei de 1874. pois que ns outros pre
iacripções da. lei sobre reservns só si~nificü.Cl povo 
:armado, sem a mais leve instrucção mi1itnr, c, por
:.tanto, valendo tn.nto como gno.rdn nnciona.l ou volnn
!'tnrios do. pntrin. 
' ... Ora., suppondo que esta. reserva. n.ssim orgnnisudn 
~1rvn para alguma cousa, pergunto, como Pxecutnr n. 
~ei 't Dada n. baixa no soltln.do, pn.rn. onde vni elle, 
:que posiçiio vai occupn.r no pniz ou fórn deli e 'I Onile 
·encontrar um solclndo. que deu bnixn. ha. um ou dons 
;annos 'I Cndn soldado que eh\ baixn. touos nós sn
ibemos, cada. soldado que dú. bnixa procuro. o h1~n1· 
'nue mnis lhe convem nit.o só no Brnzil, como nté 
''em pn.izes cstrnn,;eiros:. não é rnro cncnntrn1·cm-se 
t:ba cnmpnnhn do Estado 01·icntnl o cm Bnenos
i,;!,.yres, so1dndos brnzi1eiro9 qnc derüo bnixn. 
1 Recordo-n1e de que no. cn1npnnhn. llo Pnrngnny. 
!passeando eu e1n um dia. ele n1nnhii. com o gcmornl 
IOsorio, ni\o mo lembro <le que didsü.o. chc~ou .. sé n 
:l!ue um soldado Argentino, mns fnllnnclo bem pMtn
·guez, e o genernl, pnrnndo,disse-lhe: " O que queres 'I 
~-Venho pedir qne me ndmittõ.o no exercito brazi
t{eiro, sou Brazileiro, servi no exe.tcito Urazileiro 
alg11ns nnnos. -E por que envergas ngora casa farelo. 'I 
._ Iato quer dizer que me engajei no exercito 
it.rgentino.-E por que o queres deixar'! - E' 

)._orqno ha. llluito rigor nesse exercito. como podeis l 
1i:er ». E o.rrego.yo.ndo n calça, mostl'OU na r~crnns 
~JXD fortes manchns proveniente• de chilmtndao. O ' 

... -...... 

general Ororio disse entio: " Marcàa p.:ra teu cxet·
cito : ,·istes tnn. pntria. em guerra, e sem .,llatriotis1no 
te fo~te a1istar no exercito argentino, levadO st"Jmc,nte 
pelo mterease ; cumpre teu contrato. " -

Nftaaa. oocasiiio \'erilicá.mos que crii.o m~46' o• 
Bro.zileiros que tinbiio servido ern nosso exercito e que· 
esta.võ.o engnja.dos nos exeroitos argentino e orjeJltal. 
Pela cnmpnnha do Estado Oriental se encontrão eosea 
nossos rebnixado11, quo são chamados os bahiano•• 
porque não sabetn bem andar n. cavallo; todos quuto• 
niio snbem andar a cavallo nnquellc pniz são ell
mados bnbinnos. 
· Oro. muito hem , os roldados que, depoio da baixa, 

tomüo esso.s direcções tiio diversas, como convoea.-lo•• 
como reuni-los no momento de tnobilisn.ção, momeeto 
quo nüo d1í tempo , que uii.o dá dilaç_ão alcnma,. 
Como chamar esses soldados , que estao por tocl.a a. 
parte • r>nrn. virem reforço.r o ex.crcito e constituir-se 
em C<\)l;llções do mobilidadE> 'I E' isto simplesmente 
impos\)INJ. Logo, só por esta consjdernçiio, a reaerT& 
crenda ""'1ln lei de 1874 niio tem vnlor algum militar • 

Mas l:.. uma outra razão ainda que a nullifiea: 
esses soldados deixii.o o exercito, passa-se um~ paa
são-se dous annos que clles nem véem un1a eapin
gardn. ; no fim do 3° :l.nno elJes SÜ.O cbamAc1os (na 
hypotl1ese de ser isso passivei) e vém pnrn as fileiras 
intcirnrnente di!sncostumndos do AerVlÇO militar, já. 
ignornndo completamente seus deveres e obrjgaçõee, 
Jmt· consc,p;uintc se1n n homogeneidade de qun.licJa.de~ 
n:ilitnres com o cxc1·cito pertnanente, condição in
chsr"cnsnvel boje paro. constituir nn1n. reserva efficaz 
c verdn.deirn. · . 

Por rnn.is esta rnziio esso. reserVlt lln. lei de 1874 .t). 
iatairnmentc inutil, é umn. reserva. puramente à.e 
pa.pel. Niio illnclnn1os o pniz, rlign.mos-lhe a verdaae 
mtcil·n. No din em qne precisnrri1os chnmnr soldados 
pn.rn. c1cfcndcr nossn. pntrin., hn.vcmos de contar só
mente C()Dl os nossos gum·das nnciOnn.es e com os nos
sos voluntnrios dn. pntrin.. 

lVIn.s, disse o nobre senador : n Essn lei ele 1874 fez 
imp 'rtnntes sarvir:os no pniz; os principias que n~lla. 
csttio estabelecidoS são todos cJlcs dignos do maior 
elo~io ; nssim, no primeiro deilcs, cdtá consi_G.nado o 
voluntnrindo como 1neio de preencher ns nleiras.» 
Jta. ~"tovn d 'n.ntcs, o volnntnriado nnncn. foi negado 
cm épocn n.lgumn, sempre existia, como n1~io re.Q:uln.r. 
norn1nl e legal ele prccnchiment.o elos claros dc.s fíleirns 
do exe1·cito. E que voluntari~tdo é ~!se c\'eado pela. lei 
de 187-:'L? Vnn1os cln'isificar "s cousas como ellnfl sii.o. 
vn.mos dnr ú.s cousn.P os nomes .pr.oprloF: 1ne "''o)v,.:ta- -
rindo é esse Cf Vnhmtn.rios que vêm :~·1t'trahidos pelo 
}lrcnnio. volunto.~iC\s que são cctnprndc-n por uma. ·cl!lrta 
c ileterminndn qunnt.in. sü.o or. verdadeiros volunta
rios ~ Em todn '\10.rtn do muhdn cba.ma-se esao· alia
tnmentr de nJistnment<' de mercenM"lCI.i.. e é o ftU8 
tomo&. Noss" e:rercito é constituído por mr::rceno.r10S 
nn.cionnes. E· dever do cidn.dão servu.· suo. po.tri&., at
trn.hido sómentc por esse. sngrdodo cieiCJr; }Jort:m não 
está neste cnso nquelte que vem á~ fileira• a•wahido 
poln ouro, peia. recompen&a, vor e.sueEt (!,u:c.nC:.es w.eioa 
de nttrr.cçii.o que a lei de \874, nu dizer cio nol>r<o ao
nndor, apresenta. aos ctdndiioG l~O.l'O. servirem, isto é. 
nos que oiLo têm pntl·iotismo r... cm n1orn.1idu.cle 'pa.ra 
subir á nltura. dos grnnUcs deveres 1ntlito.res 1 

Assin .. pois, nii.o se fnlle no voluntariado. dn lei de 
187'•, porque é volunL .. rindo comprado; na realidade 
esse voluntnriad,. nü.o é seniio o serviço met·oeno.rio. 
Eis o que creou G .. rt. 11\ dessa. lei ; já tivemos merce
nnrios ostrnn~oiro&, boje os tomos nacionaes. 

Niio ó esse. porém, o prjncipio que vi~ora. hoje em 
tollo. n. parte ; nenhum po.iz pngn no cidn.dã.o pa.ra vir 
i'ts fileirus do exercito cumprir seu primeiro àeYer de 
defender-se e defender suo. patrin ; om todos os 
pnizes do mundo cons1dern-se o serviço 1nilito.r coroo 
um dever : o que se faz e conciliar n grande necessi
rlndc de defender o. 1-'0trio. com os interessas civis, e 
cntiio nü.o se faz do. praça, do serviço n1ilitc.r uma 
profissão po.ro. o3 soldados, e sim sómfinte rrn.rn os 
officines. 

E' outro ponto do vista om que o nobre senador se 
collocou e que a meu ver não 6 exacto : nüo temos 
hoje ooldadoa de profiuii:o, como oa do II'Dti'o re~iDKn • 

• 
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- .A.ntign1nen~ o cidaclii.o "que sent.nva praça podia 
contar que n&10 teria outra, profiasiio senão aquelln, 
:porque o numerQ de annois ele serviço era .tão grande 
<tU e elle :ficava inbo.bilitado para seguir ilepois qualquer 
-outr:~. profissão. f . 
' Hoje cm todos · o• pnizes do mundo o exercito 
~iio constitue urnn. co.rreiro., mas unua. escola., em que 
;cada cidadão tem o dever de vir apren<ler os ele
•:mentos da arte que o habilite o. defender sua ]lntria 
310 momento preciso, '·.olto.ndq logo ús pl"ofisaões 
.c::ivis, que nü.o nlln.ndono. c, sim inte1·1·ompc por m'llito 
. pouco tempo. 
-:· :Eis • que i: o exercito 1noU.erno ; r>or conseguinte 
o cidadão que tem talento e estudo, cm muito pouco 
1.e111po, e1n G mezes, 1 n.nno, 2 annos, estú completa

-mer.te babilitado c póde voltar para o. profissão civil, 
'que ·elle não abnndona, pa1•a tomar as habilitações 
cnec::easarias na. escola. do exercito. 
. .:::Nri.O se dign,.pois, q1lc se vo.i entnl"pccer as lettra&, 
.a· ~ndnstrin, o connne1·cio; que se vü.o tirar braços ia. 
.. J.o.voura., levando nssim .. c:on1o pt\rn. un1n escoln, os ci
·~dadãos ao exercito ; nü.o, colloquem-sc as couans em 
.rt~eu .lugar·:· o homem vem, na época em que póde 
• aprender com :fncilido.de, habilitar-se paro. defender 
:.:.-eu pniz ; 1nas volta.· pnrn. a .industria, pa.rn o com
. mercio, para. as profissões civis, afim de continuar •eu 
trabalho segundo sua. vocação e convcniencia sociaes. 

Sr. presidente), fui forçado n discutir esta questão, 
. a to1nar mnis .ternpo ao senado, -porque o nobre senn.. 
·elor como que. enxergou em nunhns palavras idéas 

:;_Ge um visionaria. (f Comtl dizeis que na.o ha. exercito, 
!.disse o nobre· senador, qunn<lo temos uma. lei que 
<. gn.t•nnte os meios nec:essarios e indispensaveis para 
• Jevantar-Ae um exercito de um mon1entopara outrocr» 
!.·Isto nü.o- 6 exacto,. Sr. presidente ; a. reservo. de que 
-:fal!ou o nobre senaclor não existe seniio no papel ; 
- sú poderemos chamar n guarda nacional c eontnr com 
-os .voluntorios dn. pn.trio. para n. defesa dn po.tria. A 
-nC)ssa. · sitnnção é peior nindn. que a. anterior ú. guerra 
'do Paraguay. Esto. é q uc é o. verdade. 
: En1 caso de guerra, no mon1ento critico, só tere
. mos recursos nppellnudo paro. a guarcla nacional e os 
Teluntarios da pntl"in. 

Nessa guerra. que sustent~\mos eom o .Paraguay, 
uma. reptlbliqueta. pequena., de recursos muito infe

-~_:riorcs aos nossos, pnuperrima, de pequena. popt.lla.ção, 
de menos dn quarta parte da nossa, pSLra poder 
,·encê ln. fizemos immensos sacrificios .•• 

O Sn. APFoNso CELso : - Tinlln. um exercito mais 
numeroso do que o nosso, como está. verificado. 

O Sn. Hv.NniQUE n' A VILA: - Justamente, tinha 
recursos militares que nós não tetnos .. como nií.o ti
nba.mos, e é a. minho. queixa~ 

· O Sn. AFFONso CELSO: -Quando <leclnrou a guerra 
· tinha mais de 80,000 homens. 

O Sn. HENRIQUE n'AviLA:- E nós o que tinha
mos'! E' justn.mento do que estou trn.tn.nclo. Se formos 
aggreclidos po1.~ um exercito mniõr do qu.e o nosso, 
que disponha de ma.iores recursos milita.res, como ha.
vemos de vencê-lo'! O nobre seuo.dor pela Ballia nos 
disse que n. nossa populnçü.o é muito n1nior; que os 
nossos recursos tn.rubcm são tnaiores do que os de 
qtlnlqucl· inimigo provnvel; e pnra. demonstrar· que 
bastn-nos l>equeno exercito, citou-nos o exemplo 
d<:1s ~stnclos Unidos, que s.ó. tOm um pequeno 
ex.erClto. l\Ins os escnptorcs m1htnres norte-nnlericn
nos, nccórdes todos -hoje, dize1n que n guerra. de 
seccessiio dnt·ou tnnto tempo, trOt\x.c ta.ntns ca.ln.mi
dades 1\quelle pniz principal c 11nicnn1ente porque a. 

.. grnndc repnUlicn. niio tinbn exercito. Se~ elln. tivesse 
ex.e1·cito perma.ucnto nns condições nccossnrins ou n. 
guerra. seria. maia rnpiUn, ou n soltlçr~o do problema. 
t.remendo do clcnt~nto scr\•il tcr-se-hin renliZndo 
po.cilicumente. ~ 

: ~~· ~ :por que _nl"to nconteceu assim. "t P_orque nlli não 
ex1stua. cxcretto, porque o axerc1to nuo tem sómente 

' ,por missão. defender o pniz de guerras externas, deve 
. 'tambem manter n orclem no interior. 

.,\ E' Jebaixo deste ponto ele vista que elevo uma res

.i<l'l>6ta uo ao\o.ro '!lii.U<lor o Sr. Barão V.e Mameré, que 

naturalmente porque me enunciei com muita. cliffusio 
não me comprebendou ; no momento proprio a daorei. 
- Mas além disso. nii.o aproveita o exem.!'lo dos Es&a
elos Unidos, yorque o.qnelle paiz tem hoJe organiaado· 
o sen exere1to. preenchidas os se\\& quadros co•. 
magnifica officiolido.de, o melhor_ armrunento :pa.ra a 
suo. infantaria, sun. eo.valla.ria. e sua nrtilhnria; f5ol)re
tudo alli se tem dado o maior progresso ó. arma ele 
.cavallo.ria ó. ponto de constitui-la a verdadeira segu
ranÇ~<L e defesa <lo exercito, e esta\. dando lições, a gran-. 
de republica. a. este respeito, ao universo inteiro • 

Como JlOdemos, Sr. Jlresidente, Qom 13,500 homeo ... 
constituídos por analpho.betos e incorrigtveis, contar 
com um exercito nas condiç:ócs em que o devemos. 
Clontar, isto é, com disciplino. e com a instrucção· 
·conveniente 't . fi 

O nobre scna<ior concordou -1ue de facto não temo• 
no exercito a. disciplino. necesso..ria ; e como vem noa 
dizc1· depoM que temos exercite sufficiente '! Quando· 
e onde via o nobre senador ez.ercito qUe possa bem 
descmpenhnr sua elevado. e ilupla mi&são, sem dis
ciplino. 'I 

E' umn. verdade, Sr. pruidente, que com 13,500 
hon1ena e con. o. orgn.nisa.çüo que tem o nosso exer
cito, tão opp011tn. nos princípios da sciencia militar. 
não podemos elnr-lhe nem ao menos a. disciplina. a 
nem sequer u. instrucção elementar. A. verdaUeira 
instrncçno, nquGlla que caa·acterisa e dá cunho mili
tar ao exercito, esta. não podemos dá-la. o. um exer
cito de 13.500 homens, porque ns grandes manohra• 
por exemplo, nã.o podem aer renlizada.s. ' 

E' prec1so nii.o perder isto de vista. ; o nobre seondor 
argumento~, yc!e.-indo-se. ao typç antigo elo exercito, 
com os pr1nct p1os do anttgo reg1mcn milit.a..r; mas o 
n!lbre senador dc:ve_ ver-que és manobras e exerci-

. c1os com que hoJe 1Dstruen1-se os exereitos na paz 
imprime-se um cnnacter essencialmente pratico. Estii~ 
boje repudiados os exercícios abstracto.s só tendentes 
a. ensinnr mnnobrns ; a.os c:x.crcicios hoje aceitos e 
rJrn.ticndos preside sernprc um pensamento ta.ctico 
~om applicnçW.o no terreno~ 

.. ~ctualn1entc os exercitas possuem can1pos de 
111anobrns paro. com1.1anbias., bntnlhõcs, brignilas e 
divisões, nfim de re\leberem n. :necessarjn. instrucção 
l"egttlmnentnr, pnrn. depois poderem rec~tkter as gran
des lic;ões, o ensino SU}'Ierior pratico dll:\.grnndes 
mnnobrn.s, ensino que só póclc ser ~rnticrc.do entre 
nós se rcorgauisa.1·mos o nosso ex.erCl.to eollocando-o 
em condições de poder instruir-se cotn ordennneaa 
or~nniaadL\S cm v1stn. dos p"rinci.rJios da. guerra. ~o-
derna. -

Os a.llemães. os francezes, os russos, os italianos, 
toclos n.s nnções do munclo t<!m seus campos de ma
nobras oncle exercitüo-sc as unidades 1nfcriorc.s o 
superiores nn. inst1·ucçii.o regulnn1ento..r, c pnra onde 
mnrcbii.o corpos de exercito orgnnisndos. que a1.Ii vão 
se r,rcpnrar cm todas a.s cocd ições precisas pnra' de
bel n.r o inhnigo, pn.rn s<Qrenl. a scgnrn, o verdadeira. 
defeso. elo pniz. . 

Mas com 13,500 homens isto é imprnticavel, por
que não tc1nos nem effcctivo1, nem a. orga.nisnc:iio ne-
ccssnria.. · 

De conformilhul.c com os'plaaos da gnerrn. 1noclcrna 
ó preciso unl preparo prévio pn-NL q11c o exercito ren
liza o. suo. missão, de modo q\.tC lovnnte-se o seu cf
:fcctivo n.o ponto. de poder fornecer ns unidnllcs ta.cti
cn.s e estrntep:icns, que siio indispcnsn.veis. 

Com 13,500 homens c nindn mnis camo o proprio 
nobre seno.c1or confirmou, distrn.hidos e1n destaca
mentos, em serviço do J?Olicio. e to.nt.~s outros lniste
res differentcs do servu;o milito.r 111ão é possivol 
dnr-se ÍDotrLlC9ÜO alguma., nc1n sequer a clisciplina 
necessnrin. 

Jl\ vO o nobre senador que com ns snns propdns pu.
lavras chegn-se ú conclusno <l.e que c~to.mos comple
tamente closnrmndoR. 

Esta nuc1eo que o nobre senador fit-;ILall\1 cxhstil· no, 
13,500 homens, pa.l'l.l. o que Berv\rú.? Que Utlclen ser( 
eese '! Porventllro. esses 13,500 homens •·epre•cntiio 
uma corporação ele verdadeiros militare• de poase da 
uma orgo.niaa.çii.o, instrucçü.o c scioncin. militnrmo<lcroa 
exo.lçado. por primoroso. discipli11n, cllpazes de offQ-
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recerem effic"z resiatencia desde u primeira• opera9!1-
ea estr11tep;icas de uma campanb" 'P Não, totlos DÓI o 
a&bemos. Esoeo 13,500 homens aiio militares peliL faraa, 
faltando-lhes tudo, quer n" theoria, quer na pratica, 
quer na disciplina, para elevarem-se li altura de sua 
grandiosa. nusaii.o, e para. constituirem esse nucleo 
fi_gurado pelo -.bre senador que contenha os oconte
<umen.tos ~a perro. o.toó o. terminaçii.o demorado. da 
orgnu\saçu'\ do rcaerva.a, que aó existem creaàas no 
papel. 

Pos1o a.aseverar ao nobre senador com os escriptores 
militares modernos, que um exercito sem preparação, 

· eem disciplina. sem inatrucçio., teu1 tanto valor 
tactico_. como o povo ormad?· Este principio é boje 
um axJOma; e neste ca.so, dtgo eu, melhor será. que 
licenciemos este exercito que temos, e chamemos na 
occasiã.o propria. os ·voluntarios do. patrio., a. masaa. 
popular. que h<L de ir com todo o enthusiasmo para 
o combate, para expOr-se á infructiferos e tremendos 
so.crificios desde que tenba de lutar com inimigo 
forte. Com o exercito que temos orgnniaado é o que 
acontecerá, se a.ppa:recer alguma. guerra, repetindo
se o que se _deu por occosiU.o.dm. guerra. do Po.ra.gua.y. 
E qun.es sera.o as consef].uencul.s d-e uma. nova. ca.mpn.
nba org<Lniaado. c sustentado. com povo armado 'P 

O nobre senador sabe o que sueeedeu n<> ,;uerra do 
Pa.,.aguay ~ Porventura aquello. guerra fo1 por nós 
feito. con!orme os principios d<L arte milito.r ~ Guar
damos a attitude militar dinono. do um pn.iz que cuido. 
de seus mais importantes interesses 'l Não, Sr. presi
<lente, combatemos alli ao acaso; conquistámos o 
'terreno palmo a. palmo ; ma.rchá.mos sem dispormos 
dos elementos indispenso.veis no. guerra moderno.. Não 
:tínhamos um plano de mobilisação ; não tínhamos 
uma. carta militar do nosso proprio paiz nem do pniz 
que invndia.mos. E con,·em que continuemos cestas 
condições ~ · 

Nã.o temos estado-maior; sei que existe umo. lei 
que creou uma. instituição com eate nome ; mo.s no. 
realidade ella não existe. 

Nenhum poiz do mundo dispensa para. o seu exer
cito uma. organisação do cstado-mo.ior em suas ver
<ladeiraa condições. Nenhum po.iz do mundo ignol'lL 
tão absolutamente como o Brazil seus recaraos mili
ta.rea e naturaes. o curso de seus rios, a. vanto.~'~'em ou 
deava.nto.gem que offer~cem ; a. sua. corogra.pb~. Niio 
temos umn. carta de nra3o.& cordilheiras c aua.s depres
sões sob o ponto de vista militar, nem do curso dos 
nossos rios não temos um plano completo po.rn. n. de
fesa. de parte algum" do Imperio. E é nestas condições 
que o nobre senador ven'l dizer com o peso de sua auto
ridade que estú. o paiz prevenido dos meios militares 
para. ~ sua C!_efesa. e~ qualquer emergencio. ! O que 
penso e que nao a6 nuo yoà.emos contar com o exer
cito que temos para. o. aefeso. do paiz, como ote que 
6 improductivo. o. despeza que com est11 força se faz. 
porCJ.I!e o po.iz suppõe dispor dos elementos militares 
~uffi~1entes pnrn. o. sun.segurn.nço.,. o. no emtanto estará 
1nte~ro.ment•• .. ercê de q_uo.lquer.nLmigo que nos venho. 
atacar; que de certo nuo será. mals utnn. no.çii.o bn.r- · 
barn. que nos o.ggrido. sem calculo, sem plano, e sem 
intaitos como o fez o Para.gua.y. 

A Confederaçiio Argentino. tem o seu exercito muito 
regular1nente orgo.nisa.do. Nilo necessita. eutrar cm 
comparações, niio só porque o tempo é hoje escasso, 
como porque não é este o lugar competente ra.ra 
fazer COlnpo.ro.çü.es entre o nosao ~x.ercito e exercitas 
estra.ngeiros: mn.s 'Podemos aaac.verar que os exer
cito• dll Confederação Argentino. e do Chile siio os 
exercites mais bem organisn.dos dl\ America meri
dional. 

O SR. Ju~Qu•tnA. d1t um aparte. 
O SI\, lle~utoue. »'AVIL'-: - N~o é cxn.gera~ii.o, 

asaim se dizin n.ntcs de rebentnt· o. guerra do 'Po.
ra.guo.y; no proprio p11rlamento se disse mesmo 
que b~stava um corpo de permanentes pnr<L es
cangalhar o exercito de Lope~. aqui se disse 
iato ; é sempre esse o.bnndono e pouco co.ao de nossos 
viziolto1, que nos bn. de leva.r aos maiores desastres. 
E' verdade que n proviucil\ do Rio Orunde do Sul 
oiltli, pelo. sutl poslv~o geograpljicl\1 ex.L'osto. aoo 

. . 
maiores ataque& e ·aos maiores perigos, mos. poli~ 
asoe verar ao nobre aena<ior que, de todo.a as parte 
do Brazil 01 ·cidadiios corr6riio paro. o.quelle l'onto· d"' 
Imperio, em defesa da hoara na.cional ; 6 1sso ver""\ 
dade, mas como corr6riio 'r O nobre aeno.dor pela.• 
Sabia niio esteve no Po.raguo.y, como eu estive, a~ 
exercito, para. ver o. pos1ção desgraçada de ao~ 
patrícios b!Lhianos, como eriio conduzidos na'l.uell 
no.•ios fretados pelo !Soverno, em falta de materi 
de transporte, em petor situac;ão do que vinlrio •• 
escravoa nos navio• negreiroal Quando entravii.o e••• 
navios no. P .. raná, opr~veito.vão-se dos seus bai:l:ioa .? 
de propostto encalbavno paro. anjrtllentorem 01 oenw' 
jli enormes Jacroa. 

Eu aasist1 ás ioclemencias a <JUe os pobrea Yelua
to.rios se virão ànjeitoa; auish ao deaembarl{ue •• 
um batalhão vindo da Büio.; os homeno aahirie ola'. 
bordo co~o loucoo, tal era o deseopero em que ellee: 
s~ a.cho.vao. Esta é . a o.most~a do po.~no, e ioto que~:; 
d1zer que em ~.tm po.tz que nao orsatuaa anaa forç .. 
cm tempo de paz e, em tempo de guerra, vai bUlOU· 
os cido.diios ao seu lar, para atira-loa de chofre -
guerra, assim os expo1'iloo •empre aos maia horror-• 
soffrimentos e lL morte • maio atfrontoaa e ia~loria. E: 
é nessa situação que o go..-erno fará maior VJolencia. 
tal como arrancar os cidodiios do seu lar domeatico,;i 
tudo desorganiso.ndo em pura perda para o po.iz. 

~uo.ndo rebentou o. guerra do Paragu"y dava-ae. 
como hoje, o abandono em todaa ao inatitutções mili_. 
tares, e o que aconteceu~ o povo correu ó.a a:rmaa,. i. 
verdade, mas em que estado chegáriio os voluntario• 
oo campo de combate ~ Já tiio enfraquecidos pele•· 
sofTrimentos de todo. a eapecie, tiio mal o.limentidoa. 
que não podiüo supportar, em geral, o. ditferenço. de 
clima, do que o resultado foi que a mortalid.o.de tor4 
nou-se extrnordinario., desde o principio do. camp,... 
nba, desde q_ue Oaorio orgo.nisou exercito no. Con
cordio.. E ass1m devia ser porque aquelle povo arran
cado de repente das profissões civia, niio tinha nem. 
os habitas nem os costumes tnilito.r4s, e os deacs
nhecio. completamente. E as nosse.a difficnldadea hoje 
serão. maiores porque estamos em peiores circuiU
stantias do qo.e est1vemos no tempo do. guerra de 
Po.raguoy. E é ne&to.s condições que vem dizer-se ao 
paiz que só precisamos de retoques nas nossas insti
tuições militares, e que !>OS'suimos o exercito neceaal-
rio para n. defesa do po.1z ! · 

Esquecemos jú., que a nosaa. imprevidencin. em as
sumptos roilito.res expoz os nossos concidnditos, na. 
guerra. do Pn.raguay, o. sotfrirnentos e ma.rtyrios 
muito maiores do que o.quelles " que erão expoatoa 
OS CSCl"tl.VOS condnziaos da costa d•.'\.:frica.. 

Só quem esqueceu absolutamente tantos e tantos 
grandes horrores, p6de expor-nos a. un1a novo. emer
gencin. de termos de sustentar uma "'Uerra. com oa 
nossos vizinhos com exercito constitui~o por mo.saaa 
armadas. · 

Só póde o. isso noa expOr quem desconhecer que o 
volnntn.rio bisonho nas c:ousa.s da guerra. sento fo.lta. 
de recursos em todna ns circumstancia.s da nova. vid& 
em que o collocií.o, desanimo. corn muito. fa.cilida.de) e 
facilmente a.tncado de nostalgia, mor~·e do modo o 
mai~ inglorio e infructifero pnro. o. defesa do. sutL 
potrL<L. 

Nestas circulnsto.ncias, no. emergoncia. de unu1. 
guerra, o tnimigo invadindo imtnediat.ameate a. noaa& 
extensa. fronteira. do sul nã.o nos deixando tempo de 1 

orgo.niso.r e mobilisar o exercito, qual será a posiçii.ct' 
do Brozil com todos esses immensos recursos de ~ue,. 
dispõc,com todo. essa riqueza de que póde lançar mno'l 
Ha. de apresentar-se como um pu.iz frnco, s\1jeito tr. 
todos os revezes imagina.veis, o a. toda.s o.s humi
lhações e depredo.çi:les. 

O Sn. Ju~Qt.umu. :-Qual bo. de ser entiio o remedio 'l. 
O Sn. HENRlOUB n'AVILA. :-0 nobre eena.dor está n<» 

melhor dos mundos; suppõo que possui mos todea 
oa elementos mi1ito.rea necessurios, e, entreto:O:t<,. 
f11lla-me em remedio e vem pergunta.r a ·minha opi
niti.o a reapeito. Se o nobre .senador a. quer~· e1.1. 
lh'a poderei dar em pouêa• pO:lavro.o: com uma. 
lQl, d~ tr~J O\\ ~\.~tr~ 1\J.ti~,~ tOd'!~o• or.t:;~J.II: 
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-'-pef!citamente um exercito,.-.sem--trazer grandes 
1 

O Sa. HaMaiQllll n'ATIU: -0 mínimo é 17,000 
·:1':.'i'.>?.P.S a<> .tbesouro publico, uii.o pa~a • poss~irmos · homena; mas para isao não témoo neceaaidade de'""fi.u
··•;>,>m excrc1to .como o, ·da Allemanha , · 11em -como.. gme:ntar _deapeza;.r.e .. euo;digo .. p!>r que,_p~rq.ue,, ex.4'n

::;;;~:.!la Uussin, ou. qualquer das· potenc:iaa da Europa,· guindo-se·os voluntariQa da le1 de 1874;ex.tmgumdóC-ae 
c· ,.m.nB•J>O.rll. termos Um. pequeno exercitO p_erml\~ente aquel!ea mereenario& da lei de 1874, se obteril. rec~OI. 

·be1ll disciplinado em tempo de paz, bem mstrUldo.e necessarioa.para.augmentar-se.um pouco os eft"ectivoa 
bem organisndo, e para termos uma ruerva organ•- ·do .exercito .e dar-lhe a conveniente organiaação • .En

•.' ·"síida de modo que de .um momento para outro possa '.'tendocque·ocidadiio qné._tem o dever. de: prestar,ieua 
se1· mobilisnda convertendo .o pequeno. exercito de aervi?OS no piÜz,.deve 1azê-lo sem ser attrahido.pelo 
po.z em imnu~nso ·CXe~cito de guerra. . P.re~1o. e._ nóa . po~emos; _ore;a.~isar o .. ex.ereito_ ... ~em 

'"·_· , ) ,.. :01 exercito~ bem organizados podem poa~ui!' um augmentu.r despezn, tanto mBls que nós ·temos,. eu as-
efrectivo .de paz muito pequeno, maa ae suas1natttuu;Oes •evero, meioa. de fazer outras .economia& no que, se 

.. militares sendo completas tronsformnrliõ esse_pequeno gasta com o·proprio exercito actualmente. No minio
::·:.eft"octivo nos maiores exercito&. Os éffectivoa reaes de teria da guerra ha algumas . sinecura• .que . podem 
• : "üin' exercito siio deus, 0 de guerra ·e o de orçamento. desnpparecer sem desvantagem alguma para o serviço 
' O.péde paz é um estado convencional, que oó póde publico, e que desnppareci.das produzem DJ!>a ~,!!'ande 

ser determinado peJos. eft"ectivo.s de g~erra e de orç.a-. -econom1a para tornar'facll a boa orgaDISBÇilO do 
mcnto. E como 0 exerê:ato organ1sn.-se, 1nstrue-se·e a11_ exercito. Se aóa estudarmos os serviçoa de _guerra, 

.,,~~iplina-se.para a, guerra, .. a~tendamos ao eft"ectivo fie se reduzirmos aquella _pasta a uma pasta •nteiro
,, _ gue~ra, harmonisando-o com .o de orça~ento, e 1us1m mente neutra e fóra da politica, eu estou certo de 

nn turnlmcnte ficará determinado o pé de . paz. · · que alli mesmo acharemos os recur.oll necesaarios 
.. f 1.Aasiru,; poi~,._nós não. te~o.s. de organisãr e.ft~ctivo para dotar o paiz' coui um bom exercitO; ·para. ,re
em tempo de paz .. 0Jheml'!s para OS DOSSOI VIZ>nhos, duzi-Jo a um estado que esteja de accOrdo com' OS 

: .. consultemos a nossa ·.aituaçiío -topographica, a nossa principias da civilisaÇao e da. aciencia da ~;nerra 
'~<-'JlóPulação,'ó·-nOsso estado financeiro, e imitando o moderna. · · · .. 1 

:·' ·~ 
: ' : grande Frederico .. fáçumos o gue temos de 1azer na O sa: J'DI'IQllllla.L dá um aparte~ .•. , 
--::.lloaoa··Siberia domo ·Grande do Sul. Alli colliguemos O Sa. IhMRIQ'IlE. n'ATIL.L: -Eu oio posso prenn-
:·. :• 'lloas••ií'tr_?pàa ·ae 'flór para instruirem-'~• praticamente temente deaenvolver o mea plano •. O nobre senador 

· no•propr>o campo de batalha, que ma1s tard<; se COD· ha de saber que convoquei reuniéfes'de militares 'nesta 
'. '\"erterá·eni··campo de batalha real e verdadeuo. cOrte para umas palestras, para eotudarmos a queatão 
-' -:·'Mas'' entre ·nós como se tem procedido para mar- e melhorar eate estado de coasao. · . ' 

cár-se· os ·etrectivos de paz· e ~erra' O meu fim, convocando a reunião de meus cama-
., -·~Qual tem ·.sido a base' Têm-se marchado neste radaa 'militares, 1oi para que de alguma fórma ellos 
".noaumpto ao· acaso, e sem base alguma, sómente collaborasaem no projecto que tenho de . trazer em 

· : : .. gniadoa :Pelos arbitrios. ·. occaoião opportuna. para esta c~>aa, P!':'jecto que, .. en-
. O min1stro da guerra nada 1az sem collaborar com tendo, deve ter o assentimento dos ouhtares. ·, 

·': :.:o:·.aeu 'colle·ga lllinietro da 1aaenda, que é quem .A. minha palavra, que não tem autoridade por oi 
·' ·'tem- sempre constituído 0 estado do theaouro na po- (não apoiado•). escudada com a opinião dos militare•, 
· ;· .sifilii<> do unico regulador para a determinação desses poderá aer aceita pelo corpo legislativo. Foi por· iuo 
·._..:etrectivcs:J E' ·o ·ministro da. fazenda quem abaixa que organisei essas paleatraa militares. ;-
:'"'e' eleva easea effectivoa. ·· ·o nobre ministro da guerra. tomou perante o aenado. 
' ···De moctci 'lue eatamos nós exclusivamente sujeitos, quando 1allon, o compromisso solemne de observar a 

. n& organisaçao do exercito, ás medidaa financeiras, mais rigoroaa justi<;a nas promoçi5es. 
.. · aoa recursos que póde oft"erecer. o theaour'!· E' ver- O nobre ministro aventurou-se a muito, S. Ex. niio 
. :.dade gue os recursos financell"Os conat1tuem uma podia comprometter-ae a·fazer sempre inteira justiça 
:·.~.é~n~çao essenc:_ial /ara a . organisaçiio ~o . exer- nas J?romoções, e sómente podia comprometter-•e a 

c1to; mas,. no.o esse o elemento prlDClpal, e aer r1goroso nn. execuçiio do. lei. Não· podia. se com-
. ném é o mais- importante. O ele1nento eeonomico nas prometter a. ser sempre justo porque. é preciso can·vir, 

·questões. dn. 1ormoçao do estndo militar é secundaria que as ma10res injust1ças nos promoções vêm, não só 
... e:so são preponderantes o elemcntu e as considera- da desidia. com que são e lias 1eitas, mas tambem da 
· ·.çõea de orgnnisac:ão. É ou nüo nec:essario um exer- má. organisação ae nossos quadros. . 

cito orgnnisado segundo os principio• da sciencia da Assim é que se promove a um posto elevado do 
guerra. moderna 'l E', e ninguem 0 contesta ; logo, exercito un1 home1n completamente incapaz para as 

.' organise-se esse exercito, . e nüo se discuta 0 seu func:ções que vai exercer, deixando-se homeus capa-
.· cuato, porque trata-se da de1esa da patria. Fara sa- ( h · 1 b "Jb t 

tiafazer-se ás. necessidndes do pniz é preciso, uiio ha zes porque 0 l 0 temos um pessoa " an e no exer-
cito, contamos r.om elementos mn.gnificos), só para 

duvida., orgo.nisar-sc um exercito g_ue esteja. de bar- nttendcr-se ao principio da antiguidade. . 
monio. com o meFmo paiz, mas, deixar de orga.nisar Mas, ao Jatlo destes elementos, temos outros que 
um exercito porque lhe faltão recursos no tliesouro precisiio sahir do exercito. 
é praticar um acto de consequencias funestas contra 0 nobre senador sabe que a c:ommisaã.o d.e generacs 
os interesses da patria e do mesmo thesouro. que apresentou um projecto de reorga.uisaçiío ao exer-

Na emergenc1a de uma guerra, como por exemplo a cito, !l"e se acha submettido ao corpo legislativn, em 
ctne é passivei e provnvel com a Confederaçiio Argen- relaçiio ú. materia J?ropoz que se sujeitnssem li inspec
tina, o paiz que não tem dinheiro paro. organisar um c;ã.o tOdos os offictn.es do nosso exercito, paro. aerc1n 
exercito convenientemente em tempo de paz, ho. de ter retirados todos os officiacs que nõ.o tivessem cen1 
diDheiro para gastar com as necessid 1dea da guerra ; aptidão phyaicn, nem moral, nem a inteltectunl. 
ha de ter dinheiro para encher aqnella republica de Ux Sa. SaNA.DOl\ :- Ioso é horroroso. 
ouro, paro. nos clesgro.ço.r, como aconteceu com a. 
guerra do Pnraguay. O Sn. HENRIQUE n'ATIL .. :-Mas niío ba remedia, nóa 

E temos no exercito homena qne nõ.o podem continuar 
' o resultado desta politica, que nunca pude en- llelle, que estiio inutilisados. incapazes de prestar· ser

teader c que nii.o entendo, que deJ.xn. de gastar com viços e quo preciaii.u. sujcitar-ee á inspe.c:ção~ E• djspo
a organisayü.o do exercito, Jlllra. gastar com a gaerra, aiyin deste proj6cto g,ue cu aceito, porqlte entendo que 
para reduzir-no• a um estado desgraçado, como no exercito aó a aptldiio deve constituir 0 direito. 
·aquelle em que se via a populaçi\o do Brazil com n 
guerra do Fnrnguay. · O Sn. CoaRJ!:IA. : - Mas V. Ex. nõ.o deixe de in-
. o Sn. JuNQll'&JnA: -Mns nli:m do. reserva, quer-se ~!f~~o:. artigos de lei, cont os quncs disse, fnzer a 

augmentar a 10r~a effectiva. O Sn. li&NRlQ,' u'AviLA. :-.Aindn eston or~anisnndo 
O Sa. liENRlQUIO p'ATlLA.: -l'liio senhor. eu redu7o · 1 d 

tio estado eft"ectivo o numero de 17 a 20.000 homens. com .a c asse militnr o projecto de organisnçii~ ~ que 
falle1, o em tempo opportunn npresentn-lo-he1. 

O Sn. JUNQU&IIO.L:- Qual é o minimo 'l Devo ponderar qno o nobre ministro da gueiTn 



,. 
... ado fallou, entendeu que eu cliuera que j11•to a 
/i"eta lei d• força devia vir um pro1eoto de orga-
6ai&&QãO. · 

. Eu nio disae isto, nio porque .julgue uma heraaia, 
·pOr"f.ue no nosso paiz estamo• acoatumacloa a le@tialar 
·<leate modo, maa porque nii.o ha tempo nem para. cli•~ 
411&ir.- os projectos daa leis annuas, quanto m.ais 
·-_projecto& sgualmeate importantes. 

.A .. im é que o lia.bito tem mudado oa principio• 
· qlftt eu entendo de v ião ser oa verdadeiros,- e têm-se 
Cii•cutido medidas importantes de organiaação e re

. •rpn1sação de tnstltLliQões eociacs, por occasiiio da. 
-aiscuasão do projecto de leis amua~. Por .,nnseguinte 
·•ii.o seria umo. heresia.. 

Em t.,r'J., o cnso se nii.o ~icr um projecto reorga
lliandor, como espero que ha de vir a esforços do 
nobre ministro, eu apresentarei~ mesmo em uma. 
lliocussão destas, um projecto de reorganioa9io. 
· · O Sa. Jtn~Q111:IBA.:- Maa V. Ex. está muito re-
·tormador. · 

O Sa. HI:KUQn• n' Avn . .t. :-Eu apenas estou com 
e& principio• modernos, e o nobre senador com os 
J!lrincipioa velhos, já reJeitados pelo mundo inteiro. 

G Sa. JoMQnEnu. dá um aparte. 
O Sa. IIE,.IUQI!e n'Avu ... :,....-V. Ex. imagina que o 

pa.iz pôde-se defender com a guarda nacional e com 
.os volnntarios da pntda.. · 

O !a. JPQUEIU :-Ma.s veja que nós estamos na 
A.meriea, e nã.o comparo o nosso exercito com oa da 
Europa. 

O Sa. HzNatQUZ n'AvlLA.:-Mas, se o nobre senador 
· ·souber ccuno estiio organisados os exercitas na pnrte 

'aa. America que nos occnpamos (da Confede•·ação Ar
sentia& e no Mexico), ha de ver que nós estamos, niio 
em presença dos paizes da Europa, que estiio militari

·aacios. mas em preoença de paizes que tem seus exer
cito~ perfeitamente organisados. 

O Ss. J l!l'IQIIEIIU. : - Ellcs o que t<lm é facilidade 
· de mobilid~de _pela razão do só!o c da vida, não é por 

eaaa. orga.n1sa.çu.o. 
O Sa. AFl.'o,.so CEUO : - Ellea tem uma. virtude 

:oppost" a. um defeitfl nosso - exagerarem qullnto 
témde bom. 

u,. Sa. SEs.t.nol\ : • Nós temos o defeito de ~chnr 
:mo.i o que é nosso, 

OuTRO Sa. SEN•II-" :-E' mania. 
O Sn. H~:r<ntOif.'.. n'.A.VILA :-Essa manill tem dado 

dOr de cabecn • muita gente : tudo que é nosso é 
•máo. Mas essa llflania tem outra que lhe é opposta 
e que <>mais prejudicial -é abandonar o estudo, sup
pando que n~ estamos muito ricos, muito poderosos 
e muito capazes de nos defendermos de tudo e contra 
tudo. Isto é mais prejudicial, e principio ainda mais 
funesto será o de confiarmos a defesa desta grande 
patria ú. guarda nacional e aos vohtntarios. Seria uma. 
i:lefesa tão efficaz como a do pniz que confiasse a sua 
defesa nos asares da sorte. 

Pareceu--me, Sr. presidente, que o nobre ministro 
)lo.via. dito que os nossos gun.dros erão excessivos ; 
mas, pelo que vi hoje, S. Ex. referio-se unicamente 
aos officia.ea genernes. 

Poderia ter ainda alguma ,i11stifiaaçiio o principio 
ao nobre ministro, porque em absoluto não temos 
quadros demasiados, a.o contrario, os temoa O.Eoucad.os 
no meu modo de ver, porque o nobre senador pela 
·Ba.hia disse que, 'luando houver uma gueru, havemos 
de ver que nüo suo excessivos. 

E de facto, q unndo se deu a guerra do Paraguay, os 
,nossos quadros erão iguaea aos de hoje, o no emtanto 
;procurava-se um sargento_, un1 cnbo de eaq,uadra, 
·como se procuru. ouro, c uo.o se encontrava. 

O Sn. Jnl<Ql!II:IRA. dá um aparte. 
O Sn. HE,.alQW n'AvrLA.-: Os quadros niio siiG 

excessivos. E depois, ol preciso notar que, para uma 
'organisa~;iLo militar difforente daqu~lla g_ue pouuimos, 
nóa preciSamos t.er reservas, E?lB nuo lia exercit-o 
:aenhum per01anente que possa clispensn-laa, miütnr
meat• orgawillaus. 

Poia bem ; q ua.ea ~. oftiai<lea que hii.o do comtnanclall 
eoaa.a reaervaa ! Oo de liaha, a. do exercito permillt 
nente 'r Niio, parqué, desde que o .exeraito pel'llllll' 
nente se mobiliae, . esses c.ffici&ea aio adatrictaeentll 
indiapenaa.veia para o aeu ~ft"ectivo. 

O Sa. J171'1Q11&1aA. :·-A mobilisação ntio trú au• 
gmento dos batalhõea. . 

O Sa. HaN&IQ11& n' A viLA : -Traz. . 
O Sn. JnsQUI:tll.t.: -Os batalhões eatio eompletoa. 

o '!Ue se púde fazer silo novo• batalhões. · ' 
O Sa. HzN&IQ111: n' ATI LA.: - Maa eaaea R':"ll) ini:o~ 

poradoa e an:;::ncnt'ndos. porém não estã.o augalemj~ 
;uLl::.s, tem o seu ctfectivo para o tempo d.c pa.t, I!!al 
para o tempo de gue1·ra •levP.-•e elevar ao dobro. 

O Sa. Jn..Qozia.t.:-Ma.s isso não eotá n" _lei. , 
O Sa. HI:"&IQ11U>'ATILA. :-Não aio 30,000homan.l 

que deve•oo ter em tempo de parra, e 13,000 !I 
de paz 'f 

O Sa. Jn"Qili:I&.t. :-Podemos ter 30, 40 ou 50,0ooJ 
O Sa. HK,.aiQna n'Avn • .t. :-No tempo de paz 

além do effectivo ao exercito permanente, -levem3 
ter a reoerva, um aegundo exercito; e per~nto : 01 
officines que terão de commaadar o ezerc1to de r.., 
serva serão oa meamoa do exercito permanente't 'Ni4-o 
Os paizea que melhor t6m or~a.niaado 01 aeua cxero
citos têm crea.do ta.mbem offic1aea para. oa ezercito• 
de reserva, de ma.neira que, qua.ndo eatea aio eobi\S:. 
sados, jll. vêm com seu• officiaea proprioa, já.aahctu 
de sua• circumaoripções mílita.res commandadóa po• 
seus viziahos e conhecidos, e asaim o.cida.àão iiil:o 
••?~C tanto paasar do estado civil pa.ra o eat&O 
m•hta.r. 

A Al!emanha., que é tio previdente, que organia0:!3 
seu exercito perma.nente tão formidavel, qua.ndo maOo. 
bilisou seu e:~tercito em 1870, forão muitos doa pro:. 
prios officiaea reservistas que tiverão ele commandat. 
llnidades do exercito 11ermanente, p<>rque a6 asailij: 
pode prencher os claros que se derão nee quadros ~ 
seu exercito permanente. 

E é neceosario attend~r a. que, se mo'biliaa.nnoa 
estes 13,000 homens de tempo de paz, fica.ráõ reoiuzi"' 
dos n 8,000 homens, guardando-se a pronor9io norma'll 
que sempre se dú. nestas operações. Nós tinhamo1 
r5,000 praças quando rebentou a guerr" do Parag~~a;i' 
nos nossos mappas, e quantos soldado• de linha cb'
gárão lá 'f Nem 7, 000 para a. gnerra marchá rio. 

Esta é a di!ferença que ae dá em todos os exerci~ 
tos do mundo na paassgem do estado de paz para o 
estado de guer1·n. 

Portanto nüo podemos contar com o effectivo da 
lei ; esse effectivo constitue a base para uma. organi'" 
sação, mns no dia do combate o effectivo ser~ 
realmente aquelle que se apresentar, feito o desconto 
que sempre se dó., em caso de mobiliaação. 

Sr. presidente, eu não estou convenaido que posa
mos ter já uma. guerra com a Confederação A.rgen~ 
tino. senü.o por um desses equivocos que soem 
apparecer nos negoeios iisternacionaes; estou bem: 
persuadido de que aquelle paiz, attendendo ao seu 
tnteresse, cuidando do seu futuro e lõ'randez~>, não h& 
de querer fazer guerra com um pa•z que é sem du-~ 
vida alguma. o seu primeiro consumidor. Ma11;. 
senhores, neste seculo de luz e celeridade, de tanto 
ndiautamento, nós temos exemplo do guerra aem 
motivo algum. A guerra entre a Russia • a França 
por causa da cupola de Jerusalém foi dessa orden:r. 
Quo mais é que appare~a de um momento para outro 
uma guerra entre . dou's vizinhos, que têm ontre ai 
pontos muito importantes n liquidar, e em litígio 'l 

A Confederação Argentina. fallo. nas Missões, liloo 
vanta aquella.queatiio como meio estrategico, seme• 
lhante ao que usa um paosaro que nós temos net 
Rio-Grande, chamado Quero-quero: doixa. o seu ninhG 
ao norte e vai para o sul abrir as azns. como indit. 
canelo ao O&Qa.dor que não o ataque n&<[uolle ~t~• 
onde está toda. sua riqueza e os seus cuidados; 

Assim faz o. Confederaçtio Argentina : o ob.jé'ctiVjl 
d&!Jl;!ello P'!-iz é. o porto de Montevidéo e ~ reconsti~ 
t\ll~'!O .. do. :VlC.e-re\lllldo, a'iuellc porto de •~Io11teTlti6.,. .., 



.A.Pl"ENDI CE 

6 o unico <Jile existe nn~tlellns pnrng•ns. E por quo 
aqueUc- .e;rani:lo objectivo ni~o ó satisfeito'"? Por causo. 
do Brazil, 'lue é o \tnico obstnculo. • 

Ora.. j{L ~·~ qtt~ ttm pn.iz que eocontrtl itn11ossibili
aadc de reu.lir.ar uma. do sua.s grandes ncccssida.rles c 
a sua maior napira.çrLo, sendo que cssu. hnpossi\Ji1i
dadc vem de um viz1nho que lhe oppõc embargos, 
não pódc ter senlLo n1uito bco. vontn.Uc de esmngo.r 
esse vizinho, de quebrnr esse ttnico obstncLtlo que se 
iattn.·põc ú. ronlizllc;ü.o elos se:u"S sonhos de grnodcza. a 
dé po. trio. gra.nrlc. 

o SR. ÀFFO~SO Ccr.so: -na de ser um pouco 
aitn<:u. · 

O Sn. llENtUQut.: n' Avu.i\:- Eu perslln(lo-n1C disso, 
persuado-me tuesmo de CJUC em un1n gucrin cotn o. 
Confedern.-;ü.o ..:\rg:cntina o Brnzil niio hn -de ser csrnn .. 
gado. 

E' verdade Cl.tlC cu nü.o s~i C}.ttnl o pniz que foi 
u1ais prejudica(lo na. gt1errn. <.lo Parngttny, .se o Pnrn.
guay, se o Brazil. 

O Sn. AFFONSO Ccr.so: - A nossn lWoducçito 
augmcntou. 

·o Sn. JAGUA nllll!: -E a.s victoria.s qttc lú. o.ppare
c:êrão forü.o nos!:la.~, no 1ncnos l11unlcntanc·ns. 

O Sn. li~!'íRIQUJ! n'.A.-nr ... \.: -Nós po<lerc1nVs ven
cer n Confcdern..-;ioo .Argentina., com<1ne.nto eu não 
posso. fazer vu.ticinio n este respeito; 1-nns ó prcci:Jo 
nOta.r que ha,VCnlOS c}~ ficar reduzi<los a. tllll Cstn.do tn.l, 
qlte ntio sei qunntu::; annos prc:cisltrtnlos -pnra. vo\tnr· 
mos a.o esta.do no1'n1nl. 
· Se uma. guerra. cotn rtn~\ repltbliquetn. co1no o Po.ra

guny nos custou t<tn(o ... 
O Sn . .APFO:tso CELSO :- NU.o ho. 11.1uitol3 Pn.rn

guayo no mundo, havht a'l,uellc só. 
O Sa.· HE:r.~ntQliE o'.A.viLÃ:- Eu ta.rr4be1n digo 

qtte UlH povo tão Lnrbnro ccmo a.quelle ni'i.o ba.. 
O Sa~ JAGVAnmE :- Lcmga.meotc preparo.do. 
O Sn. HarU\IQUE n' A''Ir.,\. : - 1\!n.s, senhores, essa. 

idéa. é n.inda. um ntro.so nosso. Long:um.entc prepnro.
do; mns qu.n.es fqt•n.o CJS nrmo.mcntos ele que se servitio 
os Pa.t't\.•,.uayos '! Sttn. infa.ntnrin. nsa.vn. de nrtnas 
uutiga:; de perdcrncirn, en1 que mn.ndárri.u p~.r ouvidos 
e que n:lo alca.n~atvüo 100 pnssos de di:::itta:ncin. 

O Sn. At.rONSO CELso :-No fim dll. gtterrn. 
O Sn.. II!!SniQ.tJE o • Avn.A.:--No principio Llt\. guerrn. Um 

Olt outro n.tirndor, n 1lúr dos ntira.dOl't:S é que usnvnde 
cla.vinns n ~!inié, era. n nrrnn nuds npcrfeic;:onda. da 
que dlspnnbrlo os Purt'\gunyos ; o.s t'Ll'll.HLS de infnntn
ria erio Ll.esgracu.Uissiunu. Os c::nsallos de que ellcs 
disnunhUo erii.o de ta.l nnttuczu, qnc qtta.odo nossa cn
val1aria os enfrentll.\"n. netn esporn.vn pelo choque. Ti
nbã.o os Pa.rogun.yo~' peçns de u.rtilhnrin e bons artilhei
ros, ma.:; seu armnmento crn. de nntc-cnr~n~ Qun.nto 1Í 
ta.ctlCR, c t\ eatrategin. cstr1.vào ntrn.snU.issimos. N1.iC'I ti
nhü.o cc. n1mnnda.ntes, o fa.lltdc.lo Lopez era. um b.ou1en1 
lnteiratnl nte estupit.lo~ inteh·un1entc ignornnte nn nrte 
da. guerrn. Poderia o genern.\ Osorio or:;nnisar seu ex
ercito on. Concordin, se Uu. parte elos Pn.rn.gnnyos hou
vesse a. mnis pel').uentl. noc;ií.o militar'! Se Lopez tivesse 
un1 pouco de tino. o s-enernl Urqulzn. terln feito nlllnnçn 
con1nosco 't OnU.e J-rio.mos orgo.ni:Sa.r nosso c!(.el•cito 'l 

O ~n. AFFOr<so C"r.so :-Isso tom .outrn e:<pli<:oção. 
Se nu.o vencesscmos tl. bnta.lhn. do "Itln.<:huclo, tcrJnroos 
U rq uizn eontrn nós. . 

O Sn. I-!B~I\IQUK n".A.Yir.A.: -0 genernl "Crquizn era. 
mais o.tuigo de LQpe2; do que. do Brnzil, cot'nbinllrüo 
urn plo.no contra. nós : mns, t'eh2ancnto, Lopez descon
fion de Urquiza, UrqnizR de Lopez, e tivemos o. for
t-una de que o_genernl Osorio orgnnisnsse o exercito 
d» Concordia. Homem o mni• prop1·io pnrn lidnr c ter 
relações com Urouizn, foi de gro.nde p1•ovcito pnra. o 
Braz!l nnquelle "momento R presença. do genernl 
Oaor1<>. 

Emfim,u-considernções que e\\ tinh11 de fnzer sobre 
aa pal11vras do honrnilo senndor pelo. Bahia sii.o mais 
ou meno11 estas. 

O Sn, Jl1lfQ11&uu .. : - V. E.:. está pessinli•ta. 

O Sn. HzNaiQDS »' .A.VIL.L : -0 nobre Barão de M.,.. 
moré niio 9.uiz entender ns poucas palavrna que pro:-·· 
feri ontro ;hn. Porque declnrei qu~ era uma asplra
çii:o nncionn.l n or1ta.niaaçiio militar neeessa.ria para 
manter a ordem publica, d.issc S. Ex. que en queria. 
du .. t· n.o ext r.::i.to o. missão Uc 1nu<.lnr os co&tumcs elo 
pn.iz. Snbe o nobre bt'~riio que Ulll.U. da.s missões ao 
exerci to é a. mnnutcnçKo do. pnz interna.; ó ao que 
me reCcri, qunndo consic.lern.va. uma. nspirnr;ito do paiz 
a. orgunisn(;i"Lo n1ilitn.r neces,nrin., isto é, uma. orgo.ni
suçü.o füt•te. t•espcitn:\·el. pnm tnnnter o. ordem '{'IUblíca: 
dent1·o elo pniz. 

Tnn1betn nã.o sou tü.o bnirrlsta.. como q11iz figurar o 
nubre Bnriío de ~Inmoré. Porque cn1 n1inbn. provincia 
fu.t;n múo effeito o não trntar-&e de \tmn. orgnnisação 
militnr~ nen1 pu r isso estou menos interefisado por esta 
queStão. pelo modo porquen. cncn.ro. eomô uma grande 
q\le&tlio do nniz. A defeso. do Rio Grande, nü.p é â.efeaa. 
proprituncnic dos rio-gn:t.ndcnses ; lJ delles principal
lllente, n1o.s é (lo pniz todo. 

O Sn. Vxscosoe Dll PeLOTA.&:- E' tambem do Pará 
e (lo Arna.zonas. 

O Sn.. He:uuoce »' ... \. "VlLA. :-Todos os recursos 
milita.ras CJ,llC no Hio Grande se organisarem serão 
cn1 pl'O\"etto do pniz toüo, porque niio e.ei o ·que 
acontcccrú. a este lmperio no dia. em que aquelle 
bnlunrte b.>quenr. • 

.I:In. sen1 c.htvidn. muito valor e 111uito patriotismo 
nos filhos de toda.s as pro...,·incins do Itnperto, pelo que 
toco 1Í defesa dn patri:.'\; mas o Rio Grande está 
hnbilitndo peb natureza c pela. edncnç'-o o. ser o 
bnluRrte militar do po.iz, porque princip .. Jmente 
dnquelle lado 6 q\\c esperamos b.ostiliur.de cstran
g,eirn. · 

Qual é o de,·cr do pniz que tem bnlunrtes n de
fender~ E' fortnlecC-los; pl1rtnnto o :rrimeir.:> dever 
do l mpcrio é forta.leccr ao Rio Gra.ndc por ser o 
ponto gcogrnphico que nllliS exige esse cnida.do. Nii.o 
:ra.IIci só c01no rio-grn.nc.lcnsc. mas como brnzlleiro, e 

1 era ben1 jllsto que corno represcnta.nte do Rio Grande 
·viesse externa.t· n1eus sentin1entos a. esse respeito por 
isso pnrtiC\.tlnr1nente cli::se, que o ·Rio Grande nilo 
olho.rto. com bons olhos o nbnn<lono do. orgnnisa.çH:o 
n1ilitnr, sem que conl isso quizcsse dizer que o Rio
Grande olhn com bons olhos o abandono dos inte
resses 1nili.to.rcs dns outrns j:H·ovincins. 

Paro. defender a. proviuclt\. c.lc atte é representante 
o nobre Barõ.o <le Mnmo:6 bnsto. o" braço esc1uerdo do 
;pniz c~ue é a. n1arjnha com torpedcirn.s e torp_edos : 
bnstn. lSSO rnrn. a. defesa. do Amn.zono.s : mas n. fron
teira do sn não precisa. só de torpedeirns o .torpedos, 
procisl\ tnmbem do braço direito do pniz, que é o 
exercito. Trntn1nos do braço direit.o, tratamos do 
exercito, é pot· iliso que só me occnpei O me occupo 
dn defesn do Rio Grande ; quando tratarmos do. 
111nrinbn, me o~forçnrci po1· demoostra.r que dcv01nos 
organizar esqnndrilhns c torpedeiras cm todo o noss~> 
li toro.!. 

O Amnzonns deve ter o seu quinhi5.o <lo torpedeiras 
tnl que bnstc pnm pOr a'l,uello. provincia n coberto de 
qualquer ofilcinl perno.no qttc \'enht\ c.1cscmbninhnr o. 
espnda pnrn o 1wesidente della, fo.cto qne o nobre 

1 sena.Uor a.sscverou ser vorda.deiro, l.na.s q_uc nl1..0 sei 
1 se o é, porg_1.lc o llcrunno ncgon c nü.o '{i docum(mto 

otncial uenhmn uo sentido de que esse fncto fosse 
utun. renlidn.t.le. Por conseguinte, o nobro scna.c.\or nü.o 
podin. fnllo.t cmn n. firmczn. e cnthusiruuno com que 
-fltllou a esse respeito: c de1nnis, pollendo o CC\. pitão 
pcr~1nno ser ~reso pelo presid11nta da. pro\·inciu., o te~ 
elle puxdo dn espada, ni•o ó motl\·o de se pedir 
um exercito po.ro. o .Ama.zon11e. 

UM SR. SaNADO\\ : - Basta.vn que o presidente fe
chasse n perto. do pnlo.cio. 

O Sn. H~:<ntQile u'.A.YIL.L:- Sr. preaiilàntc, eu 
sem ~\\erer nbu•ei da paciencio. e da. nttenQii.O do 
senado (1l<io apoiados) ; mo.s fui furçado o. isao pelo.• 
proposi9ões e princ1pios eatiLbelec:dos pelo nobre 
senador do. Bnhi"' ; e declaro o. V. Ex. • 
no soando que hoje n ·questão que estudo com 
mni·s nmor é o. <J,Ue&tiio da orgiLnisaçiio militar. 
questiio 11 q\\e deà..ícnrei o teJilpo q11e fór necennrio• 

2 i 
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~ao 86 vo.ra. expendér minha opin~ão, 00"!0 . por a ver 
ae- consigo que se. de! no oxorc1to o mms depr~s.!!a 
poaoivcl uma organiza9ão que o li'>erte da p>S19ao 
aftictlva em que elle se encontro. •. 

Constituído por homens do> br~o, por homens ~e 
honro. não póde conservur-sc indiffercoto o exercito 
em pr'escnç.a de uma >ituação que ni\o lhe :forne9a os 
elementos do que preci•a parn. s.e _tornar elfectavo _o 
sou dever, e o colloquem cm po•u;oao de poder reah
.l!ar a grandiosa missão que pesa sobre os seus bom
broa, o. defesa da pa.tria. 

'llenbo concluído. 

J)ISOURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 27 
DE JULHO 

.A.DIUDJO..t.QÕJ:S FOJlÇA.DA.S 

O ••· •oilé Bonltaelo a -Sr. presidente, l>Ou
par-se-biõ.o os honrados senadores no tra·balho de 
combater-me, se th·esscm collocado a nlinba emenda 
em seu verdadeiro terreno e a sua dentro dos Jimites 
da legislação vigente. Não trato, nem tratei de flln
dameiltar tbeorJas, de crenr systema.s, cm uma. pa
lavra, de reformmr os leis ; peCii c peço a execução 
das que existem, ou a sua .. re:lorrnn., .se neces
aa.ria, em occasíii.o opportuna o por modo conve
niente. 

Todo corpo de direito reduz-• e a umn unidade peh• 
harmonia ae SllllS portes ; toda lei funcciooo., nu 
coajuncto da.s outra.s leis, como elemento de um 
systema.. con1o élo de umn. ca.déa historica.. co1no n. 
exp• essiio logica e grnmn>ntico.l de um penstunento 
legislativo. 

A. cmencla. que oírereci, firmando este prjncipio entro 
o devedor o o credor do emprcstimo bypotheco:io- o 
valor dn letra é certo, porque ó corta a qunnt1a enl
presratdu., certo o juro, corta n. nnnuidttde, certo o 
p~<gamento-é npenns n declnrnçiio da lei de I 804, 
aliás cunfirmadn pelos nccOrdos do Banco do Brnzil. 
pe]os estatutos das socicdndcs rle credito terrjturia.l, c 
sophiL'Imadn. tristemente nn. pratica, lL vistn. dos govet•-
1108, que dentro de seLtslimitestêm no decreto n. 2,711 
elo W de Dezembro de !SUO os meios de fnzer res · 
peitar u. lei, como tén1 nos proprios a.ccOrdos cele
brados com o Banco d.o Brnzll os remedias apropriados 
para fc.rrça.-lo n ct1rnprir as condições que nssignon. 

A declaração te1n a. grande conveniencin prn.ticl1.de 
fifmar a. jntelligencin dn. lei, dando fim nos abusos re
petidos c continuados, que fnJsaão a. intenção elo 
legislador e n.nnulJiio o crcdjto territorial, tentando 
favorecer o credito comtncrcinl. E' preciso distinguir 
as cousas: a. letra. hypothocu.rin. é 11m titulo especínl. 
que póJ.e variar no n1ercndo dos cn.pitncs. 1nns para 
o mutuante e o Jnutuario é a.o mesmo tempo a. frac .. 
çiio de um emprestimo certo o de un1 immove] com 
valor determinado. Fóra desses Ihnitos, a. Jetrn é umh 
limula.çii.o conlmcrcinl, qne serve nrteirnmente pnrn. 
elevnr n taxa do juro, e trnnsformn.r ns onnuii1ndes 
em :fnntneins comme1·ciaes, reprcscntnnclo cndn cifra. 
dous valores contradictorios- o nominal, quo é o dos 
emprostimos, o real, quo é o dos pagnn1entos . 

.A deso.pprovnçiio do. emendo, sem legitimar o 
abuso, detxa snbsistento a coufusão dn doutrinn o a 
luta na execução dos contratos : pois qlle o. reforma 
hypotbocnria do 1864. como os do12s regulamentos rle 
1865 perma.necctn om sua. letra. o espírito, qun.ndo 
em todo caso ó por certo indispensnvol cleclara-los 
em u.m ou outro sentido, to.nto n1nis qunnto con1 ro
fereocia ao Bnuco do Brazil n materia envolvo as 
condiyõcs de um a"cOrdo, celebrado em virtude do 
especml autorisnçúo legal. Que snibiio todos, prin
cipalmente n lnvo_ut·n, 0111 qno consisto n protecção 
dos 25.000:000/i, que am 1873 :ficárão no l)rnnde 
e~t!'bclecimento pnro. fim determinado e Clrcum
•cTJpto. 

A omeD.do. do nobre aenador pela orovincin de 
Minns Ger~c8, ou notas sua· e do nosso distincto coi
lega q uo tLVentou a idb do penhor agricoltL, estendido 

. •te O» ncccuorlos do .imanovcl hypothecado, oxprea-

samente declarado na escriptura c constituindo uma
parte cssoncinl de um todo cujo. renda dependa dos. 
mesJn-os ncee."sorios. 1nodificn substancinlmen'te o_ con
trato de hypotbeca c nltcrA o Ynlor dn garanti~<, com 
referencia ás soci~dlldes de credito renl, sem attcnção 
n todns as rcstricçlles a,, lei de 1811(, e do seu respe
ctivo rcgnlnn1onto# c depreciando igualmente os inte
resses de terceiro-c do publico, tnmbem protegidos 
pela lei desde que se trntn de nssociações anonyma•• 
nutorisadns pelo governo . 

Sem quebra do respeito <lcvido nos meu1 honrados 
collegaa senadores pela provincin de Minai Geraeo. 
cu vou cxmninar todos os f'CUS raciocinioe, que DO 
fim de contas om sua.a ultimas consequeneia. re_fatão 
suo.a proprias nffirma.tivatt. Niio sei., nem quern saber. 
se ha interesses de bancos contrariando interosaea de· 
commiasn.rios on vice-vorsa.: bnstn-me rec,·Dbecor o• 
interesses sobranceiros da lei, qua neste caso resu
mem-se na fidelid&~dc da execução. nn verdade do• 
contratos e no. justn 1\j>plicação dos privilegio•, que. 
peln sua. nut.urezll nüo sa.o e niio poclc1n ser pesaoae• 
ou deoto. e do.quello. clnssc. Paro. rlomonstro.-lo farei 
tres ponderações, umn. concernen.te n.~ 1nutr.Ha.rio~~ou~ra. 
concernente a.o mutuante, ccmmissa.rJo ou n:saocuLça.o. 
c t• d ·• unificando-se no grande principio dn igualda
de constitucional, que não protege igualmente condi
ções de~iguaes. 

O etnprestimo pnro. o mutuaria rct>rcsentn uma. ne-· 
cessidnde. a. menos que se trntc de um 11rodigo ou 
de um pcrd11lnrio ; n letrn hypothccarin. dndo. por 
mnis do que vnle, c figllrando nn totnlidnde do •ctt. 
vn/or para o pnga.mento do juro c o cn.1culo dns nmor
tizaçOcs, d•i. como conclusão fatnl este dilcmma; ou 
pede mais o mutuaria do que nec:esaitn.. pnro. fazer. 
face no desconto das letras; ou pede o necessa.rio .. 
solfl·endo o desconto, qne de facto diminue o capital 
pedido. No primeiro caso. que 1nodo origmnl é esatr 
Clc orç;nniqar o credito terrítorin.l, fo.zenClo que clle 
p11guo rHsfnrçndn.mento 11m premio ao cre~ito com
tnercia.J. No segundo cnso, n letra. diminuidn. ·impõe, a 
neces!"idade de novos etnprcstimos, c estes serão maia: 
pesados ainda, segundo a. logica de mens contradie-·. 
tores, principn.lmeotc ~e fornecidos pelos colnmie:sa-
rios de café. · 

·O mut.unnte tem obrignr;ões ilefiniàns ; u. emissR:o 
de letras h;;pothccnri~s é :fncultativa; fica n sociedade· 
territol"inl investida. do direito <lc npreciar o. l1orn. e a 
cunvcnit!ncia. dn. nc~ociaçiio da.s letras, nos termos ao 
decreto de Jtmho de I 865 em selt nrt. 23. Gozanc!o 
de privilegio• pnra a emissúo de suns letras hypothe
cn.na.s, sendo o c:a.pita.l da.s n.ssoc:iaçOes isento do sello· 

... proporcional, favorecidas o.s •ociedades de . credjto 
territorial pelo poder.publico, o. base de ~odas ns su'!s 
operações, o emprcst1mo, tom uma med1dt1 determx
nada pelo. lei. E•sn medida teria o 'valor do nm peoe
talsificado, se pudesse, qualquer o expediente ea
prega<lo. trn.nsformar-so à vontade do proprio mu
tunnto, sttjcito t"&s cla.usulns da. orga.nilint;io social, e 
nn posse do privilegias do que só pV<lc gozn.r nos ter-
mos c1a. lei. · 

Os particulares, cnpito.listns. commissnrios de cafi 
ou qua.es(\uer outt·os, nü.o gozii.o de privilegio• p&ra 
cmprostnr n juro bnl'nto: se peccú.o peJn usura. de aeus 
cont1·ntos, não contrnhh·üo obrigações nl,«nln":s .com o 
podet• pltblico, pnrn fnzcr omprestimos em condiçãe•· 
proestnbclccidns. .As associações de credito real', 
qunlquer n :fórma adopttll1n, tentando pelo mrtlficio 
dns letras co111 aesconto, cnrrega.do no d~Wcdor, 
elevar a. tnxn. do juro, npproxhnnndo-se o 1nai• 
possh·cl do juro corrente dos capitaoe, violiio pcir 
1sso 1nesmo n natureza. dtL instit.ui9iio, e procllll'ie· 
snbstit111T a meuida legal pelo. medida do mercado. 
Scrvio-Jhos n liberdRde t>ara oomeguir os priviler;ioa: 
mas não lhes serve o privilegio para roapeltar n Jr
berdnuc dos outros tin igualdade das condiçoes. · Com 
rela;rüo nos impostos que niio pagiio o ·que oa outre• 
pagao, o favor que recebenr exprime-•• por umm e~ 
copoiio, que ae avalia proximB e directamente em ih"'
nhoiro. O que não pagiio, se for nec••••rio, 1m ·cre 
snhir do bolso alheio, e parece que a liberdade a ••. 
co11tratos deve corrtlpOnder á obricavie ceral ~•• im• 
poatoa. 
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A lei podia. ene;anar-se em suns applica.çucs ; 
porém o seu 1orh:cipio é puro e desintoreos11do: pro• 
teger o credito to1 ritorinl no intcre•se da. sociedade 
illteirtl, o nii.o hG protect;ü.o possivel, mestno sob o 
ponto do viatn economico. desde que ae o.mesc1uinhta. 
·O .valor do sólo, desacrodit11-se o titulo que o reprc
aeota e faz-se da. solidez o verda.Je da ~;~nrnntla. uma 
aimplea·- opernf(Ü.O ccmmercia.l, por me1o das lctrns 
hyJ?othecnrios • 

• ê:' .. unm verdadeira.. substituiçiio de titulo• ; porque 
.acob .. a. fórma. qualificativa ela. lei escon<lc-so n rca.li
àade e certeza. do er.arprel::itimo ; - uma fra.ct;>Õ.O dcter

:.minada de um todo, que em caso algum pódo re
. oonatitui-lo, é 11111 i·mpossivcl mornl o juridico. snlvo 
.. a .simulaQão da fórma., que é a letra. hypothecnria. 
. iieacoutada. 

Quando o nobre senndor pela provincia de l\linas 
.Geraes, que primeiro fali ou, argttmenta. com a impos
aibilidade da emissão, carregando os bancos e ns so
.ciedades com-o desconto da seus titulas, vis!o qno sü.o 

.. ellea:proprios que, cm vez de dar dinheiro, diio letrns, 
8. Ex. nüo mede o nlcnnce do circulo vicioso em que 

.:..ae· colloca, e o.s. contra.dic(iões Fa.1pnveis de sua nrgt!-
mentação. · 

. Se ha porventnra. impossibilida.de da emissão de 
letras hypotheoarins, ou esta. é permanente, ott é tem

. porarin. Se ê de monlento. l'or que não espero. o. socie
.aade o tempo conveniente. conforme o texto expresso 
do.ngulamento '1Ue S. Ex. mesmo citou '1 Se é de 

-sempre, como entende S. Ex. essa or.çiio entre o ti-
• talo e o dinheiro, tnmbem firmada. pela e i, e 'llle S.Ex . 
. Aaoat•·adictoriamente vê ameaçada pela minha emenda '1 
O que pretendclt o ~~~islador com essas hypotheses 
impoaai.,·eia, eegm do a logica elo> que me combuten· '1 
·De ... ia ter um fint, e se este fim é tambem impossivel 
hoje. &>nanhii. e pn1·a todo sempre, então é preciso 

.. conolnir ou qne us associações de ta.l natureza. niio 
pedem e>dstir, ou~'"' jll.. existem, porém baptisadas 
.com errAdo nomP. Nü.o sü.o sociedades de credtto ren.l. 
_aio •ocit•4"lac:tes que explorüo o credito comnlercinl, ú 

. aambra r!o favores concedidos para fi1n dh·crso. 
A a du" idas do nobre sena.doi· sobre a emissõ:o da.s 

.letriL& h ,·pot.hecarias dissolvem-• e por si mesmo , · 
deade qu~ S. Ex. apreciar as diversas oper11ções, que 

.pelos seua estatutos podem fazer as sociedndes de 
.e:rcdito r·- nl. a formllt;üo do seu csapital, a. nn:turezn 
da garant.l\ collectiYa da. emissão, a se~uranÇa. dos 

·<:Ontratoa ,, a extensão e bnse das letras hypotheca
.carias. Juiz do. hora. e conveniencia. dn.. negocinçi'i.o 
daa letr<• <, e. devendo o empreatimo hypothecorio 
precedó-h·•· o que póde pretender o nobre seundnr, 
q_uando I·~•·guuta : " neste caso como emprestar~ " 
Niio é JICI' -w que oa emprestimos scjão contra n 
lei, e pots •6 uma cousa se poderia concluir - é que 
-nii.o podem medrar essas instituições, senúo com pre
juizo do credito territorial, que falsumentc repre
·•entiio. 

Argumentar como se tem argumentado com a 
ditrerenciação do juro. com o pndriio da letl·a, com o 
·pag~>mento futuro igual no ,·alor certo do emprestimo, 
·com as annuidades bnsendns em elementos det~rmi
.nndos. {'ara. combater hontem com justificnelo motivo 
a d»utrma do nobre ·senador pelo Mnranhiio, que 
-exigia o emprestimo em dinheiro ou em letras pela 
cotaçii.o ·do dia, e negar hoje a ,·erdade da. doutrino. 
·da minha· emenda, é admittir actualmente com refe
ri!Dcia ao enforcado mutuaria aquillo meomo que 
·aer'via antea para auatentar os interesses e direitos do 
mutuante. 

.A.. emenda 'tue anatento, quer o padrii.o da lei, quer 
.a defferenciaçao doa juros, quer a certeza. das annui
.dadee.: em uma palavra. quer que se respeite a na
.turelllt do. contrato· e da Jetra. hypotbcca.rin.: o q\le 
nii.n quer o .ni1o póde etllerer, em fnce ell\ lei, é a 
exis~encia de dou• padrões, a existenciB de dLtaa 
letraa,· a. exiatenoia de duas anuuidades, a existencia. 
àc. doua contratos; uns para o mutuante e outros 
para.· o: mntnar.io, eml>ora. o inatr\'mento. seja 11m 
aó c um .aó o-·valor .. do empresllmo 'l"e se de
compüe- nas' letraa. Aqull)le, o titulo prm1ith•o ou 

.antes fundamento da emisalio, uii.o varil• e n i• o púde 
·:variai' par>~. aa pnrtea contratnnteo, e, pot·tanto, a 

letra. tnmbem, quando moeda. de .. emprestimo; ••ta. 
emquanto niio negocia.da, não exiete, aO 6 emiC.. 
tidn ao par, exigencia qne o _legislador fez, para 
que, dada como f' , . .,,rest1mO, na.o pudesse ser alte
rada. a medida 'eaaJ. Quando simples titnlo ,a ·jl 
nogocio.dn, elln. BhLtu. na tna.!'so..circulante dos"tituloa 
da mesma. ou de· outra nntureza.·, e fi~ sujeita i\ 
lei do me•·cado. 

Estranho modo esse de. ncrcditr.r as Jetrns-tJy_Pothe
carias I Estrnnbo modo de fundar o credito territorial, 
abnlaudo a. solidez do penhor hypothecnrio pelo 
a.ugmento do'j<>ro, pela diminuição do CBpital c pela 
real incerteza de tocfus as condições do emprcstimo. 

1~ no erntanto como o. cxpcricnci". ú a.o mesmo tempo 
o.rhitro BC'\'CrO O ~uin. dos intcres~es prejurlica.doa r t 
Qua.ndo estes solicitiio medidas contra os abusos das 

·ncljudicnçõcs forçndas, origem do exn.~ero das avalin
ções, para conseguir o pagamento dn divida. _por menos 
do prc,(o do cn1prcstimo, fazendo figurar no processo 
o imlno,·el por um valor que nio tem. os bancos e 
sociedades de credito real esquecem que esae proce~ 
dimenLo é igual a.o seu, fazendo entrar o desconto 
como cnpita.l eÚlprestado. . 

A emenda. combatida pelos dous honrados senadorel 
a que me t.en ho referido uiio fere o direito do opçii.o :; 
pelo contrnrio. torna-o uma. rea.lido.de: o dire1.to _de 
e~:colher ni'"LO é do mutuante, é do mutuado. O cl.ireito 
.deste é o de negociar as letras, quando e como lhe 
convem. Ni'!o o negão SS. EEx., e por isso mesmo 
confessiio tncitnmento, desde que o jnro é certo e sob 
quantidade certa, que é manifesta infrncçii.o da lei, 
niio emP;restnndo em dinheiro, empregar como sttbati
tntivo <los mesmos titulas representalíooa, que repre
stntiio no momento menos do que a. moeda in<licada. 

Foi sem duvida, comprehendeudo as difficuldadea 
cln. rtuestüo no terreno da. lei, e tambem da. exis
tencJa de um credito territorial orgat~isado, sob o 
a.uspicioso ampa.ro do juro exceaaivo e da hypotheca 
reduzida, que o esp1rito perspieaz e anuÍytieo do 
nobre sennClor pelo. provinc10. de Minas Geraes, que 
fallou em primeiro lugar, por um lado abandonou o 
texto e o espirita da lei e por outro lado inverteu o• 
termos da questão, argutnentando contra a escola 
•• ondemnada que pretende limitar a taxa do juro e 
nutre a. pretenyii.o deso.rrazoada. de combater o. usura 
por meio de prescripções lef>ialativaa : nesse terreno 
S. Ex. apontou para as leg•slações estrsnhns. Sinto 
IJUe S. Ex. niio tratasse daa leis espeeiaes sobre a 
urgauisa.çiio do credito territcrial, e preferi&Ee as que 
~;c •·efere1n i'1. lhnitnçi1o do juro. 

Minha resposta poderia ser simples e reduzir-se ·a 
poucas pala.vrns : se a. lei existe, revogai a. lei i Jnas 
a.ntes de revog~>da ó preciso cumpri-la. 

Todavia o argumento do nobre senador exige maio 
detido exame. Niio se trata da limitnçiio da taxa do 
jure>. A lei do 1864, e maia oceentua<lamente o 
nccOrdo de 1873 com o B~>nco do Brazil, nqnella com 
referencia ú. c>rganioação das oocie<la<lea ele credito 
rcnl, este com relação o.o banco, ti verão em vista aa 
nossas condições e•peciaes, e julgiirii.o do bom conse
lho, para fnvorecer a organisaçao de creuito territo
rinl. ns con·'lições limitativa• do empresti1no. 

Um dos primeiros pensamentos que diton esta re
forma foi este : niio ó poesi\·el em regra cu lcular na 
lavoura com uma renda superior a tanto, e pois é 
preciso que os emprestimoa gyrem dentro de um cir
culo lim•tado. A este pensamento unio-se outro : o 
emprestimo feito 8 terra não se confunde com oa 
outros emprcstJmos; é preciao, portaoto, distingui-lo 
no tempo pela dllraçõ:o, e na materia, quo a forl«a 
envoh·e, pela garantia certa e offectiva, que por isso 
meamo precisa Cle privilegioa • 

Eis o pll\no f11ndnmontol da lei : o llmite elo juro 
e o limite elo empr!stimo: aa coneliçõea do instru
mento ele producçuo, 9.ue se ch01na-.:. terra, niio •• 
confnndem com as coudtçllea dos. outros instrumento•• 
pt·incipalmente em nosso poiz. Em uma palavra: 
on entre nós. nüo crn posai~el o cretlito territorinl, ou. 
t\ 1er- possh·cl. só deveria. tento r-se a sua qrsnniio.• 
çiiu conf<mne n lei de 1864, conc.edendo l'ara Isso o 
lo~iolndor fs,•ot•es u•r•cines. 

:Ninguem era. obrigado a organizar sociodo.i:c~ (!~ 
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eredito .ronl ; mns quem o quizesso fazer em condiçõoa 
determinadas, po.rn. goznr tmnbotn de prlvilegios os
pecificados em lei, tinha do aujoitar-so conio com
pensal•iio t\s rostr!eçõca que o pcn,nmento legislativo 
estO:tuir·a. 

Do que se trntu, ·p·o,·tnnto, cm nHimn. n.nnlyse "' As 
sociedades do cred1to rcnl, pedindo nntol'isnçiio, de
elarú.rão nntcs e nos seus estatutos nccitnr ns coo .. 
diçõea da lei ; o Banco do Brazil foz mnis do que isso 
om sou accOrdo da 1873. A limitndio do juro niio é, 
portanto, obra exclusiva dn lei, é'tnmbem obra dos 
propl~ios interessados. ~ue julgl\riio sumcicnto relntl
·nernçiío da per<la de liberdade cs privilegias dn so
ciedade, de que niio goziio os pnrticulnres. 

Postn n qnc•t:io neste terreno, o nobre sonndor pcln 
província. de 1\!Jons Gernés dir{t. se entro pnl"ticulnros, 

·• tendo nmbos pela lei do contrato o di•·eito de deter
minar os jnrvs, niio tem, qunndo contrntü.o com o 
f:OVerno, o dtrcito c1c nccitn.r ns limitnções do :rncsm.o 
JUrO c a. obrigação de rcspeitn-lns, desde que gozíio 
e pedem para gozar, como OOJnjlCnsnçiio, os privlle
'gios que a lei concede. 

Ora, o no'Qrc senador sabe: compcnsnr é no fim de 
contas rlar umn vantagem, que pódc 1necl.ir-se directa 
ou indirectnmcnte cm dinbciro; dil·cctnmênt<!, se 
consiste no. ii•ençúo de um imposto, qne por esse 
modo cntrn parn os corres eln companuin; indirecta
monto, se representa uma. oc.:monun. de tempo ou de 
trabalho. 

Sem recusnr, portnnto, ns considcl·at;Vcs d"utd
.no.rins de S. Ex. contra ns leis, que prct~ndem cor
rigir a usura. J>e>Ço licençn 11nrn. do:cr-lbe que no 
presente debate nii<> Jm lugnr pnra e1l11s. 

O nobre scundor in,·ocou n1n1s tuna. vez, como 
sempre, porf::tlntnndo se o fin1 da. etncncla. era pro
teger os lavrn<lorcs. o 1nngno 11rincipio dn Hbcrdndc 
·das con,•eoções, c disse : ninguem (. melhor juiz ao 
que o proprio intere:;sndo. Ser-n1e-hin fucil, inver
tendo o tu·gumento. responder n. S. Ex. q uc :fvr:i.o 
os bnocos c~ ~s nssoci~1çõe.s que fizcrão os seus cata
tu tos c oS seus co:1trntos. 

Acho, porétn, n1o..is ncccntnrula c mais directa res
posta : nao se tra.tn. de pt·otcgcr ht\"rndorcs; 111ns, 
pn.rn. servir-lne do seu proprio raciocínio, de protcgar 
a liberdade das con\•enções peln verdnde dos contratos, 
pela verdade das letras bypotltecarias, e peb verclado 
Inteira dos cnlclllos dn lei. Scpa.rnr neste cn.so o con
tratnnt.e que empresta do contratante que pede o 
en1prcstin1o n:ío é proteger n liberdnde, é favorecer 1 

o pcior de todos os privilc~ios-o pl'ivllcgio de violar 
a. lei impunen1ente, cmborn nã.o c;t.cja nn intenção 
dos legis)oclores semelhante resultnclo. 

Se quem quer governar de ma. is nnda. governa., n. 
lei que tnes consns legitima rle\~e ser considcra.da 
co1no nnnrchin. pnrcinl e reformnda pn.rn. que entre
mos no direito cotnn1urn, fique nos mutuantes c nos 
mutunrios o direito de contratar con1o quizcrcm, res
titua-se {, cOJnmuniclnde todos os privilegias outor
gados, nté mesmo pnrn. qne o jnizo dos interesses 
envolvidos na trnosnc~·üo nü.o seja. perturbado por um 
elemento c•trnnbo. 

N U.u é em odio ús va.ntngens, ~ue rcsultão pnro. os 
bnncos, a doutrina da eme.1dn. Toclos nós temos di
reito de tiror ns vantngcns licitas do nosso trnhnlho, 
sob qunlquer nspccto qnc o constd.crclnos. As nsso
cia.çõcs estfio no 'tncs1no cnso, salvo os limites im
postos peln su~ propria nntn•·oza. Siio J?Ossons mornos; 
mn.s por isso mesmo, crcnçõcs rlo flirclto, nli.o poilom 
obter vantagens em Jn·c,inlzo de terceiro ou contra 
expresso disposi1•iio n lei. 

Sem duvldn nppluudo, como o nobre scnndor, a 
p;ra.nde tnissüo dos btincos, con1o Instrumentos de 
proprosSo e riquezn commercinl: 1nns, pnra ser 
log1co, ncbo quo c1evo npplnudir nutes de tudo a. 
terra · que p•·ocluz a roncla, o trabalho que produz o 
cnpítnl o capital qnc subvencionn todas ns industrias,. 
e ó tnmbem por esse motivo que procuro eqnihbrnr 
todos os interesses, collocnndo n. justiça como fiel 
verdadeiro dn. bnlnnçn em que devia posa-los. Estn. 
justiça - extrahio-n n omendn dn natureza elo con
trato de mutuo, dos textos da lei, das condlç~es elo 

. wcillto territorl~l e dCI fórmn precisa da l>ypothQctt • 
./' . 

Dóe-me, Sr. presidente, que núo possn exprlmir .. mu 
do mesmo modo com relnçfto no penlun· a,;rícoln, 
estendido peln emenda de S. Ex:. ate os nccesaorios 
elo ímmo,•el, l1ypothecndos por oscriptura publica, c 

I por esse modo fnzondo pnrte do um todo índivisivcl, 
' que cm relação i~s soc.Jcdades de credito real, Mnsi

·deriio-se no 1nestno tmnpo ~ntantio. especial e directa 
elo emprestimo feito, o, na fórma do art. GO do re811-
lamento de !SG5, garnntin indeterminada no meio de 
todas os outros im1novcis, em qne o.sseotl' .o. emissão 
<le letras. · · 

E' pnsmosn, sem embargo elo merecido ·peso das 
opiniões que o. sl.lffrngü.o, a. doutrina. ·da emenda,. 
quando n. propria lei do 24 do Setembro de 1864, no 
~ I • elo nrt. 13 nssim se exprime : « Constitui da a 
l1ypothccn. conforme o n.rt..· 4.0 , ou cedida conforma 
csto artigo, pocl01n sobre cl la. ns sociedades, capecià] .. 
1nonte autorisndns pelo governo, emittir. com o Dóme 
de letrns l1ypotheoarins, titu!os de clividas trauamis
si\'eis e pagn"eis pelo modo que se determiua nos 
pnragt·nphos seguinte.,.. p 

Na hypot.hcae da emenda, se os n.ccessorios fazem 
pm·te do todo hypotbecad? n~> mesma escriptnra, en
t.r.írão como elemento da nvalinçü.o, e na. fõrtna.da 
lei foriio aceitos na metnclc do valor do immovel. 
Esta 6 a garnntia elirocta e especial do· credor. hy(lo
thccnrio, 111ns :fnz tntnbem parte Iodeternlinnclam.etite 
ela gnrantin. co!Jectiva de. todt:>s os imn1ovei11• ·E' 
portnnto n proprin lei que distingue na hypo
theca. a scgurnnya. do C·)ntrnto de emprestimo C··& 
finnçn. renl das emissões, otnbort-. nii.oidetertninada. 
porque todns ns letras sl<o gnrnntidas .conjuncta
mento )leio funJo do t•eservn, Jtelo fundo social a 
1>elos lllllnoveis hypothccnrios. Como portn.oto o 
simples consentimento do ctedor do cmprestimo basta. 
pnrn legitimm· n divisiLilidn.de dos bens,. quando os 
l>~wtnilorcs de lotrns hypothecnrins nito derii.o, nem 
poJ.ião d.n.r consentimento nlgmn, o estea por a.ssim 
ilizer rcprcscntiio o ]lttUlico, visto que a natureza do 
titulo e n circnlnçii.o do mesmo torniio 0111 un1·mo-
1nento do tempo impossi'Vel determinar qual o seu 
possuidor 'f Peln. lei as letras são nomina.tl~.'ns on ao 
portador. ,. 

Nos tern1os, cn1 qnc está rodig1eln a. emenda., nem 
1ncsmo o interesse dos nccionistas est:.i resguardado;· 
porque niio se determina quem d4 o consentimento. 
nem o modo por que devo ser dado, quando nliá.r 
tr•lta·se por um lado de fraccionar t1 hypotheca e por 
outro de constituir o penhor. . 

Sr. presidente, para que n. exigencia de primeira 
hypothecn, nn phrase do o.rt. 1B. do regulamento, 
desde que os emprestimos cleuem fundar. as letras 
hypothecarias, se porventura fosse comprehcnsivel 
a sepnrn.f!ão dos aocessorios, tL constituir. llosterior
mente UJ,; penhor n"ricoln. 't 

Estn regra, gera'finente nceita., e prnticndn. coDl 
successo nn. .A llemanltn, tem por fim inspirar no pu
blico uma inteirn confiança na solidez d~ letra lly
potbecaria; e noJemtnnto, q11nndo os nobres senndores 
reconhecem os obst.nculos com que luta o cradito ter
ritorial entre nós, nnnullii.o ln1plicitnmente n regra. 
dividindo n bypotllccn. J?Clll sepuraç:r~o do ncccssorio. 
e pondo nssim em duv1aa o valor da gnrantin. o que 
no fim de contns significa o mn.ior oofraquccirnento 
dessa mesmn. letra hypotlteenria, titulo <loprcciado 
que os bancos introduzem n forço. na algibeira do11 
seus devedores, porque niio põdom sem o natnrnl des~ 
cont') circular no 1nercnao. 

Renlmente diminuir a garantia da importnncin. das 
emissüos ó o melhor meio de njudnr 11 dopreciia9ão 
das letrns hypothecnrias, o assim indirectamente pro
porcionar justifieaçõcs menos cabidas à prntica · 
abusl\·n de emprestar qunntins ce1·tas, por mcin de 
titulas representativos hnporfeitos I . . 

Todnvia um dos nobres senadores a quem respõndo 
a>·gumontou com n. · possibilidade de mais de ·uma 
hypotheca sobro o mesmo immovcl, eontr<lriando o. 
indivisibilidade; n1ns esqueceu-ao, primeiro, quo, .renli
sndo o pagamento de qualquer dns div1dns, ·o im
mo.-el permanece hypotltecado lú1 restantes, niio'o6 
em pa.rte, mns·na sua totalidnclo: segundo, que ·o di"
reito do cCida credor ostl. gradnnlmonte resguardai!~ 
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.. 
e que em relação ús soeie<lades de cr~dito real, ou 

, nos . c!llpresthnos hy_pothcca.~·ios re_gcm a.s disposições 
· cspecmcs do n.rt. 13 da !01 de 1864 e elo nrt. 18 e 
· seguintes do respecth·o regulnmento. · 

As hypothecns nunca se podem vrojudicnr, por 
que todas enee•·rü.o n condiçii.o implie~tn do que cho

, gue-m os immovcis pnro. o paf;o.mento, cumprindo res
.. peitar n ordem legnl, o mnnt1dn. a intogridndo da ga
~l:n.ntia; o tLccessorio hypothoea.do, trn.nsformnndo-se: 
.·em penhor. agrícola, ou é o. diminuição do valor da. 
.llypothcco. 011. nada. significn. 
. Pretender, po.ro. sustcntnr a. <loutrinn. do. cmen
. flo., . o.rgumcntnr com o penhor agricoln dos 
,_fructos, é confnndir as cousns, c nos nrAUmentos 
.Jlor. nnnlogia a. condição essencial é a identidade 
. -dos ·.casos. Os fructos não se confundem com 
·.os., nccessorios ; n lei .os distingue expresso. e termi
-Jlo.ntcmente, bnstnndo pnra prova-lo comparar os 
.arte.: !38. c seguintes do l'cgulnmento hypothccario. 
,pO.TO. OS cífcitC'IS jurídicos Ó preciso distinnouir fructo 
.péndentc duquclle, <jUC foi soparndo do. arv~re. Em si 
,mesmo~ o f1•ucto é producto da nature2:n, qUe se re
.. novo.,dentro de certo período, e que no fim de crnt.\s 
:constitue n rcndn que h o. do l'agnr o cnpital e o jurn do 
~emprestimo: osncccssorios do immo'\·cl são immovcis 
-por. deslir.nç~.o.porquc delles dep~ndcm para produzirem 
·os 1mmovcts por natureza.. Se os 1nstru1nentos de lavou .... 

.. ra. se. os .n.nimaes especificados no instrutncnto do 
,contrato. se em fim todoS os .accassorios, que a.té em 
._ca;;os cspecin.es podem vo.lcr tnnis do que o immovcl 
,por,.nn.tuL·ezn. -a qne estü.o .ligo.dos, constituem 1egiti
·ma.lnentc um .·penhor n.gricoln.: entüo o direito dn. 
.ltypothecn, o direito indivisível, o direito nn
.ter1or. o di .. eito que garante como base o em
prcstimo hypothcca.rio,. e cotno conscquencio. nas so
ciedades de creÕ.ito territorial a. emissão das letras, 
cujo :tna.ximo tem extremos precisc,s na. lei; esse di
reito é annulla.·lo pelo direito do penhor, constituido 
por um" frncçiio d!L hypotheco., reulizado dcroio delln, 
e· permittido cnm detrimento dos interesses dos accio
nistas. c, mn.i~ ~o nue isso, do publico. 

A responsu bthdade do banco que cmittc as letras, 
os seus rccnrsos proprios, o seu credito, engn.nn.-se 
um. dos nobres ·Senadores por Minas Gern.es. nüo sü.o 
gn.ra.ntins snffic:.ientcs, qunndo se tra.tn. de credito ter
ritorial. A. lei ex.ige antes de tudo uma. gnro.ntin. raal. 
O empresthno hypotbeco.rio tem como segurança di
recta o immovel pela mctnde do seu valor; a. emissão 
de letrns tem cotno gnrn.ntin. indetcr1ninadn. os immo
veis. o fundo de reserva. c o fundo social. Sü.o valores 
r~ne:~. c que servem nesse orga.nismo. cspcc~n.l ·ac vi
au:vet.s extremos pn.ra. scpnrnr o cred1to terr1tonn.l do 
Cl'otllto cormnercml c do credito pessoa.!. 

E' talvez porque nos collocamos em pontos de vista 
oppoatos que cu chego n. conclusões diversas. pedindo 
em nome do. lei n. cxccuçü.o dn. lei, c em nome da. dou.
trinn o. perfeito. separação dns mstituições de credito, 
conforme n. sna. na.turCza. ·e destino. 

E' possivcl ima.gina.r hynothese em que 11. sepnrn.
çi.o dos accessorioK sejn. einprega.dn. no interesso do 
proprw credor; ri11is o que tl•mbcm é possivel, desde 
qtie o. n.rp:umcnta.yão reveste asso. fórmn espccinl, é 
gue o cmprestimo no pignorntieio seja. prejudicio.l, 
enfrnquccend::> n. ;::nrnntLO. bypotbecarin.: c c01n cer
teza nin:;;uem conteet~trá a fàllibi!idado do credor hy
pothecnrlo. De tnrc.is é preciso comprehender qne os 
1nt.eressn.do~ na "S<'gurnnça. do emprestimo, directn. ou 
indirecta.mcnte sü.o .. os nccionista.s a todos os terceiros, 
qualquer o. denominn.çõ.o que reccblto, ou notes o 
publico, se tratn-sc de uma nssocinção nnonymo.. 

·Nao õ t·nzonvc1 invocar· o nrt. 241 § 1° do rognln.
mento do 26 de Abril. de 1865. Esse po.rn_grnpho 
nutorbn.,- q Ltoronclo o credor, se diVersos immo,•als estão 
hyp~thecndos a umn obrignçiio. quando julgue nquelle 
sufficiente 11m Paú pnro. gnra.ntir o. divida.. o. rcdazir a. 
hypothcca a essn go.rnntio. exclusiva. 

A h;ypothcse ó clnra e reduz-se a uma nova hypo
theca desappa.recendo o. primeira. Quem podia fazer 
o primeiro contrato, podia. fa.zf'r o segundo ; nü.o hn.vin 
alteração de suo. nnturezo.. 

Os cmprestimós hypotheco.rioa, feitos pelas o.ssocio.
ções.de credito real, reo.lizii.o-se nos termos do o.rt. 13 

dn lei de 1864, disposição cspecio.l, e f11ndame11to. 
Jegislntivo da especio.l rogul!Lmontaçii.o; que em 1'865 
deu o governo a essas sociedndes. \ : . 

O credor hypotbecario particular, "quo.Jquer que 
soja. o acto praticndo pn.rn. axtinguir, modificar. ou 
rcnovn..r 11mn hypothcca., dispõe com~ entende de uma. 
garantia. q.ue e SUa, para. seguran90. do embolso 'do 
seu d'inbcJro cmprestad J. ' 

.A.s directorias de a.ssocio.ções nnonymns gerem·: L 
fortuna. o.lbcia.. e mesmo cont o conacnt1me.nto dos ac"-· 
cioniatns nü.o podem inutilisa.t• ou diminuir lls garan
tias, que a. lei julgou indi.spensa.veis nos emprestlmtis 
bypnthcca.rioe, pa.ra. servirem de base á.s letrns . 

Pouco importo. que o penhor ngricola. BÚ poeaa. re
ferir-se 4 curto prazo, n ·uma colheita. c deutro de 
pc'riodo dcterminndo . 
lm~tginem o que quizerem, desde que o o.ccesso

rio possa. constituir o penhor.· h o. de seguir a regra 
desse contrato ; e neste ca~So, se judicialmente desap
parece, o que fica sendo a mctndo do valor 

· hypothccado, quando, reduzido pelo. execução do pe
nhor, o immovel fraccionado exprime forc;nso.mente 
estimação mais baixa 'l ! 

A emenda., que, sem obedecer a um systcmn., nbala 
em suas bnses a. orgn.nisnçii.o do credito territorial, 
nem no mCnos BO.l va. ns applico.ções do seu · preceito 
no que toca. no presente e n.o futurn. Firmllrln. a regr_a. 
da. niio retroactividndc, com relnção 4s hypothecu 
existentes, podem os a.ccessorios scpnrn.r-se, pa.rn eon•
tituir pcnbor agricoln., ou pelo contrario cstn. separação 
e6 deve ter.lugn.r CJID referencia. ás b\·pothecns ccle-
brndas depois dn data. da lei 'l • 

Nii.o devo terminar. S1•. presidente, scni tomar em. 
consideração, pesando o nlco.nce de ca.da unuL, as re
flexões feitas pelos dons nobres senadores a. que~ 
respondo, tentando a.ligciro.r a. responsa.bilidade- do 
Banco do Brazil, cm fa"ce do accórdo celebrado me 
1873. c quando os emprestin1os hypothecarios a qeu 
se obrjgou rcsultH.o de favores que clle nu:sn1o g_uiz 
o propoz; os 25,000:00011 de pnpel-moeda significão
um · hnposto for~a.do, sne,..Hicto de tod.u. n. communi
do.de : c as notn.s a.proveita.dn.s por elle, tend.o o curso 
força.do, um emprcstimo do credito do governo. com 
decla.rn.c;ti.o expressa do Estado c obrizuyã.o solemne 
de sua parte, 

O art. 8.• n. t do o.ccOrdo de 1873 declara. expres
samente que os cmprestimos hypothecnrios serão 
feitos em dinheiro ou em let•·as hypo!hecarias ao par, 
á. ascolha. do m.utua,,•lo. A escolho. não se refe1·e seuãe 
4 prefcrencin entre a letra. c o dinheiro. Na. letra. e 
no cspirito da lei o tit11lo de credito territorial H 
póde figura.r como cquivn1encia. de dinheiro. Se o mu
tuaria tivesse o direito de aceitar títulos n.bo.ix.o da. 
pa.r, por que nü.o te.rin tnmbcm o nl.utunnte o ele 
emitti-los 'l 

A escolho. pelo mutunrio era o correcth·o que se 
nfigurnvn re!LI e verdndciro no legislndor paro. " cft"e
ctn•a execução dn lei: primeiro, porq·ue o intcres1e 
do eml!restinlo, medinuo-se pela necessidade do que 
pc·ae. devia. este prcsu.tnir-se o tnelbor fiscal (la. 'ígun.l
dade entre o ql!antl!m d!L moeiht c o titulo que "" re
presentn,•a.; segundo, porque o ~ovet·no, nssignalldo 
o nccordo. era ta.mbem um fi.SC(\1, nü.o de interesses 
particulnros, mas do interesse gera.!, symbolis~>.cio 
nesses 25,000:0001$, credito cio Estndo c suor do po,•o, 
de 9..ue usa. e nbusa o B!Lnco do Bro.zil. . .. 

Nao ha. duns inter.E._retnções possivets. . 
Conforme os art•. 8" e 9• - nnuutdados calculailas 

de modo .qtto n amortização total se reo.lize ·em tempo 
certo e dctermiu11do; juro estipulndo c certo; certa a 
q uoto. dn. n.mortlznçii.o · e da. porcentagem ; n.nticipaçües 
do todo ou po.rtc dCL dh·ida., reduzinao-se no segundo 
caso proporciona.lmonto n.s n.nnuidn.dos, e ofi'ectundas 
crn d1nhciro 011 em letras hypothccn.rin.s, sempre ao 
po.r: oxigoncia d• capital certo em cndn letra, e tudo 
ma.ia que se encontra. cotno conUiçr\.o esscncia.l , do 
omprcstimo ou ao titulo; sü.o cousns· que o. n1esw~ 
aritbmotica niio comprohende, desde 'lUe o· mutu:>.ute 
pOde dar como 10011 um titulo que ,·à.le 1aooo, 

Os titulos que so vendem ou ncgociiio no mcreo.<ie 
seguem a lei do todos os vnlorcs, e mais ou meuoa 
procurao um :nivel natural : os titulos 11.ue se i\ão 
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como emprestimo aã.o snbatitutoa do. moeda para quem 
QB recebe c fico. obrigado o. pagar o quant<tm do nu
Dler~r.i.o rcc~bido, com juro certo e o.mortizaçii.o de
&ermlcntln. L 

Níi.o é possível contestnr a renlidnde dos factos ; c 
[)Or io;so, os rnzl•CS que nt é CJrto ponto forã.o offere
oido.s como desculp~> no p1·occclimcnto do Bnnco do 
Brazil, j:'t cllc ns tillhn. npresenta.do em seu rclatorio 
40 1877, uostns sigoificutiyo.s pa.la.vra.s: 

·~, Devo iurt.:~rrna.t·-vos, que nos contrntos rca.lizndos 
oo decuri;o do n.nno findo receLêríio os lo.vradorcs n 
impol·tnncin. dos e1npa·eatimos na. nroporçiio de 2/3 a 
'.1/4 °/o em dinheiro e npcnns 1/3 ou 1/4 °/0 em letro.s, 
de sorte, ~ue, ainda ·mesmo. vendidas csta.s com um 
rebate de 20 °/0 , é intuitiva n vantng-mn rcsu1Ln.:1tc de 
ta.es opcrnçõea pn.ra. n Ju\'Ottrll, nns cnw.li~ões de prazo. 
amort1znçüo o juros e1n (l\lC s:'io renlizndn.s. u 

<c. Outra vantagem, e de itnportn.ncin, têm tirado 
-muLtas ln.vra.clores dn.s letras hypothectu·ins, c é que 
Qempre que por excesso do ronda. ou vendn parcial 
ou total de bens. poUcn1 rcnliznt· pn,a:arnentos por nn
tieipaçiio, em cujn. hypotheso têm o direito de pagnt• · 
~m as n1esmns let.ras, auf~rem elles o lttct·o pro,·e
nLente do rebate Of)JU que as eomprü.o. n 

O senado compt·ehende que a ,·a.otn.p;ctn intuitiva 
da. lavoura. cm receber emp1·estimos com o desconto 
de 20 °/o. no terço ou quarto dos tnesmos.. nã.o é tL 
.vantagem íntuitlvn. de que fnlla o ncoOrdo, e menos a 
de que fnllnvn o p1·oprio bnnco, represento. !IdO nos 

.poderes do Estado. Os 20 at0 , ~t1e pagão n.finnl, os 
Javrndorcs c que entrü.o no cnlcnlo das a,nnnidndcs nü.o 
sio capital recebido, porém sim artificio de nlga
rismos, nffirn1nndo por um Indo u:na. inexnctiJ.ü.o 1110.
.nifestn., o por outro servindo de capa a. j\tros que n. 
!e i pro h ibe. 

Foi jtBtnmente pa.ra compensar as dlffcrenças, por 
sua natureza existentes entre o juro cmntno1·cinl 
e aquello que o nüo é, iigando-se essencia.hnente 
.M renda da. terra, que as sociedndes de CI'Cdito terri
torial forüo fnvorecidns pela lei 1864, e o Bnnco do 
Brazil com to(los os auxílios do contrnto celebl'<\do. 

As pretenclidas va.ntngens dn. anticipação sü.o nr
gutnentos contradictorios. Se ns obri~"~'nçõcs siio ob1·i
ga~ücs, nü.o é vantagem que se a.IIeguc o cunlpri
~tento do. lei ou a ex.ecnÇ"Ü.O de contratos. Pelo con • 
trario, ns regrns do pn.~nmento. quando a.nticipado, 
envolvem um nrgmncnto irrespondível contrn. n. pra
tica o.busivn dua letrru;, dadas em empresttmo ao par, 
j10rém negociadas pelo mutuaria e não pelo 1n·utua.nte, 
cont•·n o texto e:r:p>·csso da lei. 

A hn.bihdnde do processo csto.'i. no seguinte: nii.o 
fa.zer os emprestJmos em dinheiro, mns em dinheiro e 
Jetras, ntil!ando os riscos do. ren.lizn~ão c desconto dos 
titnlos no dcvcdm.·, qunudo pela d1sp'osi~iio da lei neste 
cm.so n. l"esponsa.bilidnUe é d•> bnnco. 

O pngnmcnto n.nticipndo é um rnciocinio contra n 
inqualiUcavel pretençiio. embora to!erndn pelo gov'"
ao •. que em nosso direito escripto tem os meios neces
.sR.rJos parn. fnzer respeitar as disposições estntua.rias 
das .s~cied~dcs nnonymas, qttando s;1jeitns á tutela 
admn~ustr:"Lll\'0.. Os pa.,:cumentos nntiCipodos fazem-se 
cm dmheno ou em letras htJpothecar·las ao par, c no 
caso àe pns.camento pnrcia.l ·l·ednzem-se p<"oporcionnl
mente a.s annuidu.des. 0l'n, estns têm nmn. Ua.se certa., 
C~J!lO tem I') po.gf!-mtmto total .• Accresce que n repnr
tiÇRO hypothecnrlll. tem o dire1to de cobr.u no mesmo 
acto nma indemnisnçiio, que niodn oo espirita dn lei 
é limitndn, porqtte niio póde exceder o. 1 •;. da som
ma etfectivnmente roembolsnda.. 

A gro.nde institui1•iio bo.noariô\ bem comprehonde 
& liga.yão lo~ico. entre u immovel e a quantia. 
cmpre_st~Ua, entre a qu~mtia emprestada. e o. 
em!•sr!O das letrns, e ning-uem melhor do que. ella 
racJnCiua, quando se trata. de defender os seus Jnte
aeuel. 

No rblatorio do 1880, fnformo.ndo f!Ue julgou o 
cons~lho director acertado niio n.utoriaar por em quanto 
uma qu:s.rta emisaão do letra.s dá. estes dous motivos, 
para. explicar o sett procedimento : a diminuta dif
ferençn. e'l:'l&t.,nts "ntre o juro de 5 •j. que paga. pela 
ldra, " o ·~ ti 0/o que r~~eel>o, correndo 01 ;.i1e<u e 
d!Upe~QI illii«MIIII • ~~~~~ OJ'n'V.~III, turim como • 

ausencia do gara.ntia• 'l"o t.fi'erecc a lei hypollwcarla. 
mormente IJ!tanta á ad.;tt.dicar.iio f'orr.ada, impondo ao 
credor a oiJrigacão de aceitar em pri.gamento ben• por 
valor e:ragl'rarlo, qtto na llqrlidrtCI7o finr<l produzem 
orctinariamente prejuízo mal& otÍ meno." a•,ulta.do. 

A correc~o do raciocínio mostrn. como tem o banco 
infringido a lei: pois que a primeiro. razão imagina. 
um juro certo com re!c~·eucin. ú.lctl·a. e com referencia 
no recebimento, e ainda figum a hypothese de todos 
os riscos e clo-spez~s correrem por conta. do banco. 
Portanto, em bypothese contrana, o mesmo nrgumeatG 
póde ser emp1·cgu.do pelo devedor :-se o voaso em
prcstimo é etn parte simplesmente nominal, e o jUN 
real po.go excedo a taxo. da lei, applieai-me tambem. 
o. mesma. regra.; um juro po.rn. mim e outro para v6• 
é que niio serve: é uma. liberdade de contratar que 
cu nüo comprchendo, porque parece-me na _Pratica
ou n negação tncita dil. 1ninha. liberdade ind1vidual oa 
o. indirecta deelarn.çii.o de ~ue niio posso contratar por 
falto. ele integridade de ju1zo ou por9ue sou prodigo;-

A segnndo. razã.o, que vê nas adjudicações forsmdu,. 
a exn.~ernçiio do valor adjudicado. reduzida as11m ar
tificiosnn,eote a quantia quA se devja pa~n.r, ~ qu.a1l 
un1 protesto mudo contra. n. letra hypothecar1a, em• 
pregada com desconto no& empre&timoa ao par. Se poJI'oo 
venturn hnn.ginnsserooa o desconto da letra igaal & 
differençn da n va.liação sobre o valor real doa im
Jnoveis. era o caso de dizer': parece que o devedor e 
o credor entend<!ri<o-so paro. igao.lar a.s duna poaii;é5e8 
no njnste final de contas. O primeiro conse~e le
vn.ntnr as o.va.liações, pagando menoa do qne deve ; 
o segnn.do coose~uo e1nprestar em letras hypotheca,. 
rins, reduzindo assim o. qua!'Jitia que contratou. Nó• 
que ex.nmina.mos como legisladores o~ fuctos, somo• 
forçnd~s n dizer : letra hyprthecario. o. cnr,richo igual 
{, ncljndicnçii.o forçada. o.rtificio.l. Resto.be ecer a ver
clndc da le1 em tndo. n sna. plenitude é o pensamento 
cln minha. emendn . 

O- não sei- dndo como respo•ta á pergunta de 
um dos nobres senadores, que ja]gou inadmissivel o 
ea1presthno sem emissão, tem fúrynsamente um sen
tido lirnitndo pela mesma. interrogação 4. autoridade 
do mestre. Se esta imp•rssibilido.de é real hoje e 
nm,mhã, então o. impossibilidade não é, do. letra 6 
do Ct'e<lito .territorial; e n. Iogica de meus adverso.rios 
contrndictoriamente, e1n vez de pedir n snppre,.são' de 
instituições impossiveis, muda.-1lies a na.tureza.. trans
formo. os titulas especia.es, baptisa. estaLelecimentos 
comrncl'ci-n.es eotu tlenotnianção de sociedarlefl de cre.;. 
dito renl e, crenndo pl·h~ilegJos, não sonbu.clos pelo. lei, 
desconhece os fins dessa mesmo. lotrn hypotheco.ria., 
cujo. circulnçi"t.o pede ECLra desoo.tura-la.. 

Porém o nobre senador illude a queatiio com o seu 
nrgumento: nestas mnterias só podem haver impos
~;ibiliclndes rclati\'n , o valor é por sua natureza tão 
va.rin.vel e tU.o st1jeito a. causas. mnvediças, que nem 
se compreh•nde uma proposição absoluto.. A omissi1o 
de letras não é obrigatoria, porém sim fnculta.tiYo.; 
os bancos dispoem de seu fundo aocinl nos termos de 
seus estatutos, e fLlnccionü.o legalmente pratictLndo 
as opernçõos autorisndns. Concluir dn impossibili
dnde relntiYa e momcnta.tten da. letra. parn a impossibi
lidade do qunosqucl' opernç!lea é que me parece um ar
gumento defeituoso. Se fosse procedente, niio bo.veria. 
meio de explicar a. disposição do doerei<> de 3 de 
Junho do 1865, em sett a.rt. 23, cem referencia. ai• 
J>roprins pnlnvrns citndns por S. Ex. : a nogooiafÜO 
das letras pela socieda.dc f'a:&-10 quando e como llle 
convem .• 

Se fosse procedente, o Da.nco do Brnzil niio teria. 
podido escrever n.s palavras, qlle escre\'eu logo em 
sc~uida. a.o nccOrdo de 1873, no relo.torio de 187i, a. 
prnposito do uugmento de recursos proporcionados 4 
luvotua, dt:'!.do quo fosse poatsivcl a. en1issüu dus letra.& 
bypothecarias :- apeno.s estejtL preste& a. csgotnr-so o 
fando da repartição hypothecnria. o banco emittir.O. 
letrus na ,-oporçiio em que forem aceitas pelo com
mercio e circulaçii.o, procurando aMim encaminhar 
maior •omma de capit&ea ao snelhof"nutcnto da. la
vnurw.. que conetitue o. priacipal rksu.e1.a do n011Cto,a 
pa.iz. 

l'ortaato o aob~ llcaa4.or 1,>tl11 l'N' i111lia llo liqjlll 
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laa de convir que, ou se trata de uma. imposaibiliclade 
1 invencível c p«:n•mnnente, o neste caso é o nob.\·c so
: nador que devo expliCar onde está. e como ex1st.e C'l 
. credito territorinl .. ou de circumstancias que ·devem 

i.esappnrecer on podem ser modificndas, e nesto caso 
aquelle que é jttiz da convoniencia e do tempo 4a 
emlssiio da.• lcl!·as. espera. o momento feliz para. fazê
la. O que niio púdc " bnncc> é ser instituiçiio de crc
•ito territorial, para gozar doo fa.vores que lhe foriio 
coucedidàs, c o.o mesmo tempo nii.o s6-lo, para. cum
prir as obrigações contra.hido.s. 

Reclamando a verdade ela lei, eu referi-me tnmbem 
ao Bnnco du Brazil peln especialidade do sua posição: 
o fundo de sun caixa. hypothecaria constituio•so nos 
termos do 1\rt. 2• da. lei de 17 de Setembro de 1873, 
ou pelo menos devin. constituir-se. As condições 
orgn.nicris de sm1 cxistcncia. :1ii.o flcú.rão entregues a.o. 
capricho de snas admini•tro.ções. 

Se o fucto matou o direito; se a. instituição finan
ceira, associando-se no destino do tbcsonro, ~ódc 
mais. do que a. lei ; so os destinos do paiz dependem 
mAis da. sua umnipotencia do que da execução inteira 
e fiel dos preceitos logaes ; fallcce-me o motivo· para 
re.clamar, em nome do direito eseriptl.), o respeito pela. 
lUa j Ústa appli !aÇÍLO 'I 

Não elevo de&csperar, ainda que a expericncia tenha 
demonstrado ao grande estabelecimento qne clle póde 
,;overnnr os governaR deste p·aiz. 

Não ora possível esquec~-lo, desde a11e a j.ustiça 
me impunha a obrigação de conservar tambem os 
'JUC eri'io mais fracos do que etle. .As sociedades de 
credito real. vivem e desapparocem nos termos da 
lei; o que n.ão pódem é vi v~•· f6rn. delln, usufruindo 
os auxilias do poder publico. 
. A emetida. offerecida. pot· mim não é mais do que o. 

applicn.çüo especial de nLll principio geral que se es
tende a. tudo 9.ue se uuode ou se pesa, desde que ó 
uma medida. detem>ituwa pela lei, principio que se 
applica ~ desde os generos de primeira necessidade 
até õs productos menos graduados da industria e do 
commercio. Assim como niogllem póde falsificar o 
:peso e a medida, ns~Sim tambem as sociedades de 
credito real, emprestando menos do gue estipulã.o, 
uã.o podem n.ltera.r n fórma. dos emprest1mos hypothe
. carios-; por meio das- letras dadas ao po.r, porém com 
aesconto certo, ou, o que é n. mesma. cousa., simular um 
capital emprestado, simular o juro. e sobre este e 
aquelle simular as annuidades; pois tal é fundamen
talmeot~ u. thcoria da letra n.o par com dous valores : 
um na. eacripturaçã.o. do credor, servindo de base ás 
amorti~ayões, e outro na algibeira. do devedor enco
brindo cOm· as letras, no momento do emprcstimo, o 
aapital fictício que Já niio entrou. 

.A lei, com os seus favores, mas tambem oom as 
ób~igayões imvostns e aceitas nos estatutos das asso
ciações; a it(ualdade de sua applicaçi'io, para que a 
responsabilidade estenda-se a. todos e a todos favo
rec;:a, eis a doutrina do. emenda, equilibrando todos 
aa interesses, sem offeoder um só direito. 

E' o que tinha a dizer. 

DlSCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO DE 26 
DE .AGOSTO 

Jl"''GIENB PUBLICA. ., 
· o ·l!lr. Hart'labo t:lampoa (pela. ordem) :- Não 

•ei se o nobre •enadol' pelo P11raná _pedio a opiniiio do 
caverno. Perguntei-lh~ daqul o :S. Ex: _respo!'dou 
~ttaceta.nd'o. O obj~cto é puramente u.dtr.untfltrs.tlVO 6 
frnJiortn.ntissimo. Os io•naea annunciõ.rii.o que o honrado 
mu1istro· do imperio ostll. habilitado a resolver aa 
questões de ref-'1men sani~a~io e. hygienioo; portanto, 
'lle:ádo ost~ proJeoto do mLn>ster>o paas~o de n.oc:ordo 
"<lom" o ·nobre senador pelo Ceará, pareo1a oouven1ente 
•que o nobre ministro o perfilhaaae ou rejoitasoe, ou 
emendaose. 

· O Su. Conn~: - Nióo se póde emendar llll 1• dia-
eue•ão. ~. · · ·. 

O Sn. M411TJNBO C4J1Pe& : -Mas pode-se ileclnn1r 
n OJ)inião do governo. · 

O que temo é que· este projecto vá ter a mesma 
sorte que tiverão outros que me recortlH.o quanto .foi 
fatal o maldito systema do. cn.nOn., do atlinr tudo. ' 

u,. .. Voz:- Eu nunca fallei em canoa. 
O Sn. M4aTJ!'IRO CAMPos:-:lfn.s eu tnilavn. e parece' 

rtne vã.o ta.mbem as a.ltorosn.s nRios n.tra.vessat· o 
Lothes. O proprio nobre senador pelo Paraná eetl\:se
csqucccndo de tanta. cnusa. com gue nns entretinha 
todos os dias; o 26 de .Agosto nao é celebrado este 
n.nng, e eu niio sei por que ti\o depressa o aban:..: 
donno. · . 

O Sn. ConaErÀ :- Não abandonei •. 
O Sn. M•nrrNno c ... ., .. ,.: -A hora dos requeri

mentos já passou : mas V. Ex.. agorn ml.n&cltl a chuva:, 
manda sol, póde ser que possa introduzir um reque
rimento quando lhe parecer, e um requerimento de 
nobre senador do Paraná agora oh I seril. um de
creto. 

O. Sn. ConnEIA.: - Isso é que é gracejo. 
O Sn. M.o.aTINBO CAXPos : - Mas é innocente. 

Eopero . ainda ajudar V. Ex. a celebrar o 26 de 
Agosto. 

JIYGIJI:ol P11BLI04 

o ••· Mar&inbo t:lanapoa • -Sr. presidente," 
desejava. começa.,. a.ssep;urando ao nobre senador pelo· 
Paraná qne quando pedi a opinião do goverJIO so ore 
este projecto não foi por mera curiosidade, por9.uanto 
este assumpto ó •ura e simplemente administratLVO. O 
nobre. actual !- ministro do imperio, tem, segando 
leio em publicações nas gazetas. estudos especiae• 
sobre este objecto. · 

Era. natural. pois. que S. Ex. à.ésse suo. opinião o. 
respeito do projecto; 6 com effeito o nobre ministro 
deu-nos explicac;:ões, que direi a S. Ex. me ,.areoêrão 
sn.tisfa.ctorias. 

O Sn. BAn'io De M.uroni: (minilftro do imperio~ 
,.:_Muito obriga.do. 

O Sn. M4RTJI'IHO C4otPOS: -Mas peço ao nobre mi
nistro paro. la.nçar sobre n nobre senador pelo Pa
rnn:á. a culpo. da. importunação que quiz lançar sobre 
mim. 

O Sn. BA.n'io DE M.uroni!: (minist1·o do imperio): -
Não achei que fosse importunação. 

O Sn. 1\<IA.nTJNDD CJ.>Jl'os:-A importunação, repito, 
que S. Ex. soffreu ni110 deve ser lançada. sobre mim. 
mas sobre o nobre senndor pelo Paraná que nilo sei 
se é ministerial. quando _parece que o deve ser. 

Por qne car"as dagua o nobre senador pelo Paran4 
iniciou a disc~ssii.o ~ ••• 

O Sn ConnEJA.: -Se V. Ex. qner se ~azer cenao.-l 
O Sn.· MA.nTJNIJO CA.!KPOS: -V. Ex. é que fez con

tra o ministerio jó. duns ou tres censuras bem acres, 
que nii.o me desngra.dt\ri\o mui~o (riso)·. mna q~1~nclo 
recorre-r ás suas n.rtes nito quetrn. lnn<;"n.r sob\'C 1n1m a 
responsabilidade. 

O Sn. ConnetA.:- Niio lance V. Ex. a• snas so
bre mim. 

O Sa. MA.aTrNrro CAMPos : - Desso.s nunca fugi, e 
nüo eston resolvido o. renunciar à ellas, e assim vejv. 
ou V. Ex. no governo. 

O Sn. Connsr.o. :-Oh I que ameaça I 
O Sn. MARTIN'UO. CA...,.-POS :-Mns, co1110 dizia. • 

Sr. presidente, quando vi o nobre senl\dor tomar a 
palavra, desconfiei que impugnava o proiecto .•• 

O Sa. Col\antA. :-Pois niio fallei bnlxo. 
o s'n. M4nTINBO C4MPOS :- ... po~que !aliava, em. 

primeiro lugar, "eu supponba por 1st? q\le .era con
trario. Quando me pnrece q\le o proJe~to • hom~ o 
quo posso fazer de mo.ts acertndo ii pecbr :."L V\.~:acr~o .. 
Desde qna o nobre senmlor cntcnrlcn rp1.0 <levto. dor 
á eua op1niW.o, sem ser n itJijO pt•a\·ocaUu... · 
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O Su. B.~nÃo n• MAMonl< (minisll"e> do impe1·io) ;
Eu_dci a razão por q11e tomei ·u pu.luvru. 

..) Sn. M:.A.nTI:fDD CA:U:Pos: -V.· Ex. é ministro~ e 
como ministro é obrigado, lli.o digo a. tomo.r o re1no 
dn cnnOn, ma.s a cmpunha.r o letno dn náo paro. diri
gi-la, o porque oste assumpto, uo. opinlü.o de V. Ex., 
é o princlpn1 dn ndmioistrn<;ii.o do Estado. 

O Sn. BAnÃo DE MAMonl< (ministl·o do imperio) :
. Assumpto principal é elle. 

O Sn. MAnTINUO CAMPos : -Pois e11 que sou me
aico; não estou pcrsnn.tliclo disto. Não é o principnl ; 
é muito importante, sem Ut1vido. .•• 

O Sn. B.,nlo DE MA:uonc (mtnistt•o elo impe1·io) :
Um dos princip~les. 

O Sn. l\'1.\nTt~uo CA~[I'OS : - ••• 1nns o p1·incipn.l 
não é, porque niio se cnidnrú do serviço de hygiene, 
a6, !JOr exc1uplo, se o nobre 1ninistl'O dn fo.zendo. nã.o 
ã.ér para. cllc recursos, nü.o de1· dinheiro, c pcior, se o 
fizer, como receio. 

E ainda. agora. ,.c V. Ex. que n.hi existem estas nu
merosas comxnissUcs, 1nuito u.ppnt·n.tosns, ddSClnpe
nbando un1 serviço que rcncle tunito, n1as que: dt:cln.ro 
rende 111cnos do qttc n. clo.ssc, n. que desYa.neço de 
pertencer, que é muito num.crosa, tnuito ·respci
ta.vcl, tnuito digca., n. dos medioos, go.nba.rio. no 
•ett tralJnlho particulttr. Isto é o qLte tenho dito o 
penso; nessn.s com missões quer-se estimular no. cla.sse 
nu:dlcn. o a.mor no ninho no orçnmento ; isto não 
augmento.rú. nem n ca.rldn.de, ncn1 o zelo c presti:,lo 
dos medicas : do orçnxnento elles não terii.o os metos 
sttfficicntes qttc pn.rticnlnrmcntc obteriã.o : a. glorio. 
maior c mais purn. da. medicina. brnzileira. tem sido n. 
innndltn. nbnegnt,:üo c fervorosa. cnrlda.dc com que 
atravessa. ns l106sa.s rC!JC\:ida.s grandes cpldetnins sem 
auferir dcJla.s nc1n a. justu. retribuição do seu tra.
bnlho. 

!v!ns, este é o grnnde mal de nosso pa.iz. E' preciso 
crear empregos : crenr cmprc~os •.. E o nobl'c sena
dor pelo Ceará jt'L nos trnnquillisn. dizendo que nü.o so 
:!az augmcotn ncnhurn porqttc é Ul)enns de 9:0001~, e 
isto apenas pn.rn. principiou. 

O Sn. CAsTno C.Au.nenu .. : -Não, senhor; é o ser
viço qtle cst{, estabelecido. 

O :5n. n.IAU.TlNJ!O CA.~IPOS : - O servi~o que cstú. 
estabelecido, já o nobre senador pelo Pa.rnnú. o de
clarou illegnl. nssitn como o uctunl Sr. ministro 
da guer-ra, o com todu. n. razão ; 1nus o que se nchnvo. 
iilegnl cm ttm din, é consel'vn.do no dia SCPuinte, 
acha-se então tudo bom, desde que se c:tt.l. no 
:poder •.. 

O Sn. BAnÃo DE !IIA:uon>: (ministro do imperio) :
Nüo, senhor. 
. O Su. :r..!AnTr~uo CA.ux-os :-.•• o isto tirn-nos u. 
esperança. de melhoramento , .. de r~plh·nyü.o pa.ra. os 
grandes a.~usos de nossa. ndmin.istrar;ü.u. 

O Sn. Conueu. :-Tenho o. mesma opinião. 
O Sn. !I!AnTI:<no CA:IIPOS :- !l!us nii.o a tem o nobre 

ecnnc.lor pelo .:\.mozonns que vivírú. com o voto 
de V. Ex ••• 

__ O Su •• BAnÃo. DE MA.'Ion{,: (mtnist>·o elo tmperio):
JS !LO :1 pO!IldO. 

Sn. ~J ... nTJNuo ÜA.:U:POS : - V. Ex. entü.o nü.o faz o 
m~:smo f{Ue t'nz o nobre senador pelo PnrnnlÍ, que 
c ou vcoct"~U, segundo me pa.receu, n. maioria. do scna.do 
e rcduzio o ex-ministro do i1npcrio a. vir dcclnrnr 
que nüo sustenta.l'in as HleguliU.a.des ; n1a.s que ellns 
cstavüo atfecto.s no parlnmentu, só respeitado quando 
o querem fazer servir de casa., e no entreta.nto u.,..,.orn 
parece tornar-se um de seus npologista.s, encostoU-se 
ao nobre ministro. 

O Sn. BAnÃo DH II!A>toné (ministro do imperio) :
Mas V. Ex. comeyou declarando que nchnva sutis
factorio.s as minhas explionções. 

0 Sn. MAJ\"riNuo CAMPos : - Nestes nss11mptos o 
que hn de resolver o pnrlnmento ~ 

Tedos nós sabemos <tuo olle niio póde estar fnzenuo 
todos os ditts 'l'lestõos de go.oiuetu_co.IZ\. o~. 6_!!.vernos, 

Aos min.it~tros compete fa.zer n.nda.r os n·egocios que· 
querem que prosign.o. So não tem cnpacidade pa.l'a. 
isso, o pnrln.n1ento ileve dcmitti-los c vch• outros che
fes 1nnis cnpnzcs. !\fn!i isto sô se exigia n.os ministros 
dos governos o.ntcrlores. Neste punto tem ca.rro.das. 
de rnziío o nobre scoador pelo I:io G"nnde do Snl, 
lf] ltnndo o.ssigna.lnva. uma dn.s cntuns, que tem leva.do 
o. grande clescre,lito o governo representativo de 
todos os partidos entre nós. E' essa a prnticn do np
pnreccrem os chefes do governo. cerendos de entida.
des muito secttndn.rias. qtlO inutilisüo todos os esfor
ços e todns ns esperanças dos partidos. 

~Ins o nobre senndor pelo .A.tnn.zonns nii.o ganhou n. 
pa.stn do imperio no clespontn1·-lbc o bttço : occuJ>a. 
umn pnstn. puro. a. qual tem, segundo se diz c eu cre1o,. 
prepnruçü.o; nü.o teria. descnlpo. se dissesse que não 
nce1tnva porque niío tinha estududo. 

O Sn. BAnÃo DE MAMORÉ (mini•tro do imperio) d6. 
outro aparte. 

O Sn. M~aTINBO CAMPOS :- Estou dizendo que tem 
estudos e tem opiniões jó. conhecida• sobro este u
sumpto, como tem tn.n1bem o nobre senador pelo Pa
raná, a. qttem ha. muito tempo,. eu bnvia promettido 
nc01npnnbnr qunndo se trocassem as bolas, e S. Ez. 
fosse governo, lnmeotnnd" eu que não fosse agora. 

Sr. presidente, tnmbem·niio sei se sou da oppoai9ão. 
O Sn. ConnEIA. :-Ah I 
O Sn. !I!AnTINuo 0AMI'<tB : - Sem duvido.. Uma 

grande questão a.g:itn.-se no Impcrio, e eu tenho de 
escolher entre os petroleiros c o governo f:Onaervador;. 
e não terei duvida. em encostar~ me. a.o governo q_uo 
quizer ma.nter n. ordem c o respeito á propriedade. 
conb·n. n.quclles que querem fazer a. subversão com-. 
plctn. c n. ntinn. immcdia.ta. do pa.iz, e me collocãO 
assim nesta. posição politica. tüo singular em que ma 
vejo hn longos mezes constrangido, querendo e não 
podendo ser governista de minlsterios dos meus ami.
gos, c ngora. querendo e não podendo ser oppO.Ü• 
cionistn dos meus a.dversnrios com medo de peior. 

A LEI DH 9 DB U!IZIBO "na 188-1 

o Sr. Mnrtlnbo .:lnmpo• : .._ Sr. preoic!enfe, 
eu nii.o sou infenso, V. Ex. o sabe, ás idéae toclaa 
deste projecLo ; no contrario n mór parte dellns me 
n.grnda., nlgum~Ls mesmo tendem a. providenciar sobz:o 
defeitos gra.vea dn reforma. elãitorn.l. 

Cumpre-me, porém, nota.r que em materin. do ca
marns munieipnes nii.o é a lei que tem toda. n. culpa qae.. 
lhe atirou ó.s costas o nubre senador por Minas que 
nlO precede11 na tribllnn. S. Ex. ntir<'u ás costas da. 
lei decretos do nooverno. que o nobre senndor o.cha. 
bnm, porque S. 'Ex. ncbn bom tudo quanto está feito,,. 
embora. cont.nL a. lei : pa.ra. os conservadores o. lei ó a 
autoridade de seu po.rtido, isto ó dogma fundnmentu 
da Beitn. 

Qunado em opposiçiío, fnllii.o muito em governo 
constitucional rcpresentn.tlvo etc., mas, rru~dndn.s as 
scecns, cstú. sa.lva. il. pa.tria., n. lei é o que o governo 
mnnda. 

O nobre senudor fn!lott e:n camnras municipo.es 
nü.o se reunindo, não funcciono.ndo. E • verdade : m"s~ 
isso niío é defdto dn lei, é da exccuo;>Üo que a:eu, 
s11bstituições q11o a lei nii.o deu. :Depoia de e!eitns..e 
en1posao.dns co.mn.rns novas, o goveruo mandou resta-.; 
belecer cnmnrns antigas e niio hn na lei nndo. qaa 
a.ntorido isto. 

O Sn. Cnuz M~o.auAno :'- Permitte-mo um npnrteo.t 
Isso foi uos seta nnnos o aete mczes. . 

O S11.. M .. nTXNIIO CAMPOS :-0 que deve servir paz:a 
o nobl'e •enador niio pOr 1t cull'a sobro ns -costo.s ~ 
lei, mo.s sobre as dos ministros. E nos 7 o.nnos o • .,. 
mezes V. Ex. sabe donde vein nosso. ma teria ·O:.· 
vicio 'l E' do conselho de estado qne costumo. o. re~~ 
guiar as mnterias ndministrntiv~>s, ás vozes semoa" 
neccssnrio P.~hvln <ln. lni. · 

O Sn. Uuu• .•lA-.u~uo :-0 oonselho 1\P uta.do .91iiG, 
é doa co.n.aar.YIIllsl.r.aa,_<\.JI&..J:;.a.t.a..ll.Q., · · · ..... ......, . .., • 
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O: 811. 1\hnTINno C.uiPOS :-E' do Estado, é de 
tudo quanto o E.•1n<lo encerra. 

Em que discnssü.• C3ttl. eate projecto 't 
"!\roz•s :-Nt\ 3•'. 

'O Sa. MABTISIIo C.->tPos: - Na 3• 1 A 'ln'llatão é 
aúrin: o ·projecto passou com algumas ,Slmcnda.s, o, 
portr.nto, niío bnstiio 2~ borns de adiamento. 
·o Sa. Uono., CAVALCA.NTI :-Pedi ~fi. 
·O Sa. Mu\Tr:<no CA-vPos: -Entendo qno V. Ex. 

devin to•· pedhlo 1111e o projecto fosso no go,·erno, era. 
o:melbor, cem'ltlllnto cn "!'reclito tno o Sr. presid.e'!te 
o· dou parn n ordem do <lm âe nccordo com o mmLs
tCrio; nü.o posso '!ror n::a. do11trinm.. eontrnrica. dll. po.rte 
do um sono.dor tiío ord•iro como V. E>t; Mas 
o· :nin.istro ott Os minís_tros que consentirão que o pro
jecto fo•so dado pnrn n or<lcm do dio, seguramente· 
niio tinbiio conhecimento do estado em que ellc se 
acbn, porque acha-se em. estndo de ser reJeitnúo in
contestavelmente senii.;:, fór o.indt\ emendado on sub
stituicl.o talvez. Lembren1-ac os nobres senadores dns 
condi9õcs em que ficario. o Jlrojecto, quanto .> f6rmo, o 
a. eleição dos vereadores; hn muitas disposições ql\o 
precisiio ser rcfm.Hlido.s ec.nlpletamonte. 

Lamento que um ministcrio do. senadores o que 
nasceu tã.o forto nii.a·tenbtL n. esta. hora. nn scna.do nem 
um de seus membros. Em ol\1ro tempo hi)UVO· minis
terjo· ~;ltn.si sern sCnn.do1·es, o nlío · era de estranhar 
quando não esta.,·n. nqni .presento nenhum ministt•o; 
tna.s ·ap;orn. os scnndores sobrão no ministerio, o ns
su,noto é importnntisshuo c nã.o lua. nenhun1 ministro 
que 'diga ao o go\'CI'IlO 'lttcr o projecto tal 'lual. 

Senhores. são tn.es n.lguns dos viclos das elPí~ões 
<le ca.mnt·as tnunlcipncs e assernbléns pr~vincin.es, que 
exigB~n nrgento rotortnn., e cu, o.iodn. qttc seja. para. 
peior, n:io duvidm•ei · ,·otar, cnmtn.nto que se altero o 
'1110 ha: n:•o b" ncl nahnente possibilidade-do um" elei
c;-ão boa. o combi.'lndo. ll.llC possa. ga.ra.ntir o serviço. 

.. ·O Sa. Cal!Z· 1\fnm<Ano. :-Vota pnr<l pcior. 
O Sa. MAnTri'Wno CA.'IlPOs :-Voto. 

- O .Sa. C:mz 1\I.,aiuno:-V. Ex.,· q_l\c fui o pnl<ldino 
<la. reform 1, .conU.cmntL a. stln. filho. Cf . 

. O Sn. 1\!ARTIN'Uo C.\.lUPos:- O que veio t}n carnnrn, 
ns disposiyõo:J cnrt.lea.cs, eu na sustentei todns, c ainda 
hoje a.s auqtento. . 
: 0 projecto· 'luo Ycio <ln camo.ro. ern superior ao ql\e 
nrtui pa.ssott: mttitns da.s emeuda.s do senado pcio1·árü.o 
Q ,proJecto, embora. confesse qnc n.lgnma.s forão n.cer. 
tâaas o Cl'\nvoniente~. 

--. Voto mP.~mo pnrn. poior, l?nra. destrtth• o que existe: 
c ·depois, sll os tempos forem mnis fa.voravcis, se f'arú 
tnclhor. 

Estt\ th~orln. do votcu· por uma. cousa., nioda. sondo 
n. pciot·, ou a tenho npt·e_ndi~.lo a'}ui no seondo. 
. Aqui é que tenho llprcnclhlo .i:1to: votar pelo peior 
para (\ostrnir o que existo; exemplo : la.vou~·n. e 
.e;\~1:nento servil. 

1\.Ins. Sr. presidente, con1o_ ia. dizen<.lo, nü.o sei o que 
o. governo qrier n. ro.~l?eito destf> projecto: se tna.tn.1• 
,tempo, ou se limpar o a.rchivo. 

Nii.o "e i se V. E~. consQrva. a lotnbrnn~n. desse 
~xpcJ.icnt~ •. do tra.zet• projectos sómontc pu.ro. serem 
rejeitn.do~~o, cn.so e1n que é o 1ncsmo ou melhor <leixa.-los 
C)ntle cstii.C'), no tnmttlo on no ·pó om que csta.vã.o 
sepultados. 

O Sa. Cr\Uz 1\!A.cnu>o :-Er<l preciso d<lt·-lhes o dos
tino constitncionn.l. 

O Sn. MAnTINno CA.MPOS :-Niio concordo muito 
com essa systema. · 

Nã.o sei, Sr. presidente, se o. nob;.·o sena.dor pelo 
Pnran6. nos po<lcrA itlrorinnr Ut'L opiniii.o do governo 
sobro este projoato : e não sei se scr{a. preciso :fo.zer 

·um rO<tnorimonto pnrl\ este fim. 
_,:...O Sn. ConnEtA. :-Todos e•tes gracejc>S viio por 
contn do V. gx, · ~ 

O S1t. MAR'rrNao ·cAMPos :-Sem doYida, niio podem 
jr pela so11, porque sii.o meus. 

Mas, ropit.o, Sr. prcsiilento, o adiam~nto elo nobro 
senl\dor por Poa·oambuco é .indispensavel; nlns sc:rin 

mais acertado que S. Ex. .-equoresse que o prc.ijecto 
fosse romettido no Sr. ministr.J 'do··imperio;.. · 

O Sn. Ucuo .. CA.TALCANTI :-V. Ex.'! póde requer~r. 
o Sn. llfAaTINHO CA>IPo• :-Não, eenhor ~ não aei 

requerer no senado, ató non1 sei votar; a. .maior 
parto das vozes saio pura niio votar. 

A·qnestiio é do muita importanoio., e estou vendo 
que este mioisterio vai ficllr com uma responsabilidade. 
muito grande e injusta. 

Con1o o minlsterio da C<lnOa, vai adiar tudo. NISa . 
<ldiavamos os projectos ql\c niio tinhsmos tido tempo . 
de cstudtu; mo.s o.gora o.dvirt'l ao nobre senador,· 011.. 
peço licenço. pnra observo.r que esse adiamento póa:e 
da1• em rosultllcln f.razer P""' o governo que· S. Ex.,, 
supponho, acompanha n accusaçiio tão fe1a que •• 
nos fez c que me acabrunhavo.. Se o <ldi<lmento· 4l. 
necossario pnra se proseguir no projecto, então peça a· 
opiniiio do governo sobre elle ; ae é para se ifescar• 
tar o sennclo do projecto, tal qual como no tempo da· 
canó<l, niio se ró. melhor dizer-se isto claramente 'l 

O Sn. UcnOA. CAVALCANTI:- Eu quero adiamento 
para disctlti-lo. · 

O Sn. MA.RTINRO CA.HPos :-Então ouça-se o nobre 
ministro do impario, que hoje .com tanto calor nos' 
revelou " su<l preoccmpaçiio pela saude nublioa : e eu 
devo dizer a S. Ex. que a constituição qai.z que ol 
mais interessados fossem fisoaes desta materta: o. lei·· 
de 1 do Outubro de 1828 a entregou á.s autoridades· 
as n1a.is competentes, n.s cama.ro.s mnnicipaea, que são 
as 1nais hnmedia.tnmento interessado.&. · 

·sem <lttvid<l que ellas siio accusadas de neghgentea• 
o dcséni<losl\s; porém os má.os exemplos vêm de cima,· 
com a att~nunnte de que as l!obr"s municipalidades 
tôm nmn ;:trando desculpa: nao fazem fogo por não 
terem po!vorr1; o governo tem polvora de sobra; se 
niio fnz fogo. é porque emprega polvora em outral 
couens, omqu<lnto 11ne as municipalidades não têm a 
necessnria. • 

Fique o nobt:•. ministro do imperio certo de 'li!•. 
nii.o ncha.rú. n.mtthnres n1elhores para a. aua empret
tada on cmp1·ezn de saude publica do que no.s muni., 
cipnlidades, do que nos vereadores, lDteressados por 
sua. vidn, por suas pessoa.s e famílias, amigos e 
vizinhos. . 

Nesta se1•viço S. Ex, nüo póde . :prescindir das ca
mnrn.s 1nunicipa.es o 1nenos preseutdir dellaa ·para, 
crea.1• ·funcctoua.rios que não· poà.em t.er outro interesse 
sen<ío: ganhnr as bo<ls graças de quem os nomeou, 
vot11r com clles, elogia-los, a~plaudi-los; dizer !'l''o 
são os maiores homens de estado deste paiz. S. Ex. 
sabe como n opiniiio muda r<lpidnmente em cada 
situação: com um decreto de nomeação, um ministro 
ad'(uire to<lns as virtudes po•siveis n" humanidnde. 

u" Sa. s .. NADOil.: -v. Ex. sabe melhor disso, 
por,1ue jn foi ministro. · . ·· . 

O Sn. 1\I..nTI~no CAMPOS : -Sim, senhor: digo-o 
npenns no nobre ministro, porque ninda.--nii.o ~eve ba.s
tnntc tempo para pensar soore o que sao estas 
cousas. 

Niío soi, portanto, Sr. presidente, o 'lua póde fazer 
o nobre senador por Minas Geraes, l?ai ou al\tor 'do 
p1·ojecto. so nüo me engano. 

O Sn. Cnuz Jl!•cliADO:- O projecto é d<l commissiio 
n1ixta. 

O Sn. 1\fAltTINUO CAMPos :-Não sei como o 1';0-
\'erno possa doixat• do· dar sua opinião a respe1to 
deste assnmpto. Pudia. isto acontecer no tempo da 1 
cnnon, qua.nClo os ministros, por não estarem prepa.- ( 
radoa pn.rtL dizer~un·CI qno·pensaviio sobro os projectos 
cotn qnc os u.ffrontavii.o, pediito o ndinmento; mas 
hoje, c lm a. sn.bedoria que reina. no gc.,·erno, nã.o sa 
snb,or o 'lllO jl\lga a semollínntc respeito'!.,, 

O Sn. Cnuz JI!ACUA.DO. dá outro <lparte. 
O Sn. MAaTr~uo CAMPos :- Niio ponha o nobre. ae

nndor ús costtu clu. commisoiio ossl\ rosponsabiliclade. r 
O governo devo ter for9n paro. dirigir na commissõell I 
do sena.llo, no q unl n. mnioria. ó sun. Quem do v o ter 1 

a pulnvra ó o gol'orno; ó o governo qno faz tlldO ;.\ " . . . 3 . . 
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é Cl!c quem COm O. SU& responsBbiJiuaue responde 
por tnuo. . 

o ~!\. r~uz ~I.\OTU.OO: - E' o .-tglllt.f Dei. 

O S1t, ;,i\n·rxsno CA:uros :-Devo o governo dnr sun. 
opio ião su:>~·C cstn. . mntcJ•in, que nüo é so1ncnos. por
que nrtul ncompnnbo o nobre senndor, é tnn.terin..gr.o.,•e 
e n1uito importante. 

.A lei eleitoral, no t1co.nte ,\s nllmicipnliu~tues c ns
sembléas provincines, nüo púdc continuar conto foi 
'\"Oto.dn, proc1so. muito de retoqueR. Snpponho que 
'llli.o ho. duns opiniões o. este respeito (apoiadas), ex
ceptunnilo-se sómcntc aquelles que t6m possLbiliilade 
ele n.proveitnr o jogo do.. cnbrn-cegn ••. 

. O Sn. Cnuz ll!•anADO : - .Apoi!ldo; o voto uni-
llOlninni. · 

O Sn. IIIA.t\TI:<uo c .. :uros: - 1\Ins nquelles que são 
de opinião que n. eleição J o tnelbor methodo po.ra. 
prover os cn:r,::os publicas. hi'LO de convir que n. con
dição essencinl da. bon. eleição é que a.os e1eitor~3 seja 
permittido prévin.mcnte entenaercm-se, combinarem-se 
(apoiados). reunirem, seus esforços pnrn. que suo.s in
tenções nõ.o sejiio frustradas c sett fim illudido. 

Nestas condições, Sr. presidente, devemos adiar o 
projecto ao estado cm qnc se acha. C] O adiamento niio 
remedia. nnda.; votnr o projecto como está. não me pa.
rece conveniente, sobretudo sem sabermos o que penso. 
soPre o o.ssumpto a. sabedoria do governo, se e11e 
quer. se consente que o projecto soffra. os retoques de 
que necessitn; porque cllo necpssitn do retoques 
serios. · 

SupfJOnho que o nobre senndor, embora pa.i, a.t:.tor, 
011 flabricnnte do projecto, .nü.o o d{L por perfeito, nü.o 
sei, portnnto,pnrn que o.din-lo. O projecto foi alterndo 
em disposições importantes, e eu dcclnro q_ue cstnva. 
mais de nccOrdo·com o seu pcnsa.mcnto prtmitivo. 

O Sn. Cnuz MAcHADO :- .A. votnção por dous terços 
po.ro. todas ns municipnlidndes 'I 

O Sn. MARTINHO CA:uros :-~ão quero saber de dons 
terços; quero qile quetn t1ver mniorin. possa. vencer• 
· O Sn. Cnuz llfAOH.I.DO : - Entiio vai mnis longe 
aindn. 

· O Su. MARTINHO CAMPOS: - Com toda a certeza., 
aistrictos insignificnntes, direito dado n. minoria para 
ter representnntes ou .pnrn. ser mn.iorio. é fazer un1n. 
violcncio.. ú mniorio., em proveito dn minoria.. Nü.o de
vemos dnr esse direito ús minorias. 

Neste ponto, portanto, Sr. presidente. eu, que não 
sei como hei de votnr gunnto no ndinmento, que estou 
dubio por demais, nuo ncompnnho o nobre seno.dor 
por Minns Gernes. . 

O Sn. Cauz M.1.oHADO :-Estou no meio, con10 niio 
me acompo.nha 'l 

O Sn. IlhnT!SHO CAMPOS:- Niio o 'tenho ncreditado 
muito : eu sempre a.chei uma. grande nna.lo:tio. nn.s 
auas opiniões e modos com ns opiniões c modos dos 
demagogos. 

O Sn. Cnuz III•cuAno': -.Acho. 'I Pois dizem que eu 
eou muito ca.soudo, muito ordeiro, nr~o sei o que. 

O Sn. MAnTtsuo CAMPOS :-O que lho tem vnlido é 
a boa. escola a que V. Ex. se filiou: ó o que o tem 
contido. 

O SR. Cnuz MA.cru.no :- Pois no· contro.rio. tenho 
ldéas muito ndio.ntndas, mns sou govcrnnmentnl. 

O Sn. MAnrrNuo Curvos :-Assim, Sr. presidente, 
'Voto contra o requerimento de a.dinmonto, se o nobre 
aenndor não o modifico.r, nfim de que 'o projecto seja 
remettido no governo pa.ra. emittir o. aua opinião •. 

(Ha. um aparte.) 

!lf!lndo.-se, pois niio: tem-se feito o.ssim desde n 
~Ilatituinte, na IJ.Uill, infelizmente, não estive. 

DISCURSO PlW~fJNCIADO NA SESSÃO DE 
2 DE SETEMBRO 

EI.E!IIKNTO IIRRVIL 

o 8r. Jllot•Uulao .,o.mpo• r-Sr. prcsiclontc, nii.o 
venho propri.amcnte occupar-me do assumpto, porqnc 
o tenho d1scutido desde 1871 ; mns o senado 1no des
culpnr.\ se tomo n pnlnvrn plirn fo.zcr algnmns oboer
vnçõe~ ':;L respeito_ de nlf;Ulno.s cousas que ouvi o que 
sou obr1gndo n. nu.o o.ce1tar. ., · 

Entt·c estas cotl&a.s, entra n.s observnçi5cs que OllVÍ . 
e que nõ.o posso aceitnr, está umn dn qual resulto. . 
para o senado uma. posi9üo que nüo me parece ser o. 
que lhe compete. • 

Vemos que no mundo niio escasseio ministros pode
rosos e ambiciosos. .Apezar dos triumphos obtidos· 
pelos principias dn revolução franceza c pela c!vili
sa.ção, nü.o têm fa.lta.do homens ambiciosos, que queirão 
o poder o.bsoluto. 

Ora., o meu honrado comprovinciano senndor por 
Minas, que tem tomado pnrte neste debnte, fallou
nos na. obrign{"'ã.o que têm a cn.mo.ra dos deputados e· 
o senado de, depois de annuncindn a dissoluçio, 16 
discutirem os objectos indicados pelo governo. 

O Sn . .A.FFONso CEr.so :--Não foi asoim. 
O Sn. MARTINHO ÜAKPOS : - Fnço justiçn ás inten

ções do nobre senador; sei qual foi o seu pensamento 
apresentando o. uoutrinn n qne alludo. Mns ns con
sequencins desta doutrino. são tnes que o honrado· 
presidente do conselho, que 6 raposa. 'Velha. (riso) ... 

O Sn. BAnlo DE CeTEGIPE (presidente do conselho) 
dá um npnrte. 

O Sn. MAl\TI:<IIO CAMPOS :- ... vio logo que della 
resulta v a um. poder enorme... Não quero usar de 
termo que pareçn offensivo no nobre presidente do 
conselho. Longe está isto do meu pensnmento. 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Quiz al111dir 4 sagncid&de 
de S. Ex. .. · 

O Sn. 11!.-nTLNHO CAMI'Os : -.A ro.posn é um nni
mn.l que tem mu1tll. finura., e tem mnitn. relnçã.o com 
os diplomatas por cstn notnvel qualido.de. 

Não tenho intenção de offender n S. Ex. Estou. 
prompto a. retirar n expressão. 

O Sn. BAnl.o n& CoTEGIPE (presidente do comclho) : 
- Nü.o me offende. nü.o. 

O Sn . .AvFosso C&r.so : - Raposa é até termo noa
demico. 

0> Sns. MARTINHO C.-MPOS " ConnEt.l.: -Como 
termo ncndemico niio pódo ter applicaçli.o. 

(Ha outras a.pa>·tes.) 
O Sn. li!AnTtNuo CAMPOs : - !rins, como dizia, • 

nobre presidente do conselho, reconhecendo o poder 
enorme que lhe ern assim conferido, de ndstrin1>ir 8 
parlamento n occupnr-sc sórnente com objectos mài
cn.dos pelo governo, recusou esse poder. 

Dei um nü.o apoiado no meu boa,a.do compravin
cio.no c cbmno a. nttençü.o do S. Ex:. pa.~n este a.s
sumpto; nü.o scrú. mera hypotbcse o co.so de fica,r o 
parlamento reduzido ó. poslçü.o, que conviesse no mi
nistro perigoso e nttrabilinrio, que se supponhn. com 
o direito de impOr no parlamento nquillo que entendo. 
ser mnterin unicn po.ra o. sun delibernçiio. Qunl é o 
meio que tem a. nuçü.o no interregno de um pn.rln.
lnmento po.rn. outro 'r 

.As dissolnçõcs pnro. nlguns governos têm sido nmo. 
medido. ordinarin e de ostentação de sua omnipoten
cia.; o nosso proprio pa.iz tem visto algumas inuteia 
e injustificaveia. 

O Sn. AFFONSO CELSO : - Mas cu disso n1o.is a.l
guma couso. que responde n. V. Ex.; disse que regular-
mente,.. · 

O Sn. 1\fA.nTr~uo CAMPOS : - Sei bem qttnl do,·éra 
ser o })enfiamento do nobre senador ; mns pnreoou-me 
dever JlrOteotar c moatrnr que não p6de o governo ter 
sobre u. Cll.mn.rn dos deputo.dos o direito do intervir ao 
poDto de indico.r os nssnmpto• unicoa da 'lue elln dOY~ 
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eccul?ar-se : oo to.l doutrino. fosà"e aceito., o parlo.mento 
ficar1a llnnullado. , . 

0 Sa. ÁFFONSO 0Ei:.S;;:- Sim, senhor. 
o Sn. llfARTII'/110 c.urPOS :-Ora, como o nobre se

Dador dis~c que nã.o clnrin 1neios a.o governo, porqce 
acha que se ri" i11epcin. isto ..• 

O Su • .A.t,ro:orso Cer..so: - Pcrdóc-tno i não dou im
postos. 

O Sn. MAnTINUO C~MPOS: ·-Então, creia V. Ex. 
que, se nüo dl\ esses meios, o nobre presidente do con
selho dispunsa OS outros; estes.SÜ.O O OOL"VO au. guerra. 

,'. O Sn . .A>·r•osso CELSO : - Ello não 'luor ... 
. O Sn. MAnTrNIIO CAMPo• :-Orn, o nobre presidente 
do conselho tinhn necessidade do mostrar-se pode
roso ao iniciar o mini~teriof nesta .confusão de pn.r
h.mento que S. Ex.. pLntou, redttzulo a. fro.gmerttos, 
pulveriaado, sem partidos. som cheles; tinha. ncces
.oidade de mostrar-se o ttnico poderoso do du•. Mas 
. assitrt mes1no S. Ex. estíL incerto ào dia. de nmn.nbã ; 
e seus inin1iaos não sca·ão a.vi~o.dos se não joga.rem 
contra S. Ex. a ultimn cartada : devem fnzor como 
.S. Ex. sempre fez. 
. · O Sn. B.Anlo DE OorEoiPE (rn"esidente' elo conselho) : 
-Eu 'I 

O Sn. 1\o.ú.nTINuo CA>tPos :-Sim, ttsando de todos os 
·recursos qtte sou talento o sttas faculdades lho da vão, 
e os mestres c chefes do seu pnrtido sempre o fizerü.o. 
mesmo qua.n<1o por tnctica.. diziüo o contrario. 

O Sn. B"nA.o DE CorEGIPE (presidente cio conselho) : 
-Menos pnrn recusar ns leis consfituciouaes ; nunca. 
as neguei. 

(llCI. antros C~.partes.) 
O .~n. Jt!A.nTlNUo C~MPos:-Temos necessidade, não 

ha d" vida, de apPdeiçonr o nosso regímen; oa In
glezcs ca·la dia nperfeiçoão o seu; mns dahi a en
treG"armo-nos inern1es aos nossos adversnrios, va.i 
muttn grnnde differença. 

Se ou fosse deputado, negaria no nobre ministro os 
meio; qtte S. l!:x:. pede. S. Ex:. não fallou n'uma 
gran<1e e poderosa maioria que votou o projecto 'I 
Essa maioria quo lhe do! os meios. (Apoiado do 
Sr. Ju•t! Boni{acio.) 
· Os Jiber<>es qne não querem as suas novas idéas, 

níio de :em facilitar e ajudar o seu tri11mpho. 
Sr. presidente, se en tiv-esse o. conv1cçã.o, que o 

nobre presidente do conselho diz que tem, mas que 
não tem, permí: ta S. Ex. que o afiirme, de que este 
projecto vni pO•· termo â agitaçiio aoarchica que â 
sombrn do govc•·no ao levantou, eu tambem ncornpn
nhnria, talvez ntó certo ponto. 

O Sn. Cun1sr1ANO Orro!u: -Apoiado ; ninguem 
tem. E' tactica. 

O Sn. M.t.nrrNIIo CAMPOs : - Mas eu niio tenho 
esta convicçiio. 

.Agora permittn-me o nobre senador pelo Espírito 
Saoto ; tnlvez nüo l!le s<lja ngrndavel o que vou em 
contrndicçii.o dizer. · · 

O Sn. BAnlo DE CoTEGIPE (presidente do conselho) : 
- Tem fé no do Sr. Ottoni e do Sr. Affonse> Celso 'I 

O Sn. li'IAnTJ<'Iuo CAMPOS:- Não, senhor, nenhuma 
nbsolutnmeoto (rlsp); até porque niio sei a opiciüo 
que teriio atnanh« e de depois de amanhã. N ostn 
qttostiio o nobre senndor por Minas, meu compro
vincinno - S; Ex. tenha pnciencin, e permitta que 
I h 'o diga - tirn-lho muita força esta variedade de 
opiui6es : o mesmo di~o a respeito do nobre sonndor 
do Espírito Snnto. 

O Sn. APFO<'Iso CaLso :- E11 sou o primeiro " con
fessar que mudei do opinião ; mas o certo é que só 
ha duas pessoas neste paiz que se tcnbão conservado 
immovdis oostn quostüo: y, Ex. e e Sr •. Andrade 
Figuoirn; todos os mais têm caminhado. . 

O Sn. MA.ari""Ito CAMPos :-Niio sanhor; o Sr, Si
nimbú tambom, e nn cnmnrn. nlguns outros. 

Ao gra.ndo tu lento e ú jno:•Tl. S'!'""''·~·.lntl" elo Sr. An
drade 'Figaeíru niío P"'li" ~scnliLII' o• LO íu ~Lo .•• 

0 S~ • .A,,,,CI!Itl) Q&L~e ~-:"501\ O pri.I!Q,~~-~-oQufotsar 

que cnminbei; e todos n61 caminharemos até a solu• 
çiio final. 

o Sn. J3A.ftÃO Da OorEOIPE (pre•idcnte do conselho); 
-Quero o mesmo direit.:> para mim. 

O Sn. M~nrr<'l•o CAMPOS :-Niio ó a primeira Te• 
que V. Ex:. q11ebra a sua espicgnrda. (Riso.) 

O S n. BARÃO DE CoT&Gil'& (presiclente do con;Je/M): 
-·Sem duvida. · · 

O Sn. M ... IITJNIIO o .. ,.,.oo: -Mao o honrado Sr. ÃJl• 
drn.de Figueira. conhece o segredo, disse-o na. catD&ra. 
e o publico todo applaudio com razno,porque a. obser• 
vaçii.o é fundnda: • .IJ(udtio uns porq11e não !]uer.ma 1ahir0 
muclüo . outros porque querem entrar.• Está no dls· 
curso magnifico e monumental do Sr. Andrade Fi
gueira., e quem q uizer mais explicações, o me a hOD• 
raclo com provinciano, l senador pelo Espírito San~. 
lh'us offerece no seu folheto do 1871. 

O Sn. Cunrsrr ... :so 0TTONI : - Não 1ei como • 
. O Sn. MAnTINno OA!IIPOs :-Se o nobre preoídeut& 

no consciho, formal e expressamente declaraoae o 
gnrnntisse quanto n futura.s e novn.s mudo.n9U• 
que o projecto põe termo a este escandaloso el
tndo ·de nnBrchia. contra a própriedade agrico~ 
eu talvez·o acreditnr1a, porque quem teve moioo ie 
crcar este estado tem 40ei<'.l de sobra para faz,_J<J 
acabar. Ninguem censura , ~>gitaçiio pacifica para 
um fim qulllqucr de melhoramento social, politioo0 
religioso ou oconomico ; mas não é isto que tem 
constituído o movimento abolicionistB do Imperio: 
tem sido na especulaçiio e anarchin, ·que dará. :fructe• 
a1ilargos e que se faz com o auxilie-" a. contento d<J 
governo, que applattde a eapeculaçãe.;. . 

O Sn. N17N21 GoNÇALVJ:B :-Apoiado. Tem sido IUD:I' 
verdadeira especulação. . 

O Sa. M.<arJNIIO 0AXPOI : - Préffa-se abertaments 
o roubo, o assassinato, toda a quahdade de desordo*• 
e prép;a-se à sombra dos poderes publicos, iucita~os 
por ellcs. 

O Sn. SrLVEiaA. DA. 1\oloTTA. : -Não ha tal. 
O Sa. 114ariNUo C.-x•os : -Ia to ó qno niio •oll'rs 

duvida. 
O n'?bre presid~nt!' do conselho dá-nos nl~ma 

garnnt1a a e•te re1pe1to 'I 
O senado ouvio aindA agora oa rBsgoa de enthtt

siasrno do nobre senador pelo Paraná, educado na 
escola conservador~>, que tem por doS!!la primordial a 
obediencin paasivn e a. vontade nilo de districtos aó
mente, mas tambent e mais ainda a. vontade do 
Estado, ou do rei, com sacrificio dos mais sagro.dos 
direitos dos cidadãos. · 

O Sn. FEnNÁNDES D.L CIINJU. JJ oiTTaoa Su. SeNA.Do
nEs : - Niio apoiado. 

O Sn. liiAaTll<IlO CAMPOS :-V. Ex. é um" exce
pção, como o Sr.Andrnde Figueirn; mas, a.inda a.ssin1 • 
é menos conservador do qtte cu, porqne é mnis irri.ta.
vel, é um conservador tnnis propenso do qtte eu par:. 
a rebelliiio e para a insurreição. 

Mas o nobre preaidente do conselho d4-nos garan-
tias n este respeito~ . · 

O Sn. s .. n'A.o na CoTEGil'E (presidente elo conullLo): 
Quanto ú possível d4-las. · 

o Sn. l\IARTINUO c .. >rl'OS : - Até nas 'estrada• ds 
ferro do Estttdo, começando pela de Pedro II, préga
sc, e na prnticn se confirma, que a propr1edade 
escrava ó um rottbo; recttsn-se o transporte de escra
vos, atol mandados pelas autoridBdes sob lrivo!o• 
pretextos. 

O Sn. BAnÃo DB CoTEQIPE (presidente do conselho): 
-Onde isto'! · 

O Sa. 1\fAaTI:<uo 0A!Ill'OS : - Começando pela da 
cOrte. V. Ex:. peça informações em segredo; não diga. 
que ett lbo oontei, porque dependo da estrada todos 
os dias, clopondo da Sl.Ul a.clminh•trn~ii.o, C por isso B 
por justllj'"n. sou um nprogonrlcrr elo tHHH> Jl1C\'cciment.o:ot.' 
o dns a uns ox.•.u :_.itL\rj -.o as ni., ~·~lcluuhfL.-.s. 

O s ... BA.I\40 Plll Ooruu,s (pr~n'llfntf do _O()nl~llto): .. -· .. -. . .... -.. .- .. 
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~- y. E". ha de ver qne daqui por diante não se 
'negarti. o transporte de escravos na. estrada. 
r 0 SR, JlfA.IITINIIO CAIII'CS : - 0 nobre pre·oidonte 
·do con•elbo sal>e, porque tem visto e está gozando, 
,com que fucilidnde se crelío os cnlhusiasmos parn se 
ifazerem ovnções. Pois é o mosmo pnra fnzer desor
.dens, tulllultos o berrarias cont1·n os proprietnrlos de 
.escravo~. A.'s '·czcs nté não é preciso pagn.r nos 
desordeiros , ellas só por nmor du nrte csti>o 
·,promptos. 
1 Sr. presidente, peço desculpa. no meu honrndo com
prl)vincinno por não acompnuhnr a sun opinião no. 
.questúo de c.:-.nccss~o de. tlle~as pela. cnn1ara. dos dc
.Putn,do3 ; tnnto mcus cstunnru1. nc~mpn'?ha-lo, quanto 
·S. Ex. nca.Ua de clnr umn prova. tuo Unlbnote do sen 
·grüncie talento orntorio no dlscur,o. qne ouvi c,:,tn 
'\'Crdndeiro nrrebatntnento, embo1·a. uil.o cstcjn. do 
ncc:ór(lo, no :fundo da quc.stüo, com n opiaiü.o que 
S. Ex. tem hoje. 

O· Sn .... ~Fl'"'~so C2t.SO: -Tuntbcm o governo mu
dou; todo.:i ·tnudúriio. 

O Sn. MA.nTt~nG C.utP.:>s :- .Assin1 diz o meu com ... 
provincinuo, Sr. Cruz 1\Incba.do, c, com~ cllc é hoje 
o 'lcaúc•·· hn de ser o chronista. da situnção. O seu 
t~tlooto litternrio é poctic~ dí•-lhc indisputnvel direit:> 
para ist?. 

O Sn. Onuz !l!.t.oaAno :.....:Qnando entrei no snlão já 
contava. com n COof.'tezin. <le Y. Ex. o nmizndc velha. 

O Sn .. AFFO>!So ÜELSO ·:-)<iio vejo quem me póde 
ntirnr a pedra, senão Y. Ex. o o Sr. Aodrude I+"i-
gt.\Cirn.. • 
. o Sn. MARTI!'IIIO c ... ,.~~· :-0 Sr. SiDiml.ní tmnbem. 

nüo me tire ·cstn ultimn cspel'n.oçn. Eu. cleclnzo ~ 
V. Ex. que 6 tão grnve esta qncstüo, 1novc a. nos.:;n 
socicd.ado tiio pelos ~cus fnoqm~.cntos,_ gue nqnellc.:;· 
que dtzczn- ou nntde! de opullao- oao c110 •utrii.n 
dn parte do publico indolgeucin :facil ; niio é des
tas mnterias ctn que se posso. lcdn.nn.tnectc. pot· 
tnotivcs politicos de orgHnisnçüo ou. cxoncrac ão 
de tnini.itcrios, í'ormnr opiniües pa.ra u. occasiü.o 'on 
por tucticn. Convencido como estou que nos :fult~rúõ 
recursos nbsolutnmecte pnra nla.nter n. nossa. socio ... 
dade com e .. te golpe dn.do na unicn producçüo grande 
que temos DO pn.iz, a procl1.lCI1Ü.O nn·rico}n, que é 
póqo_-se dizer. a do cnfé! n~o po~~o .c~ul>rehenaer ~ 
fo.ctl:d 1 ele com que se JOgu.o .os dest1nos deste pniz 
sur.prlmicdo. esta. indnstl'in.. ' 

O lwnrndo tninistro da. agricLl1tnrn. dé-me lieen11n. 
pn.rn dizer quõ S. Ex. e seus comprovincia.nos, nl,.,.uÔs 
dos qnnes pnrtiJ.bü.o da. sun. opiniiio e véc:nn Pcu·n 
S. !'nulo só nnvons dourndas. hão de ter um fatnl 
dcsengotno, que serú. muito ta.J•dio: fiü.o-s,. o a fertiJi ... 
dn.Ue espantosa em o.lgucs pontos de suns terras c 
esporão, Sr. pro~idente (~stn é umn. revela.~!iio !lue n 
alguns deJles tctn cscnpadu), ficar com monopolto dn 
producçiio do cnfé no Brazil ; um pé de café 1.> cl.í 
mais de I nrroba e aqui d1\ 1/2. lil>ra 1 .. (Riso.) 

Mns Bismnrk lhes hn de cortar o pnsso porque jll 
está occupa.ndo o. Africn, 'l'Lle ó livre, inteiramente 
livre, nos mil Uõcs da. rnultidu.o de. negros pa.ro. pla.nto.r 
o co.fé en1 torras como a.s nos.so.s e ns do nobre mi
nistro. e suo. provincia. em. poucos nnnos ha. de licar 
aujoitn a molestias que tem ntncn<lo os cnfcza.es 
antigos, por<JUO é quc,tão de nltern9•io do nr c ele
meotoa de vida. pelo. n.ccumulo.çüo nuncn. va.rio.dtl. c 
excessiva dos vcgetaes cultivaclos. O reino vegetal 
tem os moanlo& defeitos q".le o l'oino animn.l o dentro 
de poucos annos utn cafezal novo já esto.rt\ &C'Iffrendo, 
e .os Pnulistns niío hiio .de ficar com o monopolio que 
pretendem : colhem ngora elJes as prlmiolas das 
duas culturas igua-as lts dns a.ntigo.s colonins inglozas, 
fra.acezas. o o.s du.s províncias b~n.ziJeirns que ini-
ci6.ri'Lo ignnos culturas. , · 
. Niío ba inteira cxnctidiío em dizer-se que as terras 
da·provincia de S,.l>aulo SilO maiS fortes e poder<>SUB 
do que.as do Rio de Jnneiro, nem todos cRtiio nus 
condiç!les das de Casn Branca: as de Gunratingnct.> 
e Bananal e ontrns ao fazem dift'orunçn não ó pnra 
muito melhor do que as do Rio de Janeiro o Minas, 
e julgo que o m\IDioifÍO de Bnnanal ó o 'lttc tem 

-- -·· ---·------
Jnaio'r cscrn.\'Otnra c1n S. Pn.ulo. Purúm, Sr. pr(!IIBi
clcntc, pc9o aindo. Hcançn o. V. Ex. c no secn.•l.O. para 
'\'oltar qun.nto li ques üo do esta.clo cm que nos que
rem coHoca.r C·llllo senn.du constituído, llta.oicta.do o 
sem a liberdade absolutn <lo poder como c qun~do 
(] uizer _!l9nr dns suas prerogd.ti va.s I>oderosa.s n. bem 
da Dll.t;'U.O. ' 

Acho que ns ra.zões offorocidns pelo llonrndo sena
dor J>Or l\linns elevem ser contestadas neste ponto. 
com.J.uanto ctn outros é certo que não ndnlittem rC
plicn. e o nobre senador pelo !'arnoll quo o di,o:a. 

En entendo que V. Ex., Sr. preaidento. talvez nos 
devesse ter protegido contrn n. decl~o\ra.9ão do nobre mi
nistro. dizendo : nü.o; a. discussiio hu. do contiauo.T e 
o soando h a de ndopto.r as emendas que entender 
convenientes. V. E". perdoe-me que lhe dign- dei
~on correr n doutfina de que o senndo oSt.U :tn.tnl ... 
meu to conde nnndo a votnr o projecto sem cmqndn de 
u111n ,·irguln. ((/la um apa•·tc .) As clrcumsta.ncins cm 
que o n'>bro prea1deote do conselho nchou coostituidos 
o. cnm trn e o sean.do nesta. q"uestií.o do clen1eoto se1·

vil poden1 se reproduzir o se dar en1 muitas o infloi
tn.s questões o torna-se ·muito fncil a. t.un 11residoote 
do conselho habil constituir gnbinete perante umn. 
camnrn ndversn. . --~ 

S. Ex. 6 utn inimig-:» n1t.1ito poderoso c dellc te
nho 1nuito 1un.is medo do q uc desses petroleiros _que 
npparecem no Bra.zil fazendo guerra. no senado. Niio 
dago que me assuste o. id6o. da. supprcs~Jiio c1o sccildo. 
é cousa. que quero estuda.r ma.durnn1ecte p!l.rn Oü.o 
mndnr facilmente de opiniiio; pnra. nü.o n.llcgont· bc
ileficio de muclant;R de opinião; mas confesso- que 
tlest~s horrores que se espnlhüo contra. n ·actual or
dem de cousas esta. é n que n1cn ... s me cscnudu.Hsa, 
porque tenho tido constantemente a. frnn'l_nezn. de 
declnrnr qno n camara. dos deputados nnulo te1n 
perdido com a retirada de 1noços como o u ·'11't) pre
sidente do conselho (riso), que ha. 22 OLl 23 nunos 
\.'Cio para. o senado .. 

O Sn. O<.uz 1\fAOliA.no ·, - EI!e tiahn a idnde legal. 
O Sn. MAnTINUO CA>IPOS: - Supponho 'l"e não 

tinh:t nindn ~O nnnos, nlo parecia., e o. clciçao espe
rou por e!le. 

O Sn. B.t.nÃo DE CoTEGIPE (p1esidcnte elo COII>t'/110): 
- Hei ele mandar-lhe a minha certidão Je idade. 
(Riso.). 

O Sn. li!A<~Ttsao Cu1ros:- Os meLls Illustre• 
collega.s por 1\Ilna.s c por S. ~nulo estão no lnesJno 
caso. 

(lia alg11ns aprwtes.) 
1\l!La tem havido grnnde projuizo pa.ra n camnra dos 

deputados con1 cstn. emigra.çiio rnptdn. 11ão lamento 
lllUito esta. guerra I}Ue se 1nove cont.rn o senndo, e 
estimnr:a. .sem deixar de admirar os grmlllcs c uume
rosos tn.lcntos do. outra cnmnra., q uo todos voltasse
mos pa.ra. o lia.. que fica. r la constltuidu. cotn mni tu mni o; 
força., com mu.ior autoridade 1nora.l, e poUurinmo::~ 
servil' muito milis o.o pniz. 

(fia alguns ap~rtes.) 
Mo.s. com todo certeza.. o senado nnda. valerá, 

ncaro\ inteiramente annullado sujcita.ndo-so às trn
lnoins poJiticn.à, Se oocstituido o Juiajsterio que nüo 
tenha. mniol'ia nO. camo.rn. fOr licito a. este 1nesmo 
ministerio em ca.ma.rn& :forma.da.s de grupos que se 
colliguom, nnaunciar n clissolur;sü.o e di%er u.o senndo: 
" Vutal lido que e:c!;o. nacia ame~tdois porque niio 
pó de voltar c! camara dos tldputartos. "• o poder nbso-
luto estnr{, :firm~>do entre nós. . 

O Sn. CumsTL\No 0TTON1: -Nesta pnrto, npoia-
dissimo. , 

o Sn. M .. nTINIIO c~MPOS:- E' isto o que tem 1nl
tndo s Bismark nu Allemnnhn, que ó obrigado n 
diasolver as caUlarus ra.nnua.ln1ento ; ó isto _o q lHl tc1n 
faltado no rol da Uinnmarc!L, que hn 10 nnaos estí• 
em lutn com a sua. naçüo ... 

O Sn. F. OcTAVIANO:- E n Hollanda. 
O Sn. M.-nTINIIO CAMPOS:-... n .Hollanclu. e. t~uo11 

oe paizcs pscudO-l'CJ?tCliClltativos, o:z;ccptunné!o AJ>onns 
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a Beli;ieo. e a Inglaterra, que j~ conseguiriio, :fi,rmar 
ma pratica doutrina m~lhor do qne esta que so quor 
!undar ·aqui J>re•ontemente. . 

Temo mu1to que est<> doutrina vingue no ~raz~l. 
porque ~~s nossos precedentes pa.rlamcota.res nu.o suo 
a •• mata puros. 

(H a alguna aparle•.) , 
Repito, ó isto o qno maia tomo para que o senado 

elo Brazil niio so comparo ao senado Paragunyo, no 
tf•mpo dos Lopez (riso) e· b'ro.naias. 

O Sa. Cauz l~ctrA.no: -Niio ba compnrnçã.o. 
O Sn. ConnerA.: -Basta V. Ex. estar nqui pnra 

niio hnvcr temor disto. 
(Ha outraç apartes.) 
O Sn. MAnTrNIIO CAMPOs:- Pois V. Ex. niio lutou 

brn~.o a braço durante sete nnnos contra o despotiamo'f 
E consegu1o nlg11ma cousa 'I 

O Sn. Conneu : - Mas nunca foi o senado do 
Lopez. 

(Ha outras apartas.) 
O Sa. :r.únTINnO C,\MPOS :..:.... Mns a tyrannin se r.e

'Yesto de diversas fórtnas pa.ra. reinar mais n seu 
gosto. V.Ex. a11ppõe que so por exemplo um D.Mi:;uel 
voltasse hnje a Portugal niio havia de diss~l!er a ca
mara nove ott dez vezes pn.rn manter um mtn1stro seu 
p_a~ente, e continuar a ma.nclnr espingardear o povo '! 
Oh'! ·E• maiã facil.mo.nter despotismo de fórma.s doces 
ou .brnndl\s. . 

Mas. Sr. presidente, j•~ declarei minha op1ntii.o 
nestes dons pontos o peço descnlpn. n.o nobre a:mado"r 
por 1\linn.s Gcrnes, o. qnem muito desejaria a.comp~
Jllha.r: nn. opposição a.o ·miaisterio, ma.s nü.o no. qucstno 
da abnliçao. 

Qn(•ro f11zer um pedido o.o Sr. ministro dn agric!tl
turn··: acredite S. Ex. que se pés de café na prov~n
cin de S. Panlo diio uma arroba deste :;rlLo. 
:aa província do Ril'l dii.o a.pecn.s meia. libra ; . o nobre 
ministro tem pois confiança. inuito gl·nnde e J ttsta. nns 
"""" colonias. Qnanto n nós dcclnro n S. Ex. que 
ando cnm mais confiança. no.s colonins "do Sr. Ta.n
:aay. ·:Não sei por que tendo elle dinheiro, pois que é 
rieo, .-não compra. terrns po.ra. colonisnr por suo. contu, 
JlÜ.o faz a. expcriencia com sigo. mesmo, o nndn. escre
vendo· o.os bancos, aos co.p1tn.hsta.s c aos partu:mlar~s 
parn. colonisn.rem a.s sun.f' fa.zendn.s, mo.s elle nn.o 
colomnisa nenhuma, para provar ano. fé coan o. seu 
exemplo (riao) e atropella os outros pnrn. colon1S11r. 
O nobre ministro fez o contrario, colomsou. ma.:S 
o seu caso é muito especial mesmo em S. Paulo. 

Cnnfes•o a V. F.:x. que tenho mais fé nos prin
cipias da c<>lonisa.çiio do Sr. Taana.y scjiio os colo
nos brancos. amarellos ou pretos : qnu.nto a escravos 
eu prefirn os nerrros., níi.o quero escravo branco. 
o nerrro sujcita-se

0 
melhor. O nobre 1ninistro conta 

ele n~ais com n. coloniso.ção pa.ra o.s a.ctuae~ fo.zenda.a. 
na suo. pl·ovincia : seu syatemo. de cc•lontsayíi.o te.!D 
aido ensaiado p~r homens respeitaVeJS e 'luo dav11o 
tantas garantias ao t>O.iz como o nobro nunistro : o 
venerando senador Vergnoiro foi o primeiro c pare
ctin. a. principio prosperar, 1na.s embora o o~<ta<lo fosse 
em seu soccorro, nada. conseguia para nugtllcnto e 
continuação deste systema. 

Ha grnndo perigo no systema que o nobre ministro 
parece preferir; o nobre ministro entrelõar-se-ha no 
armador, mas esse ganha por cabeça c n .. o.pcla qna
lidade do cnlono ; esse systema jó. foi expe~imentndo 
• ostó. oondemoado no nosso paiz o condemnado com 
muita - ra.zii.o. Melhor em minha. opiniii.o nndon o 
Sr . .A.ngusto do Queiroz dividindo sua fazenda, se
pndo o meamo principio do Sr. Taanay, pnra vender 
lia elo, aos colonos. · 

O honrado ministro , . .; que noate projecto se auto
l"ila o emprego de uma parte do fn'!do cr!lado •• na 
colonisaçiio : a essa parte é 9.ue eu nao terta duvJda 
ae dar meu voto , se osso arttgo fosse votado isolado 
Olo resto do 'projecto; porém é preciso que o nobz:o. 
ministro on ex~u9iio se JLcaateJo, porque neste pa1z 
todas as industrins definhiio; nüo ba umJ\ indu.~ria 
"J.U• ""nhe força, tUdQ IÍ ·viotiJnl1 da ft!JOCU.Ia9Üo C e 

es~o .um ~os maiores perigos ci ;que· o nobre ministro· 
·vaa se arrasear. , _. - · . - • 

Esta industria· do trafico· do colonos ba muito quer 
nninhnr-se no tbesouro, o ahi eu. me ~<smo delJo., con-
fesso. . 

S1a. presidente, eu -~nao fnrin inteira. hutiça. ao n0-4" 
brc ministro da n.gricnlturn, 'se· nüo fizciarse Q. S.,:E:x. 
u1n pedido qne- d-eVia. ter sido o primeiro, pois o 
nobre ru·cs}d.<;.nte do conselhc;> afiançou que V •. Ex. ia 

. d_ar.sua·opmluo sobre o ·proJecto porque o nobre pre
Sidente do conselho se retrnllio do 'luo e11 nio· me 
admiroa ' . 

O SR. MINISTRO DA. .AuarcULTURA. !-Boi de pedir a 
palavra sobre os artigos do projecto · 

O· Sn. MARToNno CA>tPo• : '- Estó. em discuesl'i.o o 
art. 1•, só neste S. Ex. póde fallar, o sómeato agora 
sobre o •Y,!It~ma do projecto porqne é esta a occaeiiio, 
o nobre m1mstro está no mesmo co.so que os membro• 
destn cnsa. 

O 811. SiLVEIRA DA. 1\.IoTTA. : -E' ma.ís uma razão 
parn. elle fallar ngura. 

O Jln. l'vi•nTI•no CA:uPos :-Eu declaro que do que 
tenho dito, o de todt"IS os cliscursos que tenho -P.ro
nuncilLdo tto dcpreheocle que sou contrario ao projeéto. 
O nobre presidente do conselllo e os qne votii.o pelo 
p•·ojecto se illndem o diio nova força no desregra
tnento do nboJicjonismo. O _governo diz a. enda. sua 
~·enquista, ngorn como em.1871 : "fico o.qui" e asse
vera. cr tranquillise-se a. propriedade. nn.do. mais' se 
far~\. » (Apoiados.) 

E' evidentemente faltn de logica. ·O auxilio.do 
governo.niio se ill~tde com isto_ senão quem fOr mUito 
péco e quizer illndir-so, é urn auxilio efficnz ao o.bo-· 
licionismo e é pois claro que o governo· imperinl de
seja a. aboliçiio atropellncfa ou então quer se illudir" 
grossetrn.mente. · , 

So o governo imperial não p6dc conter os aboli
cionistas, que aliás tem sempre favorccidó. consegnirá. 
contê-los depois dos attxilios qlle lhes está." preo-. 
tando ~ 

.A.té aqui é o governo quem te1n promovido este 
movimento : niio se p6de di;to d11vidPr. Nós o ternos 
visto atrever-se o. tudo qunndo tem tido miniatr_os 
fdvornveis. o desde qu~ ibe falta o bafejo do. go
verno, elle amortece e ca.l1e. úra ni'io é fo.zendo con
cessões desta. ordem n.o abolicionismo a.trnbiliarto que 
biio de :;achar forçn as leis que o parlamento vota. 

Desde 1871, o jõ.mais fui po.rtidario de•tn idéa que, 
sem resolver o. questão, como niio resolve. vem sem
pre promover a desorden1. Nesta. mataria meu pen
samento ern que se prepnrnsse o pa.iz: para se passar 
sem o produ c to do trabalho dos escravos. No dia 
em que se ~udesse passar sem o trabalho do escravo, 
a esc:ru.vidu.o não teria. mais razão de ser e os pro
prios senhores de escravos, não tinhzto que reclamar; 
elles seriüo esmagados como já o têm sido outro• 
interes"es Eelo mnvhneoto do progresso : as o.n tigal 
industrias de transportes, por exemplo, e naVCj;açiio 
JlClns estradns ele forro, o o vapor o os correJo& já 
o teriüo sido tum bem pelo tele:;:rapho so o preço fosse 
ntais modico. O progresso nns 1cdustrias e de fn.bricas 
têm ti<1o igual resultado, a cultura de plantas oleogi
nosns o de tinturaria cedeu o lugiLr ao producto -de 
novas descobertas em maximn parte. O producto do. 
nossa nctunl grande cultnrn, que o governo imperial 
se empenha p<>r supprimir, cedo o luj:tar a uovos pro
duetos ou industrias I Sr. presidente, niio·duvido da 
infinita c divinal snbedorin do governo ; temo que • 
seu poder não baste para reJ.>nrar o mal que ••li 
prestes a. crear. 

Paroce que ainda ha no governo quem acredite qne 
a nat11rez1> tenha horror ao vacuo é que supJ>rimindo 
umn induatria, outra necessariamente ilurgtr~: ore;. 
que no ministerio pasaado, houve alguem que acre
ditava nisso e que nenhuma medida preparntoriu era. 
preciso para levantar outra qualquer nova. industria; 

O nobro ministro sabe que na suo. provincia todo 
o progresso .; devido áa estradas de ferro e ~ inicia
tiva individunl, e para o quo .muito concorreu a aóm
panllia inglua, ·que, entretanto; tom :cabido· ·em 
ileiagrado, teúde •ido ell1o o Jnaior beJnfaitor qu 



S. Paulo tem tido e concorreu poder.,.aiDente Jar11. 
ino o es~irito dos colonos 11.med<ilnoe, 'lU• os au
listo.s viru.o implantar-se alli, o ~ tlett •m grande 
impulso á. provmcia de S. Paulo. • 

· Sr. preaid.eute, uü.o contava fnllo.rC."!fe, e niio tent.o 
notas nqtli; o aasumpto é multo grave e pe~i o. ~a
lavra. por me p.Q.recer que ia. encerrar-se o. dtacu~s~, 
sem 'luo o ministro dn agricttltura désse sua optntu.o 
sobre o projecto. 

O Sn. MtNtsTno DA. AonUltTLTUUA. :-Eu tinha pea.i.do 
a pala\'ra. 

O Sn. 1\!AnTrNno CAMPOS: -:Parecia-me, pois, um 
desastre se o ministro dn agricultura não fnlla~se e 
assim só pedi a palayra pur., prestar um eorv1~0 a. 
S. Ex ... afim de da.r ... nos a sua opinião, e saber
mos .. nós outros quo moramos om terras caoça.dtt.s, 
porquo desconfio e alguns indiscretos Paulistas tem 
dito, que a. província de S. :Paulo vai ficnr com o mo
nopolio do ente; direi n S. Ex. que conto COJ>!nosco 
pura nJ?pla.udir a. sua fortuna, mas o sou csptrtto de 
1ra.tcrn1dade e justiço. ni'io louvaremos. 

Tambcrn fazemos por conservar a. posiç:ii.o que 
temos n. despeito do govcr11o; e, eo os petroleiro& VC!_l
c:essem e viessaanos n. ter governo mn.is bn.rn.t'>, entu.o 
níio resta. duvida ·-tne htl.vinmos do manter a. posiçiío 
que temos. Do que receinrnos é dn carestia. do gover
no. porque "·emos que va.mos 1icar muito n1nis pobres, 
e a. carga será. superior ás nossas :forças. 

Então decididamente estimaria poder acompanh":'' 
de longo o movimento de S. Paulo o ttl.lvcz emt
gr'l.r paro. 111, porque S • .Ex. niio ha de contostnr
.me q~o n .l'rov~ocin ~e .s. Paulo níio se tem dadco mn.l 
com 1mmrgraçao m1ne1rn.. 

O Sn. Avl'owso CELSO: -Tem ido muitos para 11\. 
O Sn. M.o.nTI:<UO CAMPOS : - S. Pnulo tcrn muniei

pios inteiros de Mineiros que aqui, pa.ra. nlsuns 
poucos ambiciosos jtí. são nlnl vistos, são os seus 
·austriaco.J. . 

O Sn. Arf'o:<so CELSo :-Aqui ntl. cOrte 't 
O Sn. MAl\TINBo O.ol!lroos : - Niio sei se na. pro

yincia.. 
O Sro., .Avror<so OttLso :-Em Ca.sa Branca. e Botu

cattí ha muitos Mineiros. 
O Sn. MA.RTINuo C.o\llfPOS: -E no. Frnnctt. 

· Sr. ·presidente, minha. opiniü.o é conhecida, tnns, jlt. 
que lovnntei, jul~o de meu dever dizer n.1gutnn. cousa. 

·sobre o nrt. 1. 0 (.lonfcsso n. V. Ex. que nnda. diria. 
sobre este artigo porque nf<o sei a. utiliilado del!c, niio 
o comprehendo. 

Tenho ouvido u.cre11 censuras: nindo. hontetn ouvi o 
·honro.do senador pelo Espírito Snnto la!lar em preven
ções que se devem tomar contra aslad>·oeims da •·oça. 
Declaro a. V. Ex., vivo no lnterio1·, tenho sempre 
vivido no. tnl ro9n e niio sei cm que consistem estes 
escnn<laJos a que o nobre senador túo rcpetidn. c in
sistentemente se tom referido. '.riio durns phrnses de 
hotnetn tii.o respcitn.vel doem nos ouvidos. 

Niio duvido, cmbol'a. não conhcçn os factos, que 
tenlln. havido nlg1.1m nbuso em preços de escravos, 
mns neste p.,nto -1ncsmo devo di~cr n.o senado que 
tenllo ouvido fniJa.r em Jnniorcs pra.ticnd"s n.qui nn 

· cot·te. Só por occnsiüo da. guerra do Pnrrt.A'Llny cu.
·bcll<~itch·os tingindo cnbcllos de negros volhos. gn
. nhúrüo 111uito dinheiro c até n1o dizem que dcrlListns 
·:fizerúo 1nnito bom negocio. ti'io bom frcgncz era. o 
governo ! •• • Niio foi n isto que se referi o o nobre 
senador segundo pnrcc:ou-mo. 

Dc\'0 dizer no nobre sena.dor pelo Espírito Sa.nto 
que S. Ex., nceitnndo tlio facilmente ns informações 
que lbo dilo n. respeito dns latlrociras da rora. niio 
rellectio no monos no mechnnismo dn lei. As juntns 
·ae. c]nssificoçü.o silo co1npostns de tres individuas, clous 
elos ~tUlC'.s são omprega.dos do governo, o juiz tnuni .. 
cipnl o o collector; nponns entrn nhi um I>obro p•·o
aidente do onmnrn municipal. Quuos os prevnrlca.
aores ~ 

.A. maioríll da. jl.lntl\ é do governo. que ma. is ou menos 
~em propendido aqui .Para. o abolicionismo. Niio sei, 
~o('t&l.lto1 d• qtlelll s11o ~w1• latll'oeíra.a ; foi llllla 

pàrase injusta, o sem ba.se. Qu~>eS os fo.c~os e OIJ 
culpaolos ! \. 

Niio estou convencido de que em nenhuma. dns 
classes di\ população do Brn.zil n. mniorin seja do la
drões; nlo.s, se ha no pniz. classe que tocha. dil·eito a. 
ser respottadn peln sua. honrn.dez o honestidade é a 
dos pobres lnvra.dores. (Apoiados.) 

Viotimns vcsigondas ma.ndnndo fclicitnçõos a.os n.lgo
ze!l, se merecem a.ccnsaçã.o,c eu o. fa.c;o,é que vão ter n. 
sorte que merecem. porque süo inertes, inco.pnzes de 
resistir, desanimados; estüo o so deixn.ráõ eollocn.r 
no caao do pobre ··iajn.nte que, a.ssnltn.do por uma. 
qundrllbn. de snltca.dorcs, limita-se n dizer « Tomem
me tudo, doixom-m·e npoJJns a ronpa que tenho no 
corpo. 1, 

S"r. nrcsidento, tenho pena. e indign~>çito qnnndo 
vejo esta. fraqueza. dos lo.vro.dores, e digo, não como 
em certa. occnsiiio o nobre presidente do conselho, 
qne já. quebrott a espingarda, a. minha hii.o de tomn-la 
inteJra, quando eu não pttdcr combater. 

Argunlenta .. se com a opioiií.o favorn""cl dos nume
rosos .:fn.zendeii."OS, comn1ercia.ntes e Javro.dorcs; 1Utt.S 
o governo e os senadores abolicionistas zombõ.o desta 
pobro clnsse e nii.o ar~umcntiio com sinceridll!le. · • 
nisto ha fal~a ele verdade c de generosidade. 

Tenho onvido dizer que lavradores appla.ndem a 
libertaçiio dos sexageno.rios. Ntio é, nüo p&lo ser 
isto exncto, isto nüo un nenhutn que o faça. O pobre 
preto velho de 60 annos ou mnis, é uma. pesson esti
ma.dn dtt familin do seus senhores se foi born eecravo 
e não pódc ter senão n. protecçü.o de seu senho1·. 

O Sn. StLVEU\.o\ J>A. MoTTA. : -Se elle é bom senhor • 
o Sn. lVIAnTINHO c .. MPOS :-Perdoo v. E>:. ; se niio 

crê ncllcs, creia. no interesse: cingnem ó bem s:ncce
dido com escra. vos, niio sendo bom par!l. elles ; nüo 
tenho visto cnrrnscos prospcraretn. 

O Sn. StLVEIRA DA. MoTTA: - N'iio prosperiio, mas 
odo, · 

O Sn. MARTINHo C.o\><POS :-Ao monos creia V. Ex. 
no intel'esse. 

JII~t• ouvi ng,tti nrgmnentn.r-se dizendo que fazen
deiros a.pplaudtií.o a libortnçiio dos soxngennrios. Os 
q U? dizem isso fazem uma. inj ur!n. a. esses fa.zen
deu·os. 

O Sn. Su.VElnA n.l. MonA :-Lêrão-se cartas dollea 
aqui. 

O Sn. MARTINHO CA.:IfPos :-ll!o.s, no fnzencleiro qu<> 
julgo. umn cousa. justa. a. libertn.c;üo dos sexogcnnrlos .. 
quem impede de liberta-los 'I 

O dirctto J?O.l"n. o senhor de libertar seus escrn\'"OS 
nunca. teve. lnnitcs no BL·a.zíl, nem nntes netn de11ois 
da indepenuencin. 

Se niio os liberta, é por que ó um múo homem, re
conhece e ~ro.ticu. horrorosa. injttstiçn. ou por força. 
da. civilida.Cle quiz não contt'tlrÍO.l' a.1gutn pode1·oso na. 
esperança. de t.ra.nsigtr po.1·n. evita.r .mal ma.io:r no meio 
do terror que nos opprime. 

O Sn. Ji'. OoTA.VIANO:- N'enhum podia. ntnndo.r 
tuna. carttl. nesse sentido sem declarnr nclla.: o: Ac~bo 
do n.lfo~·rinr os 1ne\\S. » 

o Sn. IIIARTINliO ÜAIIfPOS : -Libertar nos a. 80 e 
mnis a.nnos c qunesqtter invnlidos pnrn. pedirem os-

' molns? Ncubttm l<wra.dor httmanitnrio o pôde :fazer. 
Escl'nvos velhos, n1esmo os que nüo forr~o muito bons 
ao serviço fnzem nns fazoodtts o que podem .. 
quercn1. 

« Escra.vos nestas circ·umsta.ncins nüo ba. ftlzcnan 
que não os tonbn., nquelles que niio poclet:l!l trabl)lbar 
met•ccem toda n contemplaçüo. 

,«;' o nlCSlllO caso d.a.s obscrvnçües :feito.s pelo n1eu 
se1npre nprecindo amigo ex .. pre~<'idcnto do conselho .. 
que fallou hontem; nlgurnns das observn.~õca que 
S. Ex. rez ni'io siio justns nem fundndns. Permitta. o 
nobro senndo• q\tO o diga, em tudo isso podor
so-ltin. vct· o imp.;Jso de tornar odiosa uma cln.ssa 
numcrosissimn que tum sido o melhor elomouto 
Ua nwl..:ul c ,J.;:: ;·.r,1~!L'e~::,o pm·n n nn9ito, n c!osao 
dos lnvrudot·cs, 'rit·otu-se-lbos os bens, os negros. ns 
t~44'1VI tB~!!Pt . .9..~ c~[;,ltr_«[JJ)s _{(lti[•!ll~jog, parn o 'lu •. 
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eopero que ·terão tambem. o apoio do Sr. ministro da 
agricultura, porque ello tem U em S. Pnulo .maiores 
latifundi0s do, que nós aqui, mas deixem do lado os 
lavradore.s, não os injuriem, não os cnlum.niem des
necesearia.mente, gratuitamente: a escro.vidiio se presta. 
bem a grandes rasgos do declamação, e oloquencia. 
sonora. e tetricn. ; exerciteu1. o. sua. rhetorica. co1n 
toda a. exa.,.,.era.çiio que cllractcriso. o bando o.bolicio
nistas: exPlorem como fazem este meio de vida. c 
poder; isto basta. 

·Sr. presidente. o nobre ex-ministro do. fazendo., 
Sr. Dantas, ainda outra vez nos fallr,u dos prodígios 
dos productas de uma. fazenda com 80 trabalhadores 
livres, em relaçiio aos produceos de uma fazenda. com 
140 escravos; 1noa S .. Ex, comparou elementos que 
nõ.o sü.o igu.o.es entre si. Po.ro. que S. Ex. compre-· 
hendn. qtte sua. compa.rncfiio não tem procedencin 
alguma. basta que cu I 1e diga que uma fazenda 
com 140 :scra• os nilo póde ter 80 trabalhadores 
(apoiados) para admietir a comparaçii.o entre uma fn
zendn de 80 jornaleiros e 14.0 cscra.vos. Ninguem p1Lgn. 
jornal n quem nii.o trabalha. (apoiaclos): o fnzcndeil·o 
gue tem 140 escra.vos SLlstenta. velhos, cría.nça.s, tnu-
lheres e enfermos.·. . · 

, O Sn. Cnvz MA aliADO : - Apoiado. 
·O Su. M"'nTINBO CAMPoS :- ••• e em regra. não tem 

mais dn terçn pnrte pa.ra o serviço, c é muito feliz se 
tem n terço. pn.rte teffectivnmente. 

Eis nbi ·como o nobre scnndor csta.be1ece ns sunR 
com:J.""'"9ões. S. Ex. deixa-se arrastar pelo set1 en
thusJnsmo a.boliciooista., que levaria e vni 1evncdo o 
paiz ú ruína. 

O Sn. DANTAS :-Pois essa informação ó de um 
lavrador insuspeito. 

.O Sn. !\tiAnTI='fno CAMPos :-Pois não é insuspeito, 
cU então errou no ca.lctllo; _e eu a.ppello pn.rn. o nobre 
ministro da. agricultura. para. confirmar ou nii.o o que 
digo, embor<> seja S. Ex. da provinciu de S. Pd.u!o, 
e.tenhão sido os de lú que mntúrão a lnvour<L do Rio 
de Janeiro c de llfinns. A fncilidnde com que S. Pnu!o 
aesel·tou, p"rejudicou cxtro.ordinn.rlntnccte os la.vra.do
res destas outrns pro,·incia.s, permitta.-me S. Ex. que 
o diga. Nii.o terii.o de quem se queixar; nós c que 
teremos ae quem nos queixarmos ... 

O Sn. CnmsTIANO 0TTo:<r díL um nparte. 
O Sn. MAnTINno CAMPos : - ••. e com razão pode

mo-nos queixar delle. 
O Sn. DANTAO : - Niio se póde recusar fé ú iofor

llllaçiio sobre o facto que apresentei. 
O Sn. li-!AnTINno CAMPOS :-Recuso-a. Desça V. Ex. 

á nnalyse do facto, decomponha-o, annlyse cada um 
de seus factores c ha de reconhecer que o cnlct1lo foi 
mal feito. 

Un11\ fazenda de 80 jornaleiros vale 11mn fazenda 
àe nJO.is ele 200 escravos. Nen1 sü.o igunes, porque 
como disse, ningue1n pago. jornnl seniio n qttem tra
balha.; e no entretanto. na. fazendo. de escrnvos aiio 
austentndos n.s crinncns, os velhos, os enfermos, os 
incapazes, bons e rni'los trabalhadores. 

O Sn. DASTAS: - Tudo isto ostíL incluido no cal
culo que hn de ser publicado integralmente. 

O Sn. MAnTI:<uo CA>IPOS: - O desejo natural do 
todo o mundo é agrndnr nos poderosos, nii.o dizer-lhos 
couso.s <lcsngrncln.\'cis; mns eu. Sr. presiclectc. nü.o 
posso suppOr no cnso p1·esente isto ; mns os 1nvrndorcs 
aesa.ninlndos e desorientados coln os insultos e o 
terror da propn:;nnda nutorisl\dn o fomcntnda pelo 
governo duo com '\ t'nboça. polns . pnrgdcs : isto lhes 
custnrn cnro. 

O nobre ministro dn agricultura, omborn se tenha 
declarado que o projecto· é inemendavel, me permit
tirú r1ue fnça uma ligeira observnçüo sobre o pnra
grnpho relativo 1\ no,·n mntriculn. 

Sr. presidente, confeoso n V. Ex; que niio 80 ; 
•bso!tltamente o que quer dizer a no,·n matricula. Se 
!J.U~r d_l•or só um novo imposto de 1a por cabeça, é 
JnsJgDificnnte: e se á po.ra. demonstrnr n mt'L vontade 
do go,·erno contra oa lavrado•·••, é desneces&ario, 

. i 
porque; jú temos provos· de sobra, e nem aos falta a 
fràternidade de Caim. ,. 

O fJUC quer dizer, pois, esta no\'0. matriculn 'f Será' 
uma provtdenc:n tomadn. para impedir o· facto que 
tem siclo noni àenuncinrlo pelo nobre scnndor pelo 
Espirita Stt""nto 9 S:gnHicu. isto qne o governo perfilha. 
na .ic!ortnnçcres do nob1·c senndor que não súo 1'un-.. 
da.da.s, porque, ·ns irre~ulnrídnUes na. mo.tricula. do.; 
escrn.vos, referidas rcpetidt\S vezes pblo nobre senador .. 
como constituindo uma. dns ladt·oelras da. t•oca, não 
podem aproveitar n.os ln.vrnclorf.'s. 
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, Com ctfeito , Sr. presidente. que lucra o lavrndor 
com isso'l E~so.s irregularidades . segundo o nobre. 
senador , consistem _ cm nüo dnr baixa. aos escravos 
mortos ou mudados ; mn.s em que aproveita ao Ia.vra-. 
dor ·niio dn.r baixa. nos escravos que morrérão '! CreiO 
que ·não lia. m'ais desses infelizes que morr.;rão, que 
cstejlio gemendo debaixo do a.zorra.gue; creio qae o• 
mortos nii.o estão cortio escra'\"OS. 

o Sn. SILVEinA DA MoTTA : -Podem nrpnrecer Da., 
ma.tricula. novo.. . · 

O Sn; 1\IAnTJNliO CA:UPOS : - Paro. trar.:polinas aiio. 
fn.lttLo ntulcn. ·meios; mo.s os la.vra.dores nü.o sõ.o muito 
entendidos , nem podem tira.r proveito da.s lições do. 
abolicionismo po.rn. hnvcr nlli o alb.E:io ou reJuzir livre• 
ú. csc~.·nv.idüo; os escrnvos siio qunlifico.dos e a iden
tidnde fica provada. 

O Sn. Cnuz MAcUADO : - A nova matricul:~. é para 
snber-se o ntlmero exacto de escravos. 

O Sn. liiAnTr:<uo CA>JPoa : - Para conhecer. se o 
numei·o exacto basta.vn. que o governo, perdoando aa. 
multns, provocasse dcclnra.c,:ões ou a.yerb~çõcs com
pletns, mnrcando prnzos 1nn1S rnzoa.ve1s. 

O nobre senador pclns Alagúas muito acertnda
mente já tinha nmplindo os prazos das averbações 
em cxecuç:ii.o ú lei de 28 de Setembro. 

O Sn. C.l!'ISA•sXo n& SJ:UllnlÍ : - Era indispen-o 
sn v e). 

O Sa. M .. nTisno CA>JPos : - Absoluta1neate indil
pensn.vel; só o nü.o ó pn.rn. 11.quelles que vivem con
tando as pedras dns cnlçndns dn rua do Ouvidor e· 
não conbecetn o nosRo interior. Para estes tudo 6 
muito fncil. l\Ias eu vi pobres mulheres desgraçadas. 
que tinhão nm negro ou umn. negra. pa.gnrem a pea
sons q ne vinhli.o de cinco e seis legnns matricular es
cravos, Isto no. provincin do Rio de Janeiro ... 

O Sa. PAES nE !v!mmo:<(!A :-E tambem em outras. 
O Sn. liiAnTI,.no CAMPOS :- .•. onde n população 

é mais densa, tiio densa como n de alguns pnizes da.. .. 
Europa. .AinUn. hoje me re·fori {L unicn industrio. 
prospe:a. Q':le bnvia. pnrn. o Brnzi1eiro, a dos empregos. 
pubhcos. Vni-se fn.vorcccr n. aspcc:ul,l.çüo, vai-se crear. 
Ot1tro goncro de industria ; ninguem mn.tr.icÚ1a um 
cscrnvo sem um procurndor ; vni .. se pn.gnr a quem. 
sirva de iotermedwrio pnrn. faztr n n1ntriculo.: um 
despnchnnto é um protector forçado en1 ropnrtiçãoc 
publica geral, l)rovincin.l ou municipa.l, serão outros 
tantos funccionn.rios crcn.dos pnru. este fim. 

E a tuclo isto juntl'Lo-sc ns penalidades e as multas. 
Eu chnmo n. a.ttençü.o do nobre ministro do. tLgriculturo. · 
pnl'o. isto. Todas ns irl'e~nln.ridndes nn. matricula. 
deveriüo correr por conta. sómente do collector. 

Mns o ~rand.a culpnuo é o senhor do escravo. 
porqne dectdidamPnte o crime horroroso é ser possuidor 
de escravos, o por isto fJ.tlem mata. se.cbor vo.i logo se 
nbrnçar com a justiça. 

O Sn. Cnuz li!AOIIADO: -As formalidades si.io da 
lei anterior. 

O Sn. 1\.!ARTINHO CAMPOs :o -A lei anterior, pare
ôio.-me, nii.o :lnlminou n. peno. de Hberta.Qiio para o· 
escravo em cuja matricula houvesse irrep;ulnridade. 
Mns •. se V. Ex. entendo <tuo é n mesma cousn, peço-lhe, 
j{L que V. Ex. 116de muito sobre n ait11nçii.o, que corrija 
tsto ou obtenha do governo que corrija. 

Se 11s ponna siio Rl:i da. lei n.nterior1 se ni'i.o se o.n-. 
gmontn nada, V. Ex. pódc com extr~ma fncilidade. 
conoeguir do governo que corrijã o que está aqui dilf-. 
posto. 

O Su. CuRtsTIANO O:rTONI : -No re.~~:ulamento. 
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O SR. 1\bnTINno O.u&PO& : -NiLo seria a· primeiro. 

véz que um regulamento contivease disposições no
vn.s. nü.o votndas na. lei, u mais vexatorias. 

loto se deu com o. de 28 de Setembro. 
· Eis o que diz o § 3• ; 
·" O valor a que so retere o art. 1• será declarado 

pelo senhor do escravo, não excedendo o maximo 
regulado pela idade do matriculando, conforme a 
aep:uintc taboll11. " · 

·F. aqui vem consigno.do. a tabella, que é uma das 
idéCLs do nobre sonndor do Eepirito Santo. Desde muito 
tempo que o nobre senador apresenta essa idéa de 
111:i'rcnr-sc o valor do cscra v o pela idade. 

"() SR. OuntsTIANO 0TTONI: - Como eatá.,. não li 
minha, repillo-a.. · 

· Ó Sn. M.1.nTINHO 0A.HPos : - Mas eu referi-me a 
ÍliiO; ern. SUR. opinião; Q.SSÍm como n. do imposto 80 ... 
bre a propriedade escrava. 

.Este artigo, Sr. ,Presidente, encerra pontos prln
epa.es de divergencm.s entra nós. Esses preços siio 
maximos; c pet·gunto o.o nobre n.1inistro dn. a.griculturo.: 
o· que determinou estes preços 'I O puro arbitrio. 
O nobre senador pelo Espirita Santo tinhn uns, o 
p~ojecto do Sr. Dllntas tinha ontros, este tom os seus, 

· O s... CllRJOTIANO 0TTONI : - Eu niio tinha 
nenllum ; nnnca. fiz tnbella. ; não. é exacto. 

. O s ... l:>!...nTINHO <lA.MPOS : - Mas e><igia dos pro
prietarios a declaração do valor, o n sull tnbeliB erB 
assim mais umn violcncin. e um laço. 

• Mas ncrp:unto no nobre ministro : por qtte esse 
arbitrio ~ S. Ex. não teria ba.se certa. para. aetermi
nar o preço d.os escravos 'l Tinha., n.asim como tive
rio outros governos, nlhí., poderosos, mn.s que são 
obrigados, nus re1n.ttões com seus proprios snbditos, a. 
respeitar n. jnstiça. e o direito, Esses governos derii.o 
exen1plos que o governo imperinl podia. e tleverin. ter 
seguido, se ncnso nü.o fosse ma.xima. sua. constante e 
invat~in.vcl, ua.s reln.ções com os Brnzileiros, não ter 
nenhum respeito {t, propriedade c o.os direitos indh•i
<luo.es de qnn.lquer na.t1neza._ e ordem. Triste e oppro
hrió'aa 1.'crda.de pnra. os Brnzileiros ! 

A In.gloterrn, n. Holla.nda., a. Dina.ma.rcn. e o. Fro.nça., 
'lUO tambem tiverito de e•tnbelecer os ,-aloros dos 
cscra.vos, nüo cncnrrcglirüo dessa. questü.o, nem no zelo 
pllo.risnico dos nbolicionisto.s, nem no interesso dos 
r•ropneta.rios e tncrcntlores de cscrnvos. 

Entl·etnnto, ó o que entre nós ae vni fazer, e se 
·tem feito. 

·O governo ing1cz determinoLt nn lei de n.boliçiio, 
votadB cm 1833, como preço d:os escm,•os, n médln 
elos preçGs das nva.lin.c;ões jndicia.es de cscrtnros, nos 
ultimes oito n.nnos, um. dia antes dn.. nprcscnta.çüo elo 
biU ao parlamento. 

Os governos holl<Lndez e dinnmar<J.11ez Bccití.riío 
tnmbem n médiB dns nvnlillções jndiciarins en1 certo 
pOriod.o ~.te o.nnos ; cln mesma n1a.ncirn. o governo cln. 
Rcpubl icll francezll, pagando n lndemnisação. O {}0-
'Vern..o, demais, rcgu.lon a inclomnlsar.rio pala, lei 01"(lina
ria de desapropl'iaçcio, paaa~ a8 fc<::enc/<t,, tumbem 
aiJs· prop1•ieta1'ios que ctssiu• qui.::erc'io, nn Uollnndll. 

O que significa. este twbitrio elo p;ovel"nt) tlo Brnzil 
ú que dccidn1nentc os Brnzileiros devem con vcnccl·-sc 

·<lo_ que enta·e nús o Estn.do, como I..uiz XIV, é senhor 
elos seus subditos o de tndo quanto ó ücllcs. 

Nüo sei se o Ut)bl"O ministro dn n.griculttun. obteve 
nOmen.çiio do nvnlindor judiciaria ; nito sei so o nobre 
ministro do. n..gricultnrn recebeu essa. non1onçü.o com n. 
sun. Cllrt" de ministro. Donde lho veio o direito de 
mnreCLr preço de .escravos 'I Neste caminho em que 
va.mos do nutoorncía, tHJ.nelles que vii.o desanimando 
de ve•' o go,•orno do Brnzil tom<Lr juizo o mo•·alidnde 
qu<Lsi que estiio desojon<lo qno isto vi~ CBdn vez ll 
peior, pnra qno a intensidtLde do mnl foreo o re
medi-o. 

Mtu jt• se tem dito, Sr. prosidento, o o honrado 
aonndor po•· 1\finns demonstrou-o eloquentemente: 
eotea preço aniLo têm .Justiflcllçii'!· (AJKU'tds.) • Se o 
govorno quer promover a. omnnc1pnç~o. tt.provolte-so 
da baixa, dll doprocinl'iio dos preços, embora devida 
"'caus1u artific.il\es. Niío h11 lUUitos nonos eu soubo 

de meu vizinho recusar, por 40 esornvos eocolhides 
d'entre 50, com contos de réis; mas ello hoje não· 
teria razão nenhuma de rocla.mar se lhe disseasem-
01 sena escrnvos nito vnlem 20 ou 30 contos: não. 
teria razão nenhuma, porque aquellea escravos nã• 
tinhiio custado o preço que lho em por elles otfere• 
oido · e assim como ollo nada prL:>:BVa pelo au~mento 
do vtÍIJ; dos escravos, nenhum direito tem ã lDdem
nisBçiio pela depressiio do vn.lor, qu<Lndo eliB 6 d.evida 
,. c<La•aa naturnes e le~;~:itimas. · · 
· Outr11s cntUB> podorüio clnr B mesma deJlreasiio de . 
preços como cm •nitras indusLrins o proprieda~cs. tem 
acontecido. Per exempl": pócle ser quo a prov&nc&B d• 
S. Pllulo rekol•a este problema znelhor do '}Ue ao ••
pera. So o arndo, movido a vapor 011 por electrici• 
aa.de puder la vrn.r as noaaas moutaahaa como aa 
chnp~d<Ls paulis~ns, os trnbalha~oreo tornl!r-se-h~o 
muito menos ex1gentes, e o sa.larJo lerá muato 1naas 
barato. · . . 

Por que, pois, determin<Lr estes preçoe' Elles niio 
correspondem ao valor real dos escravos, nem ·nos 
districtos de cnfé : elles constituem uma verdadeira 
immo"a!idade dB lei. (Apoiados. ) Como sou esernvo
crn.tn., tenho ouvido chamar as couRas pelos nomes que 
nii.o merecem ; mo.s não hei de usar desta faculelaae, 
chamarei pelos nomes q_uc merecem. Uma verdadeira 
immornlidade, Os proprtetarios de escravos, ooa dis
trictos de café, nü.o viio aproveitar-se destes preçoa,. 
creio eu; mns ainda. que fossem, niio era. isto justo, 
porque t<Les preços siio superiores ao VBlor real dos 
escravos no merc<Ldo, valor que hoje é nullo, póde· se 
dizer. · 

O SR. CnntsTrA.No 0TTONI:- Nem isso ha de 
nprovcitnr nos fazendeiros. 

O Sn. MA.nTINHO CA.MPos :- Perdôe-mc : tenho ou
vido estn. obscrvnçito repotidB por todos os nbolicio
nistns mns não sei mesmo em g_ue aproveita ás suaa 
icléns.' Creio. V. Ex. que ficará mttito satisfeito o 
fazendeiro que, embora tirando a cnmiso. do corpo,. 
puder pagar tudo o que deve : n~o _ hB um só que o 
nito queirn. O pn~nmcnto dB div1da dos lavraclo
ros nproveitn ó. 'i'BvOUt'll, porqne vai restaurar-lhe 
o crediclo. O clevcdor não tem senão obl'ignçüo 
riNo•·osa de pOr os seus bens á disposição do credor. 
Q

0
na·nomnento de qnc· nito lhes aproveita..rio. immedia.

tame~te nüo é verdndeiro, e qua.nclo fosso, nü.o é razti.o 
pnra qnc o EsttLdo deixe do f<Lzer j nstiça nos lnvra
dorcs. Q•mntos 01npr~g<Ldos publi~os ha que, ·nntes é!• 
receber os seus vcncamcntos. estno com estes '\"encL
mentos no prego? Entiio o EsttLdo niio de,·eriB pagar
lhes o ordenndo. porq\tC nü.o lhes ap~oveitn, senü.o no 
dono do pt·ego 'I 

Essa. 1•nzfio nõ..o procede, assim como não _procede a. 
impntll~iio, que tenho ouvido a homens de tnlento e 
que te~ conhecimentos de mo.terin. econon1.ic~ .. os 
qua.es ccnsurüo o. lcL\roura, porqne deve muito. E' ele 
lumont!Lt', qn<Lnto á riqnezB publica, que B lavourn do 
Bra.zilnüo dovn. muito mais ; isso qttcrerin dizer que 
clln. teria. outro desenvol\"imeoto, nlu1to 1no.ior do que 
o ano tom hoie. O CJllC quot' dizoL" um l'nvrndor que 
devo, sonão é dividn do jogo, de dissipações e ele pro
di"nlida.dc, c poucos merecem estn. nccnsa.çüo Cf 

Deve pot''lue deu impul&o ó. sun inclustrin com cn
pitnes alheios . .Ean tod'o o caso, a. divida da. lavoura é 
pa•oporclonnlmonto n1u.ito tnenor quo a do todas na 
outras industrina do Imporia. 

O Sn. CnniSTlA.NO 0TTONI d.í um n.pnrte. 
O Sn. l:>!A.nTINUO CAMPOS:-E qunl é n. indn~tria 

moderno. que se desenvolve com os ca.pita.os sómcnte 
-do inclustrtnl 'I 

Os bancos seriüo entü..o inuteis c desnecesso.rios 
para oolligir e emprestar cnpitnes. O l<Lvrador núo 
de,•er ó para elle do gro.ade vnutngt.ml, rr.-.ns a.ttgmen
ta..r a credito a. suo. intluatrlo., ó..fn~or o moamo qtte fa
zem tod~As a..a outrns indu&traao, n,..m é err• nem 
crime. . 

E', pois, uma o.ccusa9ü.o bn.nnl que a6 provo. o 0~10 
e o desejo do dosabonn.r n ln.voura e nao o.prove&ta 
a.o8 que o. fazem, a.os inintigos da. lavouro., cujo a.mor 
pro,P.rio so humilha por verem os l<Lvrndoros om pros
pertdtLde renl ou supposta. • 

E' pena, repito, 'll\e B lBVOlll'a não d~vn muito r.n';'is, 
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'.(): !azendeiro que deve metad~ do que tem, já deve 
,multo.; entretanto, o çommerc111nte, que gyrt> com 
t.:.capitaea dez ·vezes ·superiores o.o que poasue, nii.o se 
,&1Jppõe em mão estado, além de que o que o pobre 
l.lávrll4ior. tem est4 á viat11 .de todoa, o ninguem sabe 
o que está .dentro daa Cllrtcirt>a do negociante. E' 

.. -.iatv, fique V. ~- corto, opiuiii.o ,dos que negociii.o 

.:•om.a.la\.·oura.. · . ···o Pedi. um,.di,.· um fo.vor (prazo para: o pag11mento de 
,.umu -.diviua.· do um vizinho meu) o. nm doa commis
"aarios :de. caf6 deata. pr11ça; Ello ft!-lo promptn
(mente. 
. .Di ue-mo: • Esse fazendeiro deixou a minha. cns11 
~aem ter rn.züo.; sempre o servi muito bem I Do1.t o que 
.•oc• quer. • · . · 

... 1\laa, meu vizinho queria. d11r letras do novo com
miasario em pagamento: eu voltei, pensando que a 
eouaa. ·foase muito ma.ia agrn.da.~el no commissnrio a. 
quem eu tinha. ido pedir o favor, e elle respondeu-· 

·me: « . .t:lomem, você sabe o ~ue mais~ eu sou nego
.ci11nte tambem, mas quero a. letra do devedor me<mo, 
porque eei o que elle pouuo, e o outro nii.o .àei o 
.que tem. • 
_ ., O Sa. F&nNANDBS D.\ CmiD.\ :- Elle queria antes a 
·garantia autori•ada. · 
. o· s .... MABTII'IUO C.\UPOS :-E andou muito avisado. 
.. Se o governo dú. credito ás inlorma.çõ .. s insistentes do 
:u.obre senador pelo. llrovincia.~do Espirita Sa.u.to, mn.n
•e processar e condemno.r os ea.lteactores, mande 
mesmo enforca-los. 

O SR. CuaroTIA.NO 0TTONI :- V. Ex. está pbllntll
aiaudo ; e11 referi-me a factos que ee podem dar. 

O Sa. MAnTU<Bo C.u<Pos :-V. Ex. tem fallado 
ui•to mnito.s -vezes e é muito injusto pnra com os seus 
compA-nheiros de todos os tempos. purque fomos &llS
. wntndns constantemente pelos lavradores e lhea de
-.eu1os. gratidü..o. 

· O Sa. CaRIBTIA.NO 0TTONI : - Est•~ adulterando o 
.que eu disse c talvez porqne o meu discurso nlio fo1 
publicado por extenso. . 

O Sa. M.-nTINuo' C.u<Pos :-Não; V. Ex, está en-
gan•>do. . . · · 

En presidi a uma província· (a do Rio de Janeiro) 
()Ddo. tia via muita. eicro.vntura, e durante o. minha. 
preaidcncia o. penas houve um ca.so que vou referir : 
todo o mundo nü.o ignora. que sou o primeiro escra.-
1rOCrnta do lmperio doBrazil e qunndo o mmi>terio da 
·agricultura, que era presidido por um abolicionista, 
me ordenou <tUO offic1nsso no ju1z de rliroito dn co
marca afim de processar a j nota classificadora, eu j 4 
tinha expedido a ordem como presidente dt> provín
cia e a junta foi absolvida pelo juiz do direito sendo 

_a des.i.'rouuncia sustentada nqni pela relação. 
O Sa. 8JLT~IIIA. DA. MoTT.O.: - E' natural. 
O Stt. M .. aTINHO C.\>IPOS :-No.Lural, ni\o ; o nobre 

••n11dor nii.o poden~ passar por mais imparcial do que 
. oa tribunaea do Jlaiz de L• e 2• instllnc•as quo absol
vt!riio uma juut~> accusada do facto de nvaliar por 

· t :601lll um eacrnvo fugido. 
Bnstava que o senhor provasse perante os tribun11es 

que o escravo niio estava. fugido pa.ra. que a. odiosi
dade da. a.ccuanc;lLO dosnpparoceaae., e V. Ex. sabe o 
.que aü.o intrigll& ue ahleins. 

Ahi tem o nobro senador por Mina.•. qa.e de certo 
..ará o poeta q11o cantarâ esta epopéa-Do que se póde 
••pera.r da Dl.IVO. inutil mo.tricu.la.: , •• xo.me e vexame 

.·116 c\ o que nolla so põde ver. 
Diz o 5 7•': • Soruo considaradoa liberto• os escra

. Toa qne no prazo marcado nii.o tiverem sido· dados A 
·lftatrtcula, etc., etc.,. 

S. F:x. dizia que t~rr a 1• matricula que regulava. 
Assim devia aer. O projecto tem disposições, p11ra as 
quaea invoco o juizo do proprio nobre minu~tro do. 

. agricultura. tio aobrnnceiro ao '\'n.lor 'lo• escravoa: 
1por exemplo: os encarregados de dar á matricula os. 
:.eacr&voa u.lheina ficü.o obrigados a indentoisur C•S pro 
ijuizoa que caua11.rem por falta della, no emtauto, em 
. «erlll, os que tomii.o conta doo escravos alheioo ni'io 
·.Mm meios pa~.ra garantir o !leU va.lor 11.011 fu.zendeiros 

,;(/ta um "Jl"r,.}, eióo admini•tradoreo, aiio feitor"~ 

h
1
omena pobrea, _por11ne & ueeta ge•te que. ae er.contra 

o melhores, n.ao_ á entre os Dacbareis e doUtores, 
nem entre oa rtcos, que IJUerem. ndministrar·o que·6 
se11. Ist~ é uma caçoacla., se ó. Jicito .. servir-me dessa. 
expressuo. .. .. , .: · 

Sr. presidente, :ist'! é pari> mim mt>ll'uma,prova: 
ncetlsa-se. to(los .os du1s o parJumento:, braziJeiro d.e 
fallnr mu1to e nnda fazer, no emtanto admiro•de qne 

, o nosso parlamento occupe-se de uma porc;ão,de tra
bn.l!l!=>!l scn1 estudo »em su.fficiente . ref\exiO'. que o 
obrJ~uo IL vota.r •. Bem ho.ja. o:parlamcnto. qUe nada 
fizer. · 

_.O Sa. f"ILVBIIU. M.-nTINI dã um 11parte. . •. . . 
O Sa. MAR~lNBo C-'••os :-0 nobre senador. estt\ · 

vendo IJUB u!tlmameut& 11lguna collegas têm-ea· to ... 
nado notaV':IS pelo repudio do todas as suas opiniõea 
nesta m11ter1a. Como argumenta-se'! E' precieo votnr,.;. · 
so o _po.rec-:_r da co~miaatio do aenado. parecer muito · 
cone1ao. .tu.o conctao que nada diz. niio ha d.a.vid.a! 
alguma-1sto é de disciplina. militar admiravel . 1 

O Sa. Cnuz M..aiL\IOo : - Confronte-se-o .. Ocim • · 
de 1871. ". i 

O Sa. I>IA.nTINHO c...., •• :-E' do V. Ex.~ não 6 :' 
meu. . J 

O Se. Cnm: MA.cli:ADe: -E' doa Sra. Souza. Fr11n00• 
Snpucnhy e Paranaguá. 

O Sa. SILVEIRA DA. Mon.- : - E' muito dilf'erenta 
deste. 

o ~R. I>f.\RTINirO CAliiPOS : - E' muito maia sttb,..: 
atnne1al do que este, que p6de ser muito agrada.vel a:o: 
g~verno, maa certamente em parecere• de:ata ordem 

· nqo ó ~•.te ba do basear-ao o credito do senado brazk' 
· lell'o. E o te parecer servia para o aenndo parllgunyo ãti 
Lopez • 

O Sn. Cnvz M.\OHAD.o : - Recorde-ao do de 1871. • 
O Sa. M'.\!_\TlNilO c .. IIPOI : -Defenda-o V.· Ex. o! 

governo euta.o era aeu. ' ' 
O Sa. B.oaao~ BA.aR&To :-No outro a unica ditre

rença q~e hav1a. era a promessa de que oe diecutiria 
a mnter1a. 

O !5a. SILVEIIU. D.\ MoTTA.:- O Olltro fttndavn-•• 
na d1acussi\o ampla que já tiuba havido. 

O Sn. B.-anos· BA.aazTo : - Onde 't 
O Sn. SJLYEllU n.- Mo'I'T.o. : - Aq11i no senado. 
( Contln!'ão o• apt~•·te8.) · 
O Sn. M""'T'"uo CAMPos : - 81'. presidente e111 , 

outros arti~tos eu mo pormittir•i a. Jiberrlnde d.; cha
mnr a. o.ttençiio do nobre ministro da agricultura C!CJtn 

outras observo.çõe_s t n~o quero prolongar o debn.tc. 
quero f11zer ao m1n11ter~o eete oerviço, que nii.o é de 
graça. 

q nobre senador por Minas Geraes declarou ano o 
proJ~cto passa de'!_tro de poucos dias. • 

Nao. seoh~r: J}llO pnsaa.rfa. se nós o quizermoa; vc- . 
lho. valetudloara,•, uecess1ta.do de tomar area. con1o ' 
a:e aco!'selbou o nobre ministro da justiça, apcaar 
d1~so amda posso .!aliar lllgumas horas, se bem que 
seJa do. todos '! mn1s fraco pela idade, pela molestia 
e pela 1ncar'a.C1dada ment11l. (Não apolt~ltos:) 

O Sa. Ari'ONSO C•Lso :-N~o .. cho que ia1o cOD• : 
venho.. 

(H" outro• ap"rtes.) 
O Sa. M.-aTI!'Bo C.A!IIPOI :-Pe)a minhn parte nii~ 1 

faoo toda res•!tenc1a que dev1a e podia fazer coro. 
modo. doa que aao m~~i• petore• do que o governo • 

o s_ •. _B ... aaoa u ...... TO :- E niio dá esae direito 11 
comm1asuo tambem 't · 

O Sa. SILT•n•.o. JIIA.aTIN&: -Elia reserVOli.-IO G 
direito de diacntir • 

(11~ outr·o• e&parte•.) 
· O . Su.. M.-aTINIIO C.-MPOI : -.A ·argnmoutap& .to 

Sr. S1lve~ra da Motta e de outroe, no meu .. pirlto, ptle 
e!"b!"rac;os, 110rqne <>ra elleo t610 urna opiniio aboli
ctotuata. ora outra. escravocrata.. 

O Sa. CIIBl&TU.No OTTern :...;.Eu ' 
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I O Sa. lll4aruao O..•••• :....:..Em outra dJieca o nobre 
aenador era ..,r;raatle e•eravocrata.- ass&nJ coano Oi 

. ;principaeo defeal'>res nctuaes desta' idéa, que po
ilem· ..., oombatidos lendo-se oa seus diacurso• e 
e a cri t•&oa. · 

O Sa. Apro .. o CaLao :.-Isso foi quando o nobre 
.pres•.••~te do conaelho propoz a aboliQiõo inter
' prOVtnOI&). 
· O Sa. lll4RTII'I&O C.utPos :-Neste ponto haura aeja 
;feita ao Douro sena<!or J>O~ Minas, que diz franca
.~tnente que mudt>U, n.u, tergavel"aa. 
, Pordoem-me, t>orém, os nobres seriadores ; esta• 
"muduoQas,. acom,eanbn.ndo as variações da. politica, 
;tirii.o á aua opiniao R autoridade e fot·ça moral que " 
.'"deviMo cerctar .. Esta a lJOsiçii.o dos principaes abolicio
e:lllsta•. com ra.r:u• excepções: sustentii.o hoje o con
·~trario do que aust~ntá.rü.o anteriormente. 

O Sa. Sn:.vErDJ. DA MorTA dá um aparte. 
• O Sa. ·MAnTP<uo C•>~Poa :-.As idl!as alio diame
tralmente .opi''J&tus. 

• Q ,.;a. SJLv .. InA D~ ·MorTA.:- Es;es projectos estiio 
!l09 An.II.Q.PS . 

... O Sa·. MA.I\TINUO CA.~PO!I:- O qrte se sc;;::ne é que 
,V. ·Ex. tf'.m mu!lado de opinião hn. mnis tempo o mui

.tt~s vez~ ... o que n1i.o é proprío seguramente pnra. ius-
·Plrnr yrande confiança. 

O l'.a. SJLVEla< DA MoTTA d{L um aparte. 
O Sn. MA.aTINBO CAMPos :-0 que di:l:o é que tenho 

-ra.:z.ain; uté a revoluçii.o de ~. Pa.n)o, foi Jilleral, dei,JOÍS 
c.~ol c~~n&ei'\Q.dor e muito disLincto e 11111ito convenc1dn, 
·e ai~ada de:pni3 ulthna.1uente rndico.l. o que creio que 
·e;muiw peior do que os outros dons. (Riso.) As dou
ttrina~ qu! lhe tcnbo ouvido alio incompntiveis co1n A 
c:onstltU&çao. 

. O Sa. SJLVBJM I>AMoTTA. :-Incomp:ttiveis com os 
-«àuPoa. 

O Sa. MA.B.Tl:"'HO CAMPO& :-.Sr. presidente, eu niio 
,..JBe le~·a.ntei para fnzer um discurso, nü.o tenho ll'J.Ut 
~tunn uotu, e eotreta.nto tjnbn consns bem boo.s para. 
:ler, pois en não tenlJo. qne esforç"r-me po.ra. àe[eader 
~ Jninbn. opinião, que teve outr'ora. melhores pt~.
r.r.aclinus, •• 

U Sn. C"u" M.t.oriADO:- P6de continuar porque 
fa.l 1 n. sô um q 1!1.1'to de boro.. 

'..) ~nh M41\TJNUO CA:~II'OS: - Sempre rep\1tei of
,fcnsul fJUIIndo se ane nponta.va. n. h' ra. pnrn encher, 
~·fnllu sómcnte qnnndo- tcnl1o nccessidadP. d"e fallo.r : o 
·tlolJre senuc.lor n1eu r~migo e p.atJ"icin, c;nc ó poeto. o 
. .teJ.•CI•tist,•, é que de\'C fuze1· um imprUVlSO purn. pre
.'eHclwr a. horu. 

O Sn. Cnvz MACllADo :-V,. Ex. ta.mbcm improvisa 
e ou o tenho appln.udido m.~~ca.s vezes. 

.DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 3 DE 
SETF;,IBHO DE 1885 

IIA.TA.DOURO PlJ'BI.(QO 

· Q l!lr. B•rthaho c nana> oH • - Sr. presidente, 
o stuAd'CJ me permirtirâ. que, etnbo1·n .r.nuito 1nnl e muito 
impcrfeit.umPnt.e, prncure dei:iCIUpenho.r o }ltltriotico 

.. .,llJ•el 'ln e des. m,•enhthilo ate hu.. poucos din.s os dons 
.nehrcs to>enn.Jul'ets, o nctuul Sr. miui~tro da. guert•u. c o 
noln·c s6na1lur pelo Pn.ranít., dnrnnto sete o.nnos. qu.c n. 
111hn núo pnrecOI·Ü.o longos. E ctt nppln.udi e a.com
.pt~nbej u. .SS. E~x., porque, omborn tnmbcm fo8sc go-
; vornn nl~uns dias, toniJo a. coovicçi'w ele qnQ a nppo-

at.i(;iw O 'l11em tc1n rnzllo; o cmh. voz mo con\'cnço 
nulis de quo em g-eral, é clln .qnon1 tem razão, que o 
~l)\'(jl no niio n te1n. O go\'erno é qncm UCll'nóO. n. to
tiO A" t•·d, "oS cmpr.eg"dos SÜO U~ SUU.llOillOil.,•ÜO ; d.es
~on:•j.o. o o osp1r1to .conscrvnu.o1• que uo governo 
(i'cou, d. lotlps quo nfio sejii.o por ellu nomooi<los. 

A inun ug:orn o Sr. rninistro <lo imporia, no seu 
projecto ou tl"n.tnd.a sobré h:ygieno puLlicn,. ntó quer 
'{n., <18 medicos dn.41 proviucius fiejii.o non1endos pelo 
~u \"et•ao. 

. _..., ... ,. 

. Ató ngorn !'creditava-ao. 'l_lle so podia dispe~aar 
1~so; Ullt&, nuo. aonhor;. aqt.u vd-~e- ft!elhor. o .. prea-. 
t1mo· e o zollo do• med1ooa. do 10tor>or. E' eate o• 
vezo. · . . ·'" 
. O Sa. C.t.sTao C.t.aa••u: - SaS os preaiilentee .... 
JUntas é que aiio nom·oadoa· pelo governo. . "· · 

O Sa: MAaTil'lrro'C"'••"~ :-V. Ex. perdoe, ~o 
na armrodilha, lei que é lib•ral; maa·oabio na·.••par
rel~, permitta-rne que lho dig~ isto; não por ~r_. 
ma as velho <Jne V. Ex., '<Jlle o n .. o son, n:as por-mau• 
experiente 'dest~a tramou•• parlameotarel e do go-
verno; ficar.\ tudo uma irmandade de Santo l~tDaoio 
de Lo.)'ola. Os mediooa, con1o V. Ex. _sabe, falliío á 
cabeceira do marido o da mulher. da miLi e do filho• -• 
sabe-se quanta inveja os conservo.durea tinhiio deata
f!Ossa posição, porque qnasi todos os medico& erio 
hoeraes. 

Mas, Sr. presidente, repito, prc.metto redobrar do· 
esforços para. de.:ietnpenh~r. e muito· mn.l,:·:-a 'tarefa 
P":tr.iotica do nobre .senador pela. Bahia. hoje nobr~t 
m1n1stro da guerra," c do nobre senndor pelo PnrnoA,. 
que hoje não a co'ntinúa; com grande prej11izo publico. 

O Sn. ConnEIA :-Já tnrdava I · · · 
U Sn. lii•RTI<uo CA.MPos :-..• mas en hei- de· for

çn-lo o. tne dar o seu concurso, hei de fazer ·todaa· ••· · 
111iaho.s diligencias po.l"a isso. · · · ' 

O Sn. AFI'O,.so CuLSo :-Elia jlL não p6de com Gil-
pedidos cle presid•ncia <le província.. . ·. 

u Sn- li!AnTINUO c.,MPOS: -E' certo: S .. 'Ex. est4 
cheio" de pedidos desses, o.nda. tão cheio deUes amrio 
os bonds daqui da. c01·to .em _dias de festa.s de Villa
Isabel ou Copacabann. (Risadas.) 

o Sn. AFF•NSU c~LSO: -o Sr. Cruz Machado tam
bem n ü.o pôde com os pedidos de prosidencias. 

O Sn. Cnuz JlfAOriA.no : - Eu 'l . 
o Sn. li!A.nTINBO CAIJPOS : -Tenha paciencla ••• 

. 
O Sn. AFl'O,.IO Cr<Lso : - Sõ os do Mar de lle•pa-

nha cliio-lho lltnito trabalho. · , · 
O Sn: 11!.-nT>NHo CAMPos : _;.lia uma enchente rín 

cidade, de pretendentes .•• 
O Sn. Cnuz M•ollu>o : -Eotou muito aoeegado ero 

minha casa; ninguem me incommoda. · 
O Sn. llfAnTrl'IKO CAMPOS:- Eu sei .... Poi• V. E:o<. 

ba. elo inconunodnr-so com os amigos 'l . Isso não aeria 
de Mineiro, que ó sempt·c hospiíaleiro; a· hospita.li
cla.de é uan ·1os sena curncteristicos desde. o tempo em. 
que os primeiros cstrnngeiros viu.jn.vãn por Minas. 
V. Ex. con:sulte n. os to rc"pcito Sn.int-Hiln1re. que só 
nü.o dlL boas in·fornJnções g, respeito de un1 -ponto dn. 
prOvíncia, - no qnc nlí.o foi justo. . . . 

O Sn. Cnuz ~f•ott.-oo:- Veja o senado: cu, qll<> 
nU.o tenho cn.ndiJnto~ possan.es, é que sou .~ccusadp! 

O Sn. l\IARTINHO CA!UPOS: - E' porque ·sabem que 
V. Ex. a.spirn cous:;a. 1nnior • 

O Sn. 01\UZ M•on•no: - Não ·aspiro rnaia do q11e 
SO\l; hn.stn-mo n Cttdcirn. "do scnndor do Itnperio. 

o Sn. 1IARTUIO c.un'OS:.- v. Ex. j{L é brig~UeirO, 
e não póao contentn.r-sc com qun.lquor posto infcriot 
ao do 1nO.rcchnJ de exercito. . 

O Sn. Cnuz M.o.ou.o.no :-!IInito obrign,Jo. V. E:. j>l 
n1e vio de espada c drttgonu.s '? · 

O Sn; ~I'!AKTINIIO CA!\ll'l'DS: - Estes incidentes vã.o
n1c o.pn.rto.ndo do nsaumpto que teoho cm mirn, c qtlC 
interessn. ta.nto no nobre sonnrl~•r pelo Pa.ro.nlt. qut: 
niio lu1. ele desistir de p1·asegnir no serviço que tWt 
patrioticnmcntc iniciou o f:lCl~ qunl se eompramettet1 .. 
corno uo nnb1•o ministro do imperio, tii.o zeloso pro-. 
tector tln hy~ieno _ pnb1icn, o creio que ni•o sú pol" 
nmor dn. hyiieno, sc:nlLo tnmbcm !lOr nmor cJu v1da 
hnmnnn.. , 

'l"rata. ... se, nritln. tuais, nnUn Jncnos,- Sr._ Jlresiclente,_ 
de saber en •o o nobre sonndor pelo Pnranll jlt tem 
OS infOl"lllO.Çõ'eS l'!tlC p~dio n l"C~JIOltCJ dos :OcgociCJS Jo 
1nnt,u1auro. 

S. Ex. íullot1 aqni com mnito calor, xnult<> energia, 
a.\cercn desta {llltSliÃ:. dê Jl1t\f.RO)tl. de g"D.dO, C COllfeSIO· 
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a V. Ex. que me deixou meio embara9ado, por~tne. . O .Sa. Ooaaau:- O qae recebi for&o .olftalo1: ·'ID• 
aio oonheoo e de n•&O!'io. No lagar cada vivo· elle, c~natic:> do .eçediente da camara. · · , : •· ·:•-:. · 
111ailotem bnport&naia; III. matio-1e quatro ou aei1. -0 Sa. Ma.aTrl'l•o O.urN1:-Ea nuacaoa•.,a. E., 
raHa por aeman11.: nanc11 nos falta. a cerne verde,. e. todo 0 eaao, ea pederia qaa V. Ex. ·.iD._.rp-~ae.:,o~ 
eepecialmenta 01 fazendeiros niio fazem conéarrenoia. 0811 valimento, 10 .~c&IO '! mau requa!ameato ·-na~ 
aoa ·conaumadorel do matadearo pabhco. Mas, para boatar. para qa! aeJ~ pabhcadaa eaaas tufo~~·"" ••ta· cidaclo a qaeatiio é muito importante, e aena é Este pol>ro pabhco vava · temeroiO, abalo da nceaall'r 
ll(ua. pr. ecisamoa experimentar o zelo que, pela h;:ygiene. sobre este negocio de alimentação, e • V._ Ex.· ha· ~ 
pabhca; tem o nobre miaistro do imperio, ainda que. dar licença que eu, •'!'~ora meu'!• sabado ·D .. Iaa -~.,_ 
eu' veja·para S. Ex. ~rrande risco de compromettiar o teria. que 0 nobre ma'.ua•ro do ampe~io, lnfo&:m•. a~ 
credito· do aeu zelo. · · . · . · aenado qao uma daa ahmentaç&ea maaa convanaaater,, 

Ba trel OU quatro- aiaa 00 ... 8 D08 jornaai a noticia' qnando aa teme a invasão. do ·ciiG!era~m~bur,~>ê·.a1 
clo"iaforma9óes. dadas por um dologl\do do policia Corta 8 aadill alimentaQ., anamal. ~ao. darea·_qaa laJe; 
eótirii'oacaudalolal extorsões praticad111 no mata- preciso prepararmo-no~ P.•ra presclDthr;du 'fractu.J 
douro. · porqtUI não guero preJudicar '!• chacarearoa, • ,. ea.ail 

»P..-mitta-me o nobre aeuador pelo P.arana\ que lha.· . uma dn• gatlodicea de que ma•• goato; "!" COQtrar!_o,, 
d.iga•que··ahandoaoa ama causa muito justa,· a cansa eou muito intereaaado emqna ae dê a maaoreXJI&Ds)OO 
da moralidade. e do bem publico. Li quanto ao direito 11. cultura a ... fructas. ' . · · ·· · · · 
do:propriedade doa pobrea Mineiroa, ellea que teahio Eu pediria, portanto, Sr. p.raaideate, que M pabll~. 
aaõta paciancia: o ·tempo é de aeatimentalismo, de' cassem as informações dedaa ao 1anado: aellaa talveS'I 
~mmuaiamo o ·deupropraaçi\o, com iudemniaaçiio a\ possa encontrar base para o oon~e:imento de qu'!s
-cuata· do ·dono (ri•o), · o que dã. para o Estado a vau-· túes que, devo dizer ao anbre manaatro do; imperao_,, 
-tagem dol arrecmtlar o im~sto para a indemnioaçiio e liio mui graves, 80 é verdade o q~e. •• pablacoa_ pqa 
.gozar doi jaroa d11 móra durante o tempo que quiser, conta do reato da delegacia de pohcaa da alta&\11\0· fí.; 
:t>Or'lue a·re•tituiQi\O serà quando lhe aprouver. . nada e eu uii.o posso duvidar de que ••Ja . ..,aidada. 

01 jornaes noticiã.rão que, por motivo de desordem desd~ que é offic1al a iaformaQão. • · . 
o• :ameaça de desordem no matadouro, alli compa- A reaponaabilidade de•••• fact.,. deauaat..toa ;16.: 
zeceu um delegado de policia que, para eloria do uio cabe á. fiaada aitaaçilo. cab• 11. oitnaQão reiaant~ 
ca..,erno, aindl\ era resto, creio que o ultimo, da a conviria qae. ella toma••• III&& cautelas para qnandlif 
1ltuação anterior, ainda não era agede do actual for tambem situação reiaanta o cllolero-morW.n 
·miniatro do imperio, que ainda aão deu prov11s do estar habilitada a poder ae mostrar a par ela aua 
seu zelo, era agente do auteceaaor do S. Ex. aa • 1 · t · 1" .• - · d rava • • ...... . . pila a, que a , .. s uao me pareceu grau e ccaoa. sr. presidente, o aenado ma pei'ID•t••r• po .. ~-

Denunciou eate delegado facto graviasimo, tiio ttvo deste requerimento faz!lr uma obaer.vaç~. A un-. 
gra~e, que todo o bom desejo do aolire sanador pelo prensa proata grandes aerv•90• e a pabhcaçao doa d~ 
Perna~ aão o h11bilitoa a inventa-lo ou ccnhecê-lo bates ainda é um grande eerviço, mal Deu• g'Diz 'I"~ 
primei'ro· que nós nutro•, foi o delegado de policia uoate mundo andasse o mal ao lado do 'IMim, a~ 
'laern o trouxe a publico. para melhor glorificar oa felizes, oa eleito• qaa sou-' 

Mão ba tres ou quatro diaa, jornnes por .assim dizer berem evitar o mal e praticar o bem. • · 
ofticitiea, uns porque sã.o petroleiros. abolicionistas, Das diocuasõeo na impreaaa do aoaao pau: e aa. dq. 
outros porque vivem na maior intimidRde e boa bar- parlamento, da oertoa annos a e•ta parte, a!'o<> dare• 
nionia ·com ·o 'governo, noticiáriic esse facto. te ado o que aiio tem vindo... parece qae se p6!i~ dazer !\~ 
publico apenas prnmessl\ do chore de policia de talvez não tenha deixado de ficar ao esparato. publa 
"ue estudaria a questão. Ora, oe o estado de 1aude alguma sua peita quanto ao C'!_mportameato da íuac ·. 
do chefe da policia· o obriga a levar tantos dias a es- cionarioa; algurnaa vezea •••. aso !'fiii"D!o•,. talvez ~e!_. 
tudar esta <tnostiio, tendo jl\ sobre el111 informações possa di~.er que algum fan001onarao . aao. tenha det
officiaos, o Sr. presidente do cnu•elho que julgue do xadc-repito aiada talvez- de dar motavo a algam&!f 
que vai ter e da administração, que vai dar-nos. ·suspeita. lato 1e refere a fanccioaarios.de todas a-_· 

O n')bro miqistro rio imJ?erio ardia em zelo por categoriaa. d . • 
eata• queatõea quando os m1niaterioa aii.o eriio do ICIJ Amda boatem foi revogado um decreto o mams- ' 
-partido: agora não só o minioterio é do seu partido. terio poasado. que prohibio a um cidadüo a eatr:~da<,· 
mo• é S. Ex. nresnro quem está. no governo, a puta nas repartiçõe• pnblicaa. . _ _ • i 
ti 1ua, a da bygiene, da sande e da alimontaçiio pu- Nii.o aoi ae eate decrollo era legal ou nao, Dao ser1 
Llica. 18 0 que 0 revogou é con•vonioata c;>u não, .dev'! mesanol 
. Ha dias aabe-ae que, além do preço estabelecido dizer qae formo muito oom coacetto do c1dadao a qua 
no ma.•aclouro •. devu~o-ae pagar uns po~e•. co:no 10 elle se refere, 1ei que elle era rico, que era npuleDt•l·r· 
diz em linguagem cbuln, que não aao muito leves, quando teve o mtio g..,oro d~ ae.IJ!~ltor em empre.a,! 
além dr• couro. dos miudoa .e dE- não sei o que maia. a sua fortuna foi ~tanba muato hcata.meDte pelo com
Tenho. ft§ em Deus qae os Mineiros b!'o de defender mercio, pela indaatria e pela lavoura. . 
na sena intereases; em materaa de mteresses ellea Mas nil.o é esao c lado por·que eu quero encarar a( 
sabem suateator os seus, desde que ai\o eacontriio questão de 1er negada a. eefe ci?~di\o a entrada aaa{ 
-forço maior. como a do governo ; ee o aobre ministro repartições publicas, foa a .uotacaa de factol gr<Lve.-.. 
do imporia der protecção aos emprep;11dos do mat.'\- qtte podiiio aftectar a morahdada do govera?· • 

. douro contra o Mineiro, elle ba de succumbir, mesmo O nobre ex-ministro declarou que l•avaa peaado 
-porque ost•í em terrll estran~eira, mas só assim fal- inforn>a'i!loa 110s aossoa agent•s diplomaticoa aa Eu
tan:lo-lhc meios de resistir a extoraii.o e nppressão. ropa. Nuo eei se taes i_nforlnnçõea jà. Yif!l'io, maa achai 

Eu doa_ejaria, pois, que o nubre aenador pelo Pa- couveaieate que o paaz tenha cnnhe'liiDonto dollaao~ 
ranA, · ae v. Ex. désse licença. mo disses•e se já. re- pois c1 uma grande aecessidade paa:a a~o tei"D!oa samp!al 
cebcn 111 informações que podio aobre esta queetão. eacoimad<L, aempre ~~~nta da maa~ hgeara am,.ataçn•~ 
.<l,o m 11tadonro. a reputa~ão da admantltr<Loiio l'abhea em aemelhunte 

O Sa. Oeaaata. :-Estão na eecretaria. assumptoa. Talvez que de tOO accusaçõe~ aerlo fl\lsa 
98 on m11i1, mas um on dou a factos choj;llO para ore~ 

O Sa. MA&Tl!'IBO 04111'01 :- Entõio \".·. Ex:. nio no eopirito publico. auxiliado por uma arnpreal& ~aa 
. aesue o meamo oy•toma para todas a• in{ormaçõoa dada A maledioencia do qu& a c.atra cousa, ••pe1la 
que recebe : umas dtí logo para aorom pubhcadaa ao . contra todos os homens publicca, contra todaa aa ad-
/orna.:, outrol - cachcta com ellas. (R'.,•da•.) ministrl\çõoa. . • . 

0 Sa. Coaaau. :-J'Tilo ae pódo peàir a publicação Eu não creio, a uem podia dazer o conLrarao bnJj\ 
ele todas ''" informações. que . são os aajoa <tUe nos t~m governado ; olunnt 

0 MuiTI,.liO Ó.\BPOI :-V. J!:x. pedia até a pabli- toda a minha vida achei-o~ ~áoa e ellea aada to! , 
.caç14o ele quanto vinha em ~odoa osjorn~es do In1pe- !oito para qu• ou .mud~ de opmaao; m!'•• coafedso I 
rio 'luando isao lha ~onvanha ou convaabll a 10u V. Ex .• 'lue niio 11credrto e nogo_a pé&J'!ntoa '1,."." ~. 

' · ao~e0 f~Jaccioaaliamo haja tanta &m~orahdeie-: l IHI~. ·:.P• rtuio. . • 



APPEI'o.~lCE 

· •·11• IDOrnm •• mioeria, de ordiliarlo' ao auas fami
l aa precialo fJUer subscripçõea para enterra"los. Sei 
1Jem que o\.pooaiveLe•banjar muito para: estar con
stantemente ,DR miseria. aind.a que l!e· gnabo ou· áe, 
Jli)IIUa muito dinheiro; mna ias? .. nos impõe o. dever de 
:.-olar 10. credito da:- nossa ad_miaistra.çií.o,. e _por .isso 
dovo. dizer ·que o acto do governo prohibindo a en
trada de .. um .cidadi'io nas repartições publiena ni'io me 
a..;:radou•.:_~or~ue obrigava este cidadão ·B .defender-se. 

O-que_, v. Ex~ e o .senado ane conscntirt\õ -é que cu 1 J 

lo!tnbre que devia-se fuzer a este respeito uma pes
qniaa ~judiciaria. Se o ~overno .imperial quizesse 
,~dxa~;,fazer. um"' peaqu1sn.,destas. ts bem aasim-eln 
,,_utroa-. casos analog•lB. na classe de. pretendenteS a. 
emprezaa e contratos, clle _,teria um bom nux.ili~r que 
o JDformasse :de tudo -qunnto se tem pnssado a. rce
peito. ()a 9ue nAo-_ são attendidos l1ii.o de jnventnr 30· 
1niJ- hiatoriat~- a re-peito do preferido, e ·tal vez o go
verno auuhcase de. a.lgnnJaa .ouusns quo não ·lhe .seriiio 
muito agrada. veia e nas .. quaes_ croto. iato é,.qu.e no nn
damt:ato doa pnpeis das· pn.rtes sii.o interes'Jacto~ uns ou 
out.rosreUJ: .a.J;.:utnas rernrtiQÕCFJ.dCJ Estado ;. e notavcl
JDODte enJ algumas de las. umns partes aü.o .o.uxilindaa 
oom detrimento ~oa ~ircitos _de outras c da justiça c 
meJbõ•rt-:8 COD\'•tUCDClRS pnbhcos. 

Delie~ari~ ml!l~n. porque i11teresst• n todos nós, que 
temoa_ a.. 1nfeltc1dade de nos nchnrmos n1ettidos cm 
ne&ocios pllblic ·S do Brnzi1, fazer-se a luz sobre estes 
pOntos; mn.s co~o ~ nobre· senador pelo Paraná. nbn.n-
aonou a. sua patrJoticn. tarefa... ~ 

:.. O Sa. CónftElA : - Nüo apoia~;,. 
. 0 Sn . .M.UTlNHO C .. 111POS : - , • • eu pedit•ej licença 

a_ S. Ex.· para, ~e~nndor:as minhas fracas fot·ços, ten
tar auUstitui-lo, não, ruas_ de quando em vez bradar: 
.......Sentinello, alerta I 

O Sa. Coan•u.: - Póde fazê-lo por feitamente e 
com mais vantngP.tn. 

O Sn. MA.n'rJNrro CAMPos :-Não tenl1o· essn es
perança, ai.é porque· V. Ex. jú estnvn 1nontado, foi 
poderoso. foi rei. foi governo, e bem snbe o poder (JUC 
tem um ~->obre diabo qut\ndo ntio i:goor.a; qn.e nit.o ha "de 
aer g(lverno c nem nunca. inspirar conlio.nr;n que hn 
da aé-lo. Seria uma. preten~~ii.o qnc dosopparecer1a itn
mcdiata.mcnte. A confiança .no goycrno conservador é 
sempre ioJo&IJu.lavel, e o· nobre ·senador ·pelo Parnná. da 
dirt-cy:lo do ~o\'erno pn.ss"lU n- ter n direcçil.o espiritual 
<lo Iml'~rio snbre a instrncr:ü.o pnblicn ·nas· confer~ncio.s 
dn Glor1a e cm tnn tos outros ponte-s. 

O Sn. Conin~I"- ~-!\Ias nunca. crQ. igna.l o. V. Ex •• 
quando presidente c1o conselho. 

O SH. M"n:riNUO C'Mros : - 1aso é qunndo se é 
presiclenLe do consc1hn. 1nn.a nü.o qunn_do se tem npe
nns a. fardn. c ns ordcnnor;ns. (Rú;o.) Eu nü.o gostava 
de trazer ordCilunç-nR, bem sn.bio. que c1Jas não me 
ncompanhnriit.o por muito r.empo, preferia tra.zcr o 
meu JJPgdrJho comllJigo. (Riso.) So!dndo nunca. n1e 
cnrreg.,u ,unia.. nunca tive muita. fé nclles, dcsejnvn. 
antes ser scrddo pelo negrinho que tinha.. nntcs ele 
ser ministro. Os conser\•a.dorcs q unnto n gc,,•et·no 
liberal. pensiio sen1pre con1o "Prudhomo n re;peito ela. 
prop1•iedu.de, mo•n1o cphomcrn. : a proJn•iedaclc é wn 
.-oubo. 

Sr. presidt"nte. me dirijo ng:ora. no nobre t'ninistrõ 
Uo imperio, peaindo n. attençii.o d& S. Ex. p~ua o 
matrul .. nl'ô, o dovo lembrar que ninda l1n qnntro dia.s 
!3. Ex. ern tiio promJ'to, tz1o Jeato u hH]llh"H" dos seus 
co-re1igionnrios prcdcccssotes, nlg;nns_ hoje Rcus me
Jhored npoinrltn·<,s (pcrgurJtn que ÚLlo :l'urci n V. b:x.), 
pol" quo hn.vinrnos de rccehct· opidcmills, c cssrL 
P-piclcn1ia· do chnlcra-morblls. Nrw s3i o que pensa: 
S. Ex. ou os modicos n osso re~pcit.o, mns se algum 
lho disser que niio teremos a. visitn do clwlol"ll, rt:ceba. 
c~:~o parecet· acl refermtdum. o nt.é lJ116 so realize o 
fncto, olho pnril. n a limer,tnçiio pnblicn, sobro u q~ 
t~m grt~:ndo mflnoncin o 1nntndouro publico. 

tO cn~o é tü.o im"portnnto o o nobre minisf.ro está 
dormindo sobre cl/e hn q nntro dins I Eu pedi:;.ia a 
s~ J'l:x. que ·nos informasse o que hn. n rcspeiao deilitn. 
hiaturin do 'n""IRtnclouro. · 

'Jú Ti lo.oiltem na• ~azetao (jí. faço ·c•mo o me• 

eollegn .do l'ar";n& ~ V. E"~' já. Jek tGft!peni.;Àa.· ga_:-:~ 
,zetos; pall;~' oe•s •••nt_ena .r.o~· d•a).(f'1~9J,;.quo .. fo•~"-• 
.novo nuxdao~ ou ·_nl~rç~:. do eal>Oelraa .. pnra .. B'),l!~a, 
Cruz;· 'Eu· nao acred1to, porque o· g~n«a1, de ·uma 
desaaa· gazetas ··est~ · em ·guerroJ.. deol~ada:"com· .. o. 
general Bliú: o sou forç~do a d•c)ara.r. que, to~aru>c 
antes o parttdo deste ulttmo. Penso _que "!i~!'?~ _golpe•, 
mo. is -sanguioo)ootos' cprrompe m~n.o_s.:a ~f?cJei:la.4e 1 .4-" 
qUe o· outro; que Ae .ttvea~e podere•, an.fficJcot~s. ~pr1n~. 
guerrA. ·tnuitO mnis' perigosa. e ·se o n:Wtl faz·' pe:rque .. 
lhe :faltü.o os me ir 1. . · · · . · ·: •.. ' 

; Peço; p~is, ao _uobrrJ fninistro· do imperio.,que 'Dio~ 
durma nem gua,..]o. tanto tempo a sua capada Da-· 
bainha. · · · 

Quer S. Ex. ~er albeio a este negocio, apezar da:· 
inforn•açii.o, hoje publica. do ultimo rasto da ·flaa4a· 
situação, talvez j~ demittido ~ . . . :: . . . •· · 

E" natural que. o Sr. cbe!e do policia tenha. ez•
minado o negocio o tenha instituido inquerito.·: .DI~~ 
dessas devassas antigas do temp<>_ do ·governo portu-· 

· gnez, snns sim inquerjto que é a.·,usa. Jnelhor do:qae. 
. ns de\'a.ssns H ntig~ts, 'cm que niio eriio pnvidaa~ ·na vi-. 
ctimns senr,n ·para receberem a. execuçao d& seriteaça. 
Hnje demora.·ae paro. quando melhor possü.o ·•er oa-: 
vidns no inquer•to. · -~ · 

Snppouho que.? nobre ministrll pre3ent.e vai ·uar· i~=-= 
formações, e por ISSO escuso-me de ma.ndtu·! reqae~l-'-
rnento cscript.o. . . .. • 

A.reformn.: do . regu~ento cre1o que nutor1sa· eatar::_ 
perguntas vcrbaeS. · . . , . . 
'-0 SR. PnEsu:iENt'E :-:-V. Ex. dc,·e mandar o requ•-

rimento escripto. . 
O SR. ll!•nraNao C.t.vPoR :-Pois a reforma do re

trhnGnto nfio nntorisa ess.es req,uerimentoa verbaea 'l 
V. E,;:. faça o favor de me 1t1lormar para eu. ir 
aprendendo 

O Sa. 'PnestDENTI: lê o seguinte artigo. do regi
mente: 

cc SZlo escriptos os relJ.uerhneatos que tiverem por 
fim : 

« t.• Pedir informaçõea ao governo aob're qual• 
q~er nssumpto ou commuoica.~jões de docun1eatoa ofii--:·. 
cJ.a.es. » 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESS.ÃOÍ:>E 4 Dir 
SETEMBRO .. 

.t I ELBIIROTO SBRVIL 

. .Acbnndo-sc 11n snla ·immenio.ta o Sr. ministro da 
ngricnlturo. , :forão sortc~dos pAra. n deput:lçii.o que_ o 
devia.. receber os Sra. V1scondc de Pnrunaguu , Jowo 
.Aifl'edo c .Aff'onao Celso: c. sendo o meorn1o s:cnhor
introdllzido no sa.lüo com ns :fornullidAdea do es1y1o. 
tnmon nsscnto na. n1esa á <1ireitn do Sr. Presjdcntc. 

O Sn. PftEsrn~NTE : - Continün o. discus .. ü.o do 
nrt. t• do projecto sobre elemento seo·vil. (Pausa.) 

Não hn.,•endo qUem qneirn n lla.b.,•J•n, ·Vou pOr a 
votos. (Pausa.) 

o SR. SrLYErnA DA 1\IorrA. :- Se na~ loou\•er' 'lUClD 
queh·a n pa.Jw.v.·n, cu a. peço. 

O Sn, .JnsÉ BosrFA.cro :-Peço ::. P"lavra. 
O Sn. Pnes1u~:sTR ~ -Tem a palavrn. o- nobre se-

andor. · · 
O Su. JosÉ Bosrucro : ·-Se o nol.Jre sennilo'r por 

Go~·nz desojn. fnllnr... . .. 
O Sn. SrLVF.:RA DA MorTA :-Se não houvesse quem 

perUssa o. pnln..-r·n. ou n ton1m•in i mns, tendo V. l~x. 
n.'pediclo, cre-io que é nmito l">re!cl'i\'cl que eejn.V. Ex •. 
quem fali e. 

O Sn. Jo•i• BosrPA.cro:- V. Ex. por aeus annoa e 
por aun. jntelligcncia. tem maia direito... · 

O Sn. SaLV.IHA DA 1\forrA.: - FallRrei agora aó •• · 
v. Ex. nii.o 'lUiZtl' uaar UIL valavra. 



ÃP'l"ENDICE 

.~~~~~----------------~----------~~~~--~---~ 
o s.. PII.BIIDBNTE: ·-Tem ..... palãvra: o, Sr. Joaé :; .A 'IJUMtiio da• exti~cção. do êlem'ento 'áer,.il.' õ'ii:'ó:.iâà 

Beaif&Cio~ : . . · ·· ·: , .... · •. ',: :::· ~ · ·. nega-lo, é politica, a e n"'o ~o r sua Datureza, ao'!JleDeá 
... , .... •o•é uoulfAclo' (movlmen.to· de· atle>iptio): P.•l,o muito.: que tem· abalado a :vida politicznlo•:pitit:. 

-:-Depois do preceito commioatorio la vmdo' peJa· holi~ motivnndo. i retirG.das de gabinete • . dia•oloç6'e~'. rJé 
rndzi commiosiio OS{lecialmente maodada'ouvir sobre c:-mnrllS e ntl91ll!tÕ&IlÇO. de aitU&9iiO, o· hooraofO·~ 
•.;meteria importaotuaima do projecto •. limitand~sc n&stro. da agricultura .niio o·• contestou, quaD!}<>,'em 
a. .... a.consolhar ao seno.do ,o ~voto svmbohco e· condes- seu discurso nogou,.~sim,. a.: natureza partia·ari~··~l! 
ccndoote; depois da nudiencia. em que·forão ouvidas retorma •... mas: DilO·~ sua~ind .. le politica .. (!•nL'•_e>ae· 
as. partes 6 na qual principalmente avnltárão os trato. de umo. quest!'o emmentemente pobt&ca;, codl~ 
tliacuraos 'do honrado presidente' do conselho e .do . é. q!le. o. nobre prea&dente<'do conaelho, esquecuJo~ill! 
nobre , ministro da. agricultura·. pela,8 igni6caçiio im- seu glonoso P!'s•o<!-o na calnara dos d!'putados, re-. 
monsn .'do oua·s,, .declarações;, .depois 'finalmente do . mette-s-; n,o .. s&le!'ClO em frente ·das &nte~r~gaç .. ~ 
o'ffic,io,, om .. que o,,.riobre,preaidente do conselho de-· . d.os mazs, •mmed1atoa representantPa.da op1n1i0 ."~. 
c)o.rou.ú.. camo.ra dos deputados que :niio julga.conve- :· c_&ono.l 'l .· . . .. · · : ·. ' ·:· ·: 

1 nJ~nte ,reapo.nde.r. ú.. interpellaç~o que. lhe fo,ra feit11;; '. Quem. e, Sr •. pr~aulente, o responaavel hoJe por,. 
-;:-depo1a· de tu~o.uso a,-cnnc!n!"'o,J!'g•ca a t&rar ser&a J. este proJecto~ no !ecmto do &enado,·e·em face d!' uma 
a_ Dl!'~te do, proJ~O . o a, do .mmzater&<>. . ·· · · . . .I : c~mo.ra. que Já. f?' .<!-•claraola, &llapenaa .pelo· gab&n~tl 7 

.... ;A -nenbnm. :govern'l reouso·r: O' dirOito'·ae··respoode~·-/· N~~~nem 0 sab~ • .n~ngl.lem~_rcap~nde_. •·• · · · . ·. : ·;- -: 
conteatando a conveniencia de uma interpellaçiio; . . O.S11 •. CnanTI.I.NO 0TTOI'II·: -0· ·re1ponaavel • -•· 
~~g~_, _poré.m, a:o ; g~b~aet~ Bctaal. ~·omo~ ·nega~ia- a J ·senado evideatemente.,-... ·. .. . . : · · ·· · · · . · · · '· ~! 
outro.,_qualquer, .o dzrezto, de fu~or:d,scnt.r em ama. . O Sa. José ·BoNrrnro:- E' ruim .. e não'. ~. 
à~a casas il~.,ass.embléa _geral proJecto qual o d. o ele-.,. emendar I .A responsabilidade· do. Imperador ·nao. i 
m~_Dto. -~!rxal,,. ao pasao qu~ no. o~tr~ ca.s~ .~o ·ramo , co)l«!rta. -pe]o senado· ou·· 1Je)a ·.·camara·; é ·pelo&·llftlt .... 
temporar~o,,.!l<• ... repreae.ntaçao. nac&onal, nuo quer, o , ·mlmstros. O nobre presidente do conselho'níi.o'Jl4ie· 
govemo· •:>h~fazer á• &nlerpel,lações .doa d,eputadoo. 1 isentar-se . eonstitucionaln1ente da responaabiliiaü 
... E~oa.,ma&or•o., pr,.,c(o.mada .pelo no~re pres&dente. 40 · que lhe co.be, como execlltor, ou·•e cona1ilere o po._,. 

C~!'J·~Jh~ .: .eHsa -maJoria, f~flte:exci~IJVO. do· pre~ti~JO j.moderndor~· ·ou se co:n~ider.e !l exeout_ivp, · deleg~&ilo .. >. 
g~;~~r!l~~ent_al. DO: ... questao deb~t1da : ea~a maJOria., .Imperador, maa exerc1do por ·seus mJQI.Itros. Da re~., 
q.ue_pel.a voz de. todos. declarou;-se· !JllllOr&a.,de t~ans- · ponsabilido.de moral niagnem . eecapa neste muac1-.:.• 
a'lça~ .. lmpOz~l.he_ o tr1b~1to do &JleacJo,·a.:o?r~gayu.o da .:aeus não· qniz na.a altú.raa deaaaa-resiões ina.ccelai..-eia · 

. mudez :'!B: ,.acq_weacenc&a -'!o. erro·e da •n•qu1dade; .oeparnr os reis do ultimo dos aeus .vaasalloa. 
881a .mlllOrlO. .nao. póde· OUVIr UrDO. • palavra UO nobre 0 nobre r sid t .. d · ' Jh. . b t •- 4J1- < 
preíiidente do conselh<> quando n camara o interpolla · P e en e. 0 .eonae. 0 • em o~a. ~- • , '. 

b-' · ·: - · . ' . d. t reda.r o governo do terreno 'lue . a., .con&tJtU.JÇllO· c~; l 
·~ .r~ i> cato: .. mesmo. ;proJecto, ·que. se lBCU e • • • uma. cumecreveu,· nii.Cit o conseguiru.! Qa.Eim_ é o reaponaa•el· 
palavra ••ttu~r 'fI • . • pelo projecto '? . . " 

o Sa. B.Ln .. ,o .,. CoTIIQJPB (prla&dent• do con•elllo) • o Sr s .... -0 .,.· Co . Q ' id ' do •• -"-) •. ; -Com que. fim 'f .. . : • "' -r:_e rPa ,pres m e _,.,....,.., • , 
, . . . - . · - Eu JÚ dasa.e que . nao era.. responaavel _pela. aer&e 

O Sa: Jooá Bo!'IJl'ACIO: :- .C~m o fim de eaclare- delle, mas soa responanvel; assim como o Sr. Saraivw,. ~ 
cer-ae, com o fim de ser 1llumznnda. pela palavra do pela. ena po.ssagem.. · ''·' 
BOve"roo :··A: trn.nsn.cciia··ent_re cont.erva.dores e liberaes 0 S J ~ B :p • . ..3.- ; 

Importa aem; ;dnvidn. ··algumà.' ·a. n.ftlrmo.tiVa. de que _n.- os~ . 0 I"f!PA.cto :- recuemos ~· te~moa ~· ~ 
un&·e outros ced_érii.o', pn.ra· cbega.r· a ·um· resalta.do. queatuo, tnnt~ mrua ~uanto o._re:"onsa_blltclade aa ~ ... 
comnlum •. ·e· o· nObre·· pr~sideilte. do conselbo acha. ·~~em do·prOJecto_ é, se_gund~ S. Ex~, uma. respoa•a:- :, 
itnpoaaivel ·que 'SOu~ amigos' lhe cedessem alguma. b•hdnde c~mmum. Se as emen~as ~P!~senta«a.s ~~· ., 

·cousa. e seus nd\·ersnrios. a.c_ompanbando-o. 'não fizes-. senado estiverem de accOrcl_o ~om & opaDuJO do presJ~ -"" 
aem·mais do que reconquistar parte do terreno, qne dellte do conselho, éc~n nz:oo. o governo reapo.nsavel-
tinbão perdido 1 . · . · " ·: ':. · · · · por ellao 'f · ' · 

O''d. · ··t d • ·t 11 - · · ,. ·. ''d ' · . O Sn. BA.II:io •• CoTIOIPII (pre•idente do con•elho) 1re1 o e an erpe açao,. u . un1 . os. ma.1s 1n1por- dá. um al)arte. . 
tan.tea· do parlamento e só tem dons hm1tes. Pó de o · 
go·verrio entendeo· que do. maniteataçiio do seu penso.- · 0 Sa. Je•i BeNIP.I.OJo.:.,.,.As poa1çl!ea eaquerdM' 
menta reBultcm _graves·-male::. a.o pa.iz, e póde allegar t(lrnii.o diffic..·eis a.• respostas,·. me•mo para. ·as io.te}:. 
im·pnaaibilida.do de ,prestO.r' .. informa.t;ões, porque nil, li~enci~:~s Jacida.s·e cultivadas, como a do nobre pr..,..--. ., 
cstejo. provido .·dos meios indiapensa-.:eis para sntis- oidente do conselho. . 
factoria resposta:· Em. q'ue ai>rove&tioo, porém, o.o nobre Modificada a to.bello. de depreciaçl!es·: 1\baixadc .o 
presidente do conselho , as. apontado.s limitações ~ , preço da lei· para o ·fundo de. emancipação; emfim. , 
Desde que no senildO_. com ncquiescencia do governn; proposta ou feita. qu .. Jqner aJternçiio no projecto.-' 
se dit~cute o proje<~to do eloluento serv1l, .JÜ.o.é licito ainrla que seja muito boa. o a.ceita.vel, ·ainda. qu~ seja a 
allegar impnssibilido.de de pres_tar. ú. outra. ·ca.sd do exacta. compreht.nsü.o do pcnsa.tnento elo gabinete ~ o 
parlo.mento o.s informações· solomnemente reelnmo.dns nobre· presidente do conselho diz: nado. tenho que . 
pelo deputado intorpellunte; nem se pó<le dizer que ver com as emendo.s, o. ·quoatõ.o nõ.o é comrnigo. G • 
perl~n a. causa.publicn. ca1n. se 'liscutir na. aa.mnra dos senado vote como·eotcn~ler,_ cm visto. dn.s circuJnSttul-, :. 
dap_uta.dos o que· no senado se deve discutir. O hon- cio.s cu só quero o projecto por ser· mão ;· aio soa·.·, 
rado presidente do_ conselho_.ndia.ntou, portanto n 1nnia ministro para o.ceito.r ou rejoita.r emendas. ·. . .. 
ostro.nho. e incorrcta ·a:.ütl•ina: niio ha o direito de o Sn. BAalo ne Co·~xGIPB (presidenta cto con.aelho) 
discutir no senado assOciado no de nü~ ser .intorpel- d' t 
1 d d d d 

u um· apnr e. · · . . 
o. 0 na co.mara 0 ' opu ta os. · · O Sn. Lnu DÚAnTK ,.:...·v. Ex. disso que o. prolecte 

O Sa. Cnuz M.i.CDADO : -Não entendemos asoim o · • não e_xpritne wo. opiuiã.o, quo está coa.cto. · · . · anuo passado ; o poder logislati v o do seno.do é o.mplo. • 
0 Sa. Jo•lk Bo•u•Ao&<>: _Nem, os fo.etos autorisilo O ·sn. B~nlo De CoTeG&Pe (presidente ào comelho): 

-Eu. niio disse tnl. , o asserto do nobre. seno.à.or .. que me- interrompe, por-· 
que mo. terias h ou v o que forü.o adiadas : -nem: a·;aonndol ·L O Sn.- .ArPONSO CKLIO :-Sa.bc-~e que n sua opiaiiD. 
co~o ramo do poder. legislativo'· tem }lrivHegio · êdosfn.vornvel no projecto : mn.s' como ftl.rin a. ema.n- ,. 
n.lgum : co.ma.1·u. e senado ·trabn.lb~o J_untos,. ca.dn- um :cipaçüo ninda nã.o sllbentos. · 
dentro do. espbera constituciono.l; &ii.! v o c que ti pri- ' O Sn. BAnlo De CoTBOtPo (presiàdnlo tlo conselho: 
''ntivo de uma ou de outro, o poder,. de legislar .é o ironicamc11 re) :-Sim, •~nhor ... eu bem lho entendo. 
meamo em amboa. A sossõ.o é ludiviai.vel; o tomeo Eu fallarei ainda. (Ri•o.) 
ao. ·JogiaiiLtnra' ó determinado, e, ae a diasolu9i<O n .. o o Sa. Âl'reNSO c.u ... : ~ Y. Ex. ó deofavoraTel ao 
extinsue o mandato do aenador, interrompe o oeu h d 
exera&cio em um paiz, como . o uouo,, em .viota daa projecto e nem o a e executar . 

• ~.Gh;oti~ea ·da loi fúRIIameot&L · ., . p .. sa. Luu.: Dr.t.IITii:..,..Já d.eclar~u 'lue a to~~· •~:· 



.so 

cir.c~~·t .. ciaa é 'l.'=>C o fazia aceitllr e dar a sua 
opnuao. 

· O Sa. Jeat BeMrPAcre :-0. nobre preaideute do cou
·~U.o uã_o. q_uor aor governo nesta questão : uno di
rlke, .S dm.ç:•do. Em uma reformB do tão vasto alcance 
to-ao. o eafor9o do gc>veruo cou•iste em aalvar Ba difll
c~\dades do momento. Ou c! aceito o projecto em tndas 
~ aaaa partes, 6 reapo!'de por tudo o nobre presiden}e 
iiO eonaelho; ou a.dnutte emendas, e neste caso na.o 
~~lpoade p•lo projecto tal qual está, mas pelo pro
J~Oto. qne deve ser emendado, 

· .. O.sa. Bula DB CoTEGIPB (pre•idente cl.o con.elho):
.A.ceito o projecto tal quo.l se acha. e niio respondo l?nr 
nenhuma emenda. Responderei depois, uã.o .quero JD
t~r.-,mper a V. Ex •• para não parecer argumectaçiio 
ele mestre para discípulo. 

O Sa. Joais Bo:urAaro : - Niio ha mestre ou dis
eipulo em uma argumentaçiio de11ta natureza ; o ao
bre pr~sidcute. do .conselho. é miniotro e eu sou senador 
d.o Imperio : :tallando exerço o meu direito, e 
S. Ex., re.•poudeudo cumpre a sua obrigação. Se de 
momento :formulo perguntas, a culpa uiio .S minha. 

O Sa. Bulo ua Oo'J'a11rn (pre•idente cl.o eonaelho) 
ti um aparte. . 
· O Sa. Jooi BONIPA.oro : - Diacorrendo sobre a ma

hria em diacn•siío,. a responsabilidade dos· apartes não 
~~'Uiinba, é do• interr~tnres : eu apenas procuro 
.-proveita.r o que me dizem, apanllando no cominho 
aa contradictas, c nenhuma por certo ó maia impor
.taate do que as do Sr. presidente do conselho. 

A perplexidade do ga!Muete revela-se no in•taute 
J•resente pela pooiçiio eqnh·oca do seu organisa<lor. 
·0. prnjecto. magnificamente emancipador, tal qual 
..a~bin da transacyr.o de uma cama.ra suspeitada pelo .. 
P!Opri? governo: ~eve .ser n.pprovado. contra a op~nião 
btfiartada do mJnaaterto, que o aceJta, porque Jnlga 
illlpos,.ivel emeod& lo em tempo, e o rejeita en1 con
aCJencia pela injustiça. ou dAsacerto de al,!!nmas de 
•no.s diapoaições. J.l.las eutiio quem .S o verdadeiro rea
ponaa•·el por esta situaçiio anomalo.'t Como explicar a 
-q~éda de um. ~inisterio, nunca derrot&do no parla
mento e a sub1da do nobre presidente do conselho 
para dissolver essa mesma mnioriu do projecto. que 
vil.o pódo oer emendado 't Eatâ o lia ~m desaccordo com 
a maioria do pai:r: 't Entro os dous presidentes do cou
aelho, um que sabe, por ter maioria e triumphar. 
-outro que entra., por ter projecto com ma.ioria e 
ma1oria. sen1 disenasio sobre a mataria. qual é o 
DO ISO papel como senadoreo 't 

O Sn. AFFON'IO CaLSO: - O nobre presidente dO 
~n•elbo jâ declarou que Jlão aceita emendas, só uo• 
,rest11 vot,tr. 

(H a outros aparte• .) 
O <\n. JosÉ BoNrr4cro: - E' realmente ori~iuo.l I 

'Uma co.marB dissolvida depoia de approvar n projectn 
· aervH. e que nii.o pódo iuterpellar sobre essn materin 

di•cutida no seuaáo, afnstundo o ~overno ti. bypotbese 
de enHtadaa appro .. ·adas ou mesmo ·fusi'io das camarr1s: 
um senado que discute,masqueniiodeve corrigir mesmo 
.aqnillu quejulga má.o; um ~nverno qlle pode Õ project.o 
&~l qual. mas lliiO o quer defender; dis·oh•e a cumnra 
porque jâ uào póde representar a opiuiü.o do plliz. e 
na. mesma occaaiü.o ex1ge ou nconselba a apprnvaçü.o 
.do pr jee\o se~vil por oer o emblema da soberania 
nacaonnl repre.aentado. na m"ioria do transa.cyü.o que o 
fez passar 1 

_-\. luminooB discussão que tem ouvido o sen11dn. 
·depoio do ai~tnificativo discurso do Sr. presidente dn 
eoneelbo, póde resumir-se em proposições decisivas. 
gue em seu conjuncto coudemniio o ministeriu nctua.J 

··e tirr,o ao voto do ra1110 vHaHcio do pndor Jegislo.tivo 
o caracter elevado que lhe dett a Coustituiçiio do 
Imporia. 

.1\,te este momento a aynthose do debate 6 a se
gttiute : 

O project.o a ningucm ajp"ado.. e meco• ao gabinete, 
guo.o acei';a como iwp<>o1çio fatal de circumotanciae 

..ao.eeperada.a ; 
0: acllt.d.o, eo'lo a 1'rcuiie moral da aubid.a , qu.ócla 

de dono miuiaterioa, não deve e não póde modifica-I• 
aem correr o riaco de v~s.Jo desapparecer : 

. A camara, que em. sua maioria.. conservadora e 
liberal, apoiou a adminiatraçiõo decahida, eati. impoo-
sibilitada de aceitar quaeaquer emendas : . 

A collir{açii.o que fez pa11or o projecto, tranrigindo 
o Sr. mililitro da a~ricultura en1 nume doa ·cnDaer
vadorea e o ex-preaadente do oônselho em nome' do• 
liberaea, osvaoeeu-ae justamente na. hora ou n· • ina
ta.nte fatidico em que oa aaaociarlua deacurtinárt.o-_da• 
extr.emas da camara os arredores eleste recinto. 

E, pois, o projecto pa11ará, porque niin presta, • 
o corpo legislativo, J?Or· decreto imperilll dos a •br .. 
presidente e ex-proaldente do cansei h o. eatú. hnje re
àiJzido a um senado q '10 nãn aorri~;e a lei porqne t~ii• 
póde emenda-la, e a uma camara que já uüo póda 
Je~islar aob:-o o elemento servil, porque foi dG ante• 
rniio declarada auspeita pelo nobre presidente tio. 
conselho. . · " 

Todo. a tbeorio. constitucional fni de aubito riscad• 
por S. Ex., 011 Bates /.ela ait.uaçü.o ·que .livrement. 
creú.râo o ministro que eseea o o ministr'? que'aubio. 
Legislar quer dizer neste debate approvo.r o ·projecto; 
quer dizer, em face daa circumstanciaM.-·não ·m;!tlifi
ca.-lo, ainda. que ruim: quer dizer allirmar previarnt4Dt• 
1.1m ~overno parlamentar, dentro de uma o~rpora.ção 
'\IÍtalicia, que ella e só ello. 4 . o art>itro de' um• 
situação cheia de peri(toa: quer dizer que nem a fu•io 
é possível para concilu1.r os grandes interesses do _pa~ 
e até moemo a paz publica: -1ner dizer que o. unidacle 
do corpo legis1ativo rompen-ae por effeitn excluaiYO • 
unico dos eventos politico& doa ulrimos dia.t., e em ldl 
gnverno constitucional como o DC'Isao. ern que a lrrel
ponsabilidode da corOa auppõe a .responsobili<lade da 
mi nistroa . 

Quem siLo os reapou•aveia por eata eir.ua~ão que 
transformo. o nobre presidente- do conselho eru simples
espectBdor, quando esta rePorma ILnteo de S. ~~x. jú. 
dera causa a uma dissolução que cercéa. a lrherdade 
dn senado, imputando-lhe uma obrn que elle talvea 
desej,nia melhorar; que perturba aK rela.çiiea conati• 
tucionnes doa doua ramos do pnder legialath o, • 
rom_pe o equilíbrio entre eete e o executivo, pondo & 
uaçao directa e in>mediatamente em face úo poder' 
moderador 't • 

Aceita pelo nobre yreoideute do conselho o. pra~ 
tica inglezo. de deuuuc•ar a diaaoluçiio. pedindo a lel 
de n1eioa, porque a•eociou S. Ex. ao aeu pedido & 
declaro.çi•o expressa de que o parlamento trBbalharia 
até qu" decidisse a queatio servil, se pnr~t o minis
terio a lei devia passar no senado sem emendas 't 

Quando a constituição brazileira nii.o reconhece om• 
uipntencia uo. co.maro. doa deputados. e n appello á 
disso]ru;;lo jA. foi interpoato, embora não toma.do por 
termo. ató onde esteude-110 o. faeuldade de leA"i•lar 
em uma e outra camara, po1s que ambu.P a:i.o iguaes, 
salvo naquillo que é exclusivamente relutivn a cada 
uma dellas 't · · 

Cnmprebeude-se que em um pai-. como n Relgica, 
onde o rei tem o direito de diaaolver as Ct\mKrns. sí
multant'n ou scpnrada.mento, po~sa auatenta.r-t~e o 
funcdonn.mento de uma sem o de outra.. Nns ~ovcroos 
em que a sesaii.o ó indivisível, e o soberano só tem o 
direito de dissolver a primeira eo.ruara. o. questão ' 
diversa e a sua importancio. e valor ha de ser dcri
, .. ada da natureza daa iastituiçõca, conformo as creoll 
a constituição. 

Na Inglaterra mesroo. ao eoncobc-ae o funcciona- 1 

mento das duas camaraa depoia da disaoluçii.o o.nnun
cin.da ; nesse paiz, em que a camura dos communa 
póde tudo e antes da reapoata nacit'nnl presumo-se 
representa .. a nação; a verdadeira doutrinn limito. na. 
pratica I) direito de legit~Jar Q. concessão dos meios 
1ndispensaveia da governo, 4.• medidas -eem alcance.. 
politiCO ou llque!los que ,obtém o consenso p:ooal . 

No Brazil ni'i.o ha senado hercditnrio. e, ao o ruan- . 
dato uão 6 renovado, a auB for\)O. originaria vem do. ' 
propria naçiio. Elle nõo póde ir nlóm da enmor" do• 
Sra. deputadoa. Salvo n111 execp~fiPR e~m.,tit.uciunae • ., .. 
o. orbita dao a~tribtti~õel doo <lt\1\~ QullliUst ' ~ 
mum~ "'• 
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Ali que•tllea·legialativas Ião politicas ·pela sua ua
'areza como pela• circumotaucias gue revestem. Uma 
que•tiio aociãl é uma que1tiic polillca -para o governo, 
CJ.D'! faz della queotiio de cou&ança, ou pc.ra ·a oppo-

. •1ç.w. 9,11e em seu nome lavra um voto de censura. 
Deode que a camara pasoada foi dissolvida, cou

, sultando-oe o paiz, a questiio. servil é uma queotio 
· J>Oiitica, o que niio significa, em septido latu, q~>eatio 
' de , \'&rtido. Se o nubre presidente do cousellio eu
, 'tendia que a camara dos deputados, uma vez decla
~rada a éliesolu?õio, .. nava impedida de tomar conheci
. J'l!eat.o do projecto emendado, pára que aonuociou. a 
1 aifltOluçiio 'l' Se porventura acliava mais ac~rtada a 
OJiiniio contraria como explica essa dissoluçiio •ucces

. sJva, quando o seu antecessor cabio forl)o&amente 
com eaaa maioria mixta que o apoiava 'l' 

Nem argumente S. Ex. com as exigencias da 
opposiçiio liberal, fazendo depender a concessiio d11. 
lei de meios d11. prévia declaraçiio de que seria 11. 
camara dissolvida. Estas exigencias excluem por 
sua natureza o exame de questões de confiança, e a 

, • prova da yerdado está nas proprias besitaçõea do 
, Jlobre. presJdente do conselho. Dissolver camaras, que 
.. am grande maioria ap01áriio um projecto, par11. fazê
tlo paaaar no eenndo, com. toda a seguran-:a e sem 
eorreetivo posaivel, seria quasi um gracejo, se não 

.fo11e um p··rig.-. ; seria. a. luta mal encoberta. sob a. 
·garantia disfarçada. dn poder executivo, entre a na
ção que elege e o senado que não se renova. 

Liquidem os organi~>ndores de minlaterioa estas 
eont,•s entre si; o senado nã.o faz politica, e muito 
.me !ltra. a. Cc,nstituiçã.o do Imperio. 

"' "·" contra todos os artigos do projecto em dis
cussão. ponte secreU. qne liga a situação de hoje á 
.;taaçiio de boatem. O Sr. presidente do conselho é 
um prolongamento do Sr .. conselheiro Saraiva, como 
.. te foi uma o.nticipnção do Sr. Barão de Cotegipe .. 

, Os.conservadrrres, que na camnra dos Srs. deputados 
. uníriio-1e aoiJ nmi~os do Sr. ex-presidente do con ... 
. aelho, figurarl16 na. historia pnrJatnentar deste pniz 
: éomo parte de um exercito 11.lliado, íncttmbido de 
apriaionar dentro do KBtt proprio acnmpn.meoto os 
'incautos aocios -de gtterra que tiverõ.o a infelicidade 
.de· acreditor mais no. influenc:a. preclominnnte dos 
.}lomens do que na vitalidade creadoro -da idéa fe
~cunda. que devin. ser o seu norte unico, ao menos nos 
aiu• de tem pestnde. 

~Jtnac;i,o. pnrtanto, não mudou, é o. mesma ; 
.po .. ael·-se-hia dizer, co1n perfeita e exo.cto. compre
.~eosão dos acontecimentos, que deixon o gov-erno o 
.8r. Bariio de Cotegipe para entrar o Sr. senador 
!oarai:va.. 

O projecto que se discute, se uã.o é a escuro. tro.ns
acr,·ü.o entre os intereRses rivn.ea e contraclictoriOs de 
idêue politica• onpostas. é com · c&rteza, peln sua 
origem, pelos seus meios de acçã.o e pela fu.talidnde 

'"aos fina que Jeva em S8ll bojo,' Um qnn.si CODti"CLtO 
· eatre as frnc,·ões desa~~regadas de dous partidos, 
ambos a expillr faltas commuce, entre os o.gonins 

·-.tnortificnnte14 dos ftUP. descem e o.s convulsões epi
lepticu.a dos que sohem. 

~~io é umu. refonnL"L ; é um expediente do gnerro., 
que prnlnngn R .. Sl~rnvidiio dos negros pnrn nobilita.r 
a snppop;to. libcrdnde dos brancos. Excellente pro-

. ject~. pr~ncipn.lm<"ote pnrn. o.qnclles_qnc ninri11.hoje 
ous11.0 rev1 ver, em nome de suo. bu.ndeno., a.s trnd ações 
heruicn~ de 1831! !\-Itl.~nifica. e ta.mbdnl esplendlda 
victoria para esses 'I ue trnzem do pn'ssnflo, coroa.do de 
ft.Oted e de lagr·imn,., o ntntl.c.le dP um grn.nde homem, 1 

. encorrnndo nmi~J clo que seu corpo, porque a. historia. 

.' p t;nn..,formnrfl. t1n1 din em berço de uma. gornçii.o 
1ntcurn 1 · 

Nüo é lt!nn roro~·ma., é o epitapbio do uma onmo.ra 
entre~ue unpcwat1\'amonte ao sentLdo pelo Sr. pre
sidente do conselho. pnrn. que ae incumbü.o oa sena.
aores do lmperio tle nbd-lo em uma. campa. gi~nntesco., 
onda ao mesmn tempo devem ente1·ro.r. ns liberdndee ao pnrlameuto,· na prerogntivas do. a. .. aemblilo. s:r:eru.l o 
•tó as grandes fia,,llea con&tltucionnes, SIL~riLdna e 
iaoliapenoaveia oondiçõea deste governo mi"to, que 

• ~11ol.ou. • aoboranla ca na9~o e que t~~aie elo que 

niuguem deve o senario selar e defender em. :Domo la 
constituiçilo jurada. ""' 

A historia, ·essa que uiio conhece os cortezios. aa 
democracia e os revolucionarias da ordem. ae pas
sarem as obrna eapleudorosas d11a colliga~õ .. iucoa
scientea que vém das trevas. dirá que • aua pb:Y
aionomia é dupla-projecto adiantado para os liberá• 
do .exercito al~indo, pr~jecto conse.rvad!"r. J!nra ~os 
soClOI de guerra que v1erao doa arra1aea. 1n1m1go•: 

A pbysionomia é caractedstica e duplico : ene co..
templa ao mesmo tempo as sombras do occide~Ke • u 
auroras do uriente, novo deu.s da. fa.bula, confundinao 

. nos horizontes que abraça o seu olhar todoo 01 ·po.
tos do quadrante, ou creo.ção fa.nL::stica dos vieioaa
rios demoníacos encerrando duas faces em um meamo 
rosto a escravidão, a l?edir a liberdade e a liberdade 
a J.!Srpetuar a escra.vidao ! . · 

. O Sr. presidente do conselho póde sem duvida lj
sougear-se. Mais feliz do que Cesar, S. Ex. podeba 
recorrlar as phrases celebres dõ grande :homem. 
dirigindo-as nos novos e velhos marinheiro• de aua . 
equ1pagem : Quid timu í' Ca6a•·em "ehi6 I · . : 

Enterrado eo1n todas . as pompas do estylo e com .. 
todas ao régias ceremn01ao o poaer pesooal, S. Ea. 
6ntra. pelos pa.rla.mentoa co~o o ~a~a elevo.d.,. repre
sentante brazil .. Lro do pro'\•ldencu:Lhsmo na h1atorio. 
Tudo se abaixou diante de seus passos. Dous chefes · 
)iberàes trouxerüo-lhe s ... rrindo os lanreis formo ao a ·e, 
virentes ·que deviã.o premio.r um \'encido disfarçado na·· 
pessoa. de S. Ex .. Seus adversarias políticos, em grande 
parte estimulados, procurando riviLlisar JlB predjoa a·o 
novo eva.ngeJho tJOCrn.l, estendérii.o para. ,., nov::a. ceia do· 
Christo o. too.lha. da corumunhão. e o vinho genero•o 
da. ma.gna. al\ianç.a. devia. set' ó snor s 1np:uinolento do
pobre, a>sim comr> o pilo glorioso dos partidos rege
nerados seria no futuro o. carne quasi apodrecida. de 
uma. rnçn. moribund'l. . 

Oon1 a lei de meio• promcttida e servindo de pre
parado envolucro do projecto servil, S. Ex. nem , 
mesmo vem eacootrnr no senado aquellas sa.udosn• 
recorda.ções dos tempo·a il\oe, dns qun.es a\gumn. g\orin. 
lhe cabe; desses tempos em que ns s~s&ôes prolonga
vúo-se ás vezes pela. noite a dentro, em qne a pa
lavra butnann. só encontrava. um limito - o. proprja. 
consciencia, em. que o direito do. victoTio. n.jjsento.v~ 
antes de tndo no direito do deLa.te •. em que podia-ae 
ainda descobrir no seio da <elhice n mocidade dos 
ontbusiasmos patrioticos, com•. o sorritlo prophetic.o 
que illumina. ás vez~s o rosto c.1os qt\e l\lOrrem na. fé 
de sua vida ott a fi01' qtte rebentasse isolada uns ge-
leiras desertas. · 

O silencio de S. Ex. antes de subir ao pnder fez
nos inveja, e o nobre p1'P&idente d() conselho surg-e 
hoje. com o seu pr.-.iecto a.doptivo sobre ·o. elemento 
servil; ó. sombra de umn,. refnrmll regimentl\l, que 
S. ~::x. conhece melbr>r que ning11em. 

Pois bem, antes qt1e o S.r. presidente do cuoS"elho 
galgtte o ultimo dep:ráo de sua escad11. de Jucob, 
permitta. tne~mo isolados, a.oCJ soctnrios de umn religiti.o 
qna.si morto., a.s orações fer\fcntes de U'no. fé setnpre 
viva.: per111ittn. nos q11e. respeita.ndo o seu caracter, 
individual, julglo t,l.mbetn do seu <.lever colloca.r n.cinlB 
de S. Ex. n. b.,nrn, o cnrnctcr e a tepntn~H.o do. naçi'io 
brnzileirn, n dctidl\ nprecin,,~ao elo prujccto, sob todos 
os JJontos de vista., eomc(:ando pela for"ço. n1orn.l da 
n1e idu.. n. J1riucípnl de toda !'I ns forçns .noa governos 
livres: porqnc as hnionotns fcr.·m, trms nito conven
cem. e as prisõc; nü.o porlom nlttr;.:tu·-sc no ponto de 
encerrar o ~ene1•o humano ! LncorJn.i,·e escrevin: 
e1nqnnnto houver umn nlmo. justn co\n la.bioa_ onsndoe • 
o despotismo bn. c.le n.gitnr-se inqnieto: elle snbe que 
u. eterniJ.a.do con,..pirn oontrn. a .suo. ox.tstoncia. • 

Como veio ú. I uz do din o projecto do go ver ao .'1 
Depois ?a. dissolnçf~o de !lmo. ·ca.t~lnr~ o du. ~uóUa. _de 
UlD gabwete. À fLUUcll\ fOl Unl eptso!l-10: n. <.h!'(S•IIlt.ÇllO 
um appello de ordem uonstltucionn\. Cil·cuu • :i·taJto o 
terreno da lut11, esp~ci .. l o mnnd11to, é inw ffo1·eute 
discutir nomes e apurar Sllioeptib lidndes. 

Ou 1.1. elci~ii.o. era uma. respoatn, ou nií.o tinha ei
gnificn9ü.o nlgumo.. Neste ca.so, quem revocou o chefe 
do go.b1nete 4 vicio. ila pullwra depois da morte do 
1ilencio ' Como explica o Sr. preoidento ào conoelho 
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< uJ .. uiv 1.le scua amigos e o voto de .seus ad.venarie1'f 
·..A• m:.u•, ~i. o fnlla_rüo, c o· montinto é um gracejo 'l 1 
Qn,o &Jbyd.1na !lllHrncu]gsa situa.ç~o ó'e5tR. na qual 
-r•·<•G(n-so o to·n:mpl~o luminoao. da opiuiiio sensata 
.CViJITa a emnoczpaç ... o, e ao meamo tempo otreroce-se 

· , ·em bol.loc_,usto á .!Jropriednde violadn a solemno 
·· ,.contra._dicçxo do pr~Jecto que discutimo~! N·o terreno 

d~s CJrcularcs ele1t_nraos.: nos pronunciamentos da 
· .tr1buna., antes de d.1ssolv:Uu. n cama.ra · nns sessões 
Jna.s~ns, cm que ns seitas cnthusiasta~ de tocln.s as 
reh~tõcs do lioje prefer!iio morrer nle~retnonte em 
nome da.s s!las c,reoças .. nmguem póde descobrir. mes
u~o pnra. atJrnr u fo~ueu·a., que o indu. mnis devia. pu
r~ ficar ns a.hua.s. o recibo do imposto, ou rnesmo o 
-t1tulo d.o 5 •; •. As t~bella. J;. depreci><Qiio erão um 
empre&tuu~. e co:no Jd~n. .1nais qun:.H!icadn ainda. da.
']ttdlle proJecto .ntcenduu·Jo, que tmhn posto em re-
volta. todas tu tr1bus do povo sn~rado. . 

·Qnt~l é, portanto, em s•1:1. ori!,!om pu,.]nmentar a 
. enérJ!'Ht creadora. e fe<;nnda do projecto de succcssã.o 'l 
Em _face da. sobcrnnm nncional como se legitima. 't 
Doude lhe vem a forr;a 'I 

J?o partido conservador'? Elle estaca hontcm todo 
un!do para combater o projrJcto Dnotns, com cx.cc

. pr;uo de_ qua.tro ou cinco deputados, e u cuusu dn 
ô.tssoluçao f_?l cs~c p:""ojceto, .nssim com n senha. do 

. coin!Jate f'ot a. mesma.. l~llc dividia-se depois, uma. 
pn.rt~ maotcnd?-sc dentro. dos acampumcotos, onde 

. :fr~nc;:a.mente dnputOtl fi VOCtorÍa., OUtrn f~Lzendo ar
mlStlClOS c}.c gL~erra. sem generacs conhcciUos. 

Dn rn.:·t~rlo h~ern.~ 'i ~· Ex. é mn \'ruloognlneq.to 
-do Sr. c:onsell_leJro Snrmva, e npeznr , isso n. ca.ma.rn 
eutc1_1dcu decJarnr~lbe desUe Jogo qne podia. devia e 
qum La. g'O\·c~nar, sem embnrgo du.s incxplico.\:eis dc
clara1;õet1 fettns. á.. corOo. pelo cx-prc3idente do conse
lho e pelo e~-m.tnzstro de estrangeiros; c que no fln1 
c1~ cont:ts FJgmficn_~9UC essas informações dos dous 
c_~;)e.• l•her~o,:j corrJno. por. conta dos .n.Jlindca conser
"\ na I ~.s c .na'? do_pnrt1do hbernl. 1\:!:Js e1n si mesmo 
.a tnctto. JOdJcat;ao dn noht·e rresidecte do conselho, 
ayrese.ntndo ó. co;oo. pelos d.ous miniitros tJemis
~lt?llllrlos qne fnrtto ouvid.-)s quando o seu n1inisLerio 
f:u Sllstentndo pelo. fracção n1ois numeroso. do partido 
lt~~ral, reprcsentnndo· n clissirlencin uma. frncçií.o 
.meo~r, o que ~nle CJ O juizo, a opinião ott o.s confi
·denc!us. d!l col!sulta. s6 podem ser nprecindos em fnce 
ela.~ :nd:.vtdun!u~.a.d.,s que os der;.1o, ou dn. sua proprin. 
estlmnçu.'? llolattcn, com referencia ao pnrlamento. 

Os 1ntn1stro~ demie:Jionarios. se informúriitl {L 
·coroa.. a. _resec1to da. imposE~ihilidade d.e utna. "Cova 
fr~amsaçuo ]Jbcrnl. til;l~Üo, comn primeiro dever. in_-
otmn-Ja po:quo_ ltnvwo g'O\'ernndo nté fii]UClle nll'

nle~to e ret1r!J'·n.n-Fie do subito, setn que lhes fogsc
~e,..._~do 0 ÓpOH') ~u.t'Ju.ella }llesmn mniorin. que os RnR
. entnrn. nt o st.byllmo tn~t·P.nte. Nestn. qncs1ií.o n 
mom?nto é qunst tu~t) ; dn rmtra sorte o. conclns:'io é 
esta . o Sr. ~onse1hAJru Snra.h·n incnmblo-se de f:u:cr 
pas~ar 0 ]J~OJOCto no. cnn1nrn., o Sr Bnrõ.C') de Cotenoipe 
tomou o. st. a tnr~fn ele fnzê-lo n.trn,•esFn.r o se;ndo 
·COnl 0 RP:d01° C~>I~Jl.lncto ele sens nminoos o dos nmip;os 
ressone~ . os ll"ll.otstros clcmissionnrio~ . 

.Ató. h~Je O; dassolu~ii.n cxi.qia nntes o voto dn lei 
:e m~!05~· hoje, 91111ndo mP.snlo voto.do. a. lei de meios, 

~r Je~t.o ~~rv11 hn de ser cliscutido por umn corpo
ra~ ... o .,;Jtuhcut, e, se llnn,·er f'mcndns senonir n re
·forma os,. t~n.mites constituciona.er, perante o um juizo 
que o pro1JT10 gl1vcroo decJnr('n su~pcito. 

C! que e ycrd~de é que o ministerio do Sr. conse
Jilclro Sara• vu tmha certeza do obter o orçamento na 

. 
do poder, é nnlla em si mesmn: pois que ó procis~ 
considerar o mand~to recebiio, <!lesU.e snn. o1·.a:;cm o 
noa ·termos cm que foi dndo e nceito. Ana dissidente;s 
que oppuzerão-so a.o gabinete do Sr. Dn.ntns, rcuili
dos aos conservadores, cotão qnasi compacto&, de\'nn 
o Sr •. conselheiro· Saraiva n posiQiio ·do ·orgn.nisY.d<.tr. 
do gabinete, embora indico.do pelo seU t..ntecessor. 
Os primeiros só podem ter o. forço. CJUO tinhb.C'I, atLL
cando o projecto revolucionario, que pnnbn. en1. 
risco n sociedade bro.zileira.; os segundn~, · os frac
ções desn.p;gregn.d(l.s de um partido que hontt•m luttLva. 
qnasi unido, tem por dogma o respeito da prourie
dnde. E1n todos os hymnos de victoria dPdicudcis ao 
governo bo. no prinCipio um ponto de intcrr~;tnção 
collocndo por S. Ex., e no fim um pont~ de ndmi
rnçit.o, que nii.o ó obro. sno., tnn.s de seus u.n:ecessores. 
.Ao senado e ó. ca.mnret. fica. apenas (") direito tlc con
servar us reticencias ministerinca ().,. eonAervndores 
e os liberoes que apoi,lrii.o o Sr. conselhei1·o Sn.rniva. 
pndem ndmirn. ·lo na. pessoa. de S. Ex.: os liuernes o 
os conservadores que n.pplnudir71o ou censurúrüo o 
- devo, ']JONSO. e quero- niio devem queixar-se. 
S. Ex. é miniRtro,já. dissolveu a cn.mn.ra.. e n.os hbernes. 
do senado, que pela vitulicie9-n.de el5cnf~:irü.? no oa.u
frngio, ctunpre ao menos em sagoo.l de respetto saudar 
o novo general • 

Bem sei que a. nnçüo ficn no longe, em'hora S. EX. 
esteja no proposito de prote;::er o~ colonos nncionnes .. 
O nobre presidente do cont-elho nssocinn-:se l't.C]uelle 
plano tnonumedt::tl. que pretende educar cternn.111ente 
o clda.dllo pnrn. votar, da. mesma sorte 'l!lO educa os 
.A.fticnnos do contrabando para serem hvrcs : nem. 
voto pnra. o cidndii.o c nem Jilwrdudo para. o hnmcm 
de rnçn nc~rn. Um dia. o ncfnstn pr_ojccto. ~em tet· 
snh·ndo os tnteresses, aos quaes S. I· x. '"ncrlf1cnu.o. 
constituição e n justiçn, bn de ser uprecinUo nté pelás 
1nntriculns de hnntc1n e de hoje. Ncssn horn solemnc, 
serena.dns ns pnixõFs, o. impnrc1~1idnde dos posteros 
dnndo verdadeiro realce ó. luta. de momento, irá pro
cm·nr nas cstutistica" de S •. Ex. o n 'I m~·r•"l dna es
cravos possuídos pelos eleitores do censo e pel.,s E:c·us 
rcpresenta.ntes, e desta ioda.~açüo nã.o hiio de escnpar 
os mesmos colle~ras de S. Ex. 

O cobro presidente do conselho, exclama o orador, 
sem duvida. invocorú. a a.utoridade.dn lei: aiio os elei
tores reconhecidos do po.iz, dirú.: nüo conheço outros 
representantes da. soberania orgnni~ndn. ; .tnns o sou 
Eroprio argumento n.ffi!mo.rá. conl ~nvenclvcl contra
dicc;üo que o espelho na.o reflecte n trua~em. 

Se o lmJ?:erio do Brazil é· uma. n&s~~cin.•;ào politica, 
livre e independente, o que pelo menos suppõo o 
nssentiment.o tncito dos associados: St! t•ldos os pod.e
rcs sü.o deler.-a,r.ões do. naçüo : se é no sou equilibrio 
conservador 

0
do""s direitos do cidndii.o q ne resiclt! o ma.is 

se,..,.uro n1eiC' de tornar· elrecth•ns ns gar.,ntias con
stftucionnes ; se pela Çl>nSti: uic;iio do Jmperio ó 
a massa. dos cidndaos nct1vos que devo r.&o.mca.r sena
dores e deplltudos parn a_ assomblcn .W'!'"l ; se. para 
o.s reformas, que altcraLo a con~tltlUt;l\O etn sua. 
pnrte essencial, é ncccssnrio pro<:uro1Çi'"1.o_ ccnn esr.e
cia.liUndc de poderes: se a mesma dassolnçao concedtà.a. 
pela_ lei fundnmcnta.l, é a mnis p~lpn.vel llom.~nst~·uçii.o 
de llUe n. verdade c n. prcsumpçuo dtstnncmo se; o 
nobre presidente ào cnnsi!lllo bn de c • .nn o orador 
tlisting~ir a. nnyü.o. o eleitorado c os repsesentn.ntes 
da naçno. . . . 

· camn.ra, fe~ passar a lei dn elemento sot·vil, e reti-
. rac.do-se ~la.J.?t~ do ~:~enndo, constituía a.fionl de contns 
o ru.mo Vt.t~ltcw do po~er Je,:isla.tivo arbitro supremo 

1 de d~as ~1tuuçõos, sacrlllcnndo a pureza da doutrina 
CO~Iitltuctonol, e, de accOrdo com a.s deolm·nçõcs pos
teriOres do Sr. Bnrüo do Cotegipe. veio da.r·o. cato 

· G.eba.to o caracter de uma intimativa, tirando assim 
ao ':_oto pa.rlan!cnt.ar t~do o alcance, o pon .. lo em 
dnv1da a oonot1tuo1onahdndo do. l'ropriu lei. 

Reduzir toda a Iogit•m•dadc do sou proJecto uo \'Oto 
do eleitorlldo, aliás indefinível nn mnnifes~u9;io da. 
vontade de seus eleitos, ó d~r 0.1) mesmo senso . u~n. 
significação cruelmente ma.ter1nl, relembrando ao ratz 
inteiro cstn.s pnlo.vra.s de uo1 or~c.lo.r nota.,:ol : _ .... _ 

" A lei que niio reconhece o d1r1Hto do culudu.o scnn.o 
por meio do um si~no.l n1onctario usscm~:lba-se á. 
fabuln. dos nntigos que, paro. dar cntrndu, üs ~lmn1 ao 
Elyaio exinoia. que trouxesse nm o bulo nn mu. ·• » 

0 r~cibo c:"dns co)]cctoriaa pôde clllr entrudo. nos col
le:;:ioa eleitoraea, mas não aub1t.itue_ a intelli;::e~cia, a. 
virtude, a capacida<lo. e !! trubalb?· Snppr.'m . .ndo o 
direito de Totar, a l~l n'!o suppr~.me o dn·e•.to da 
-pcnaar, o d.ireito de d•sonhr, o ~1r~1to do fallar nll. 
11npren15a, em uma pAll\vr,!l., o (larNto d_!! aer o !fiP.Te
•entante daa J:llallal actlvua ela naçao braz•lcor••t •.. 

A fo:ça que advem ao Sr. prooiilonto do oonoolho 
do &J?OIO prestado pelos Iiberaes ao Sr. conselheiro 
"'Sar&lva, que, demitttndo-ae oxtetnporanearnente, ea
. tro,cou-lhe •• rede ao elo r;o\·erao o abrlo-lhe aa l'ortaa 
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<tww>:W> •• •a. uii.o é,.o .co,u•.lJ.dato. a~eito .. po,lo ,!'leito~~'?[ tab?~nac.ulo. ,!J!!.g.~ado ... da i!lt~\ligeooia, d.l': . virtncl~ -• 
-ce~i.J;urLo,d·• lel. . . ... , , . ;. , . , :. . . . .dos_ talento~; nao hou~eue.:·um.'re~anto,1 '?ciiullo' p~~·l_ 

Jljoa,annaes pnrlamentarea' do . certos ,povos . ncon ·ag~·~Jhar, ,o..!Iosgraça.:; C?mo _08, ,texnplo~ 0.1ft1CI)rt',~g&s~ I. 
cel\W-~Il·" d.h<incçii.o, entro. o po.iz real o. o p'aiz lezal.. 1lhayao . o proprlo · cr1mo ·; ·ao :os" encantamento• :·w·:• .• 
O nobr'l ,prc•identc do conséllio · dentro cHi fóra 'do· .,o.ltn!'O:• ~llJlre·_~na :~ó':_pude~s~a:il,;e_nc,ontrar· ':ci!Íl"~éco;?gí-'0'· ·: 
Impe~io; .. a:ni?,;uom ·!"o':'voncerá . .'que: H,s·,ooo eleitores- ,mebundo fóro. das frootetras' • da"'lni'per•o· ;'' a~lida ,· · 
-valem. a.uu..,·uo brazdeua. . (· . .. . . .o.s!im, -no.mei~ de.' uma u.ayiio 'co.tholica, comonnO•·· • 
· Mall-aajil.como S. Ex. quer' se o.eleitor nii.o entra ,diaá em_<~ue o principio christüo_comliÇ_ava'a''!-va~á.aH~ 1 _po~,Íij 0 cÍl~S1\\J -nos,parll\tllentos; 'uiio ·vota, nÜO d.is,cu~il, . I> barbarta do m11ndo vellio; procla'n\âlldo a LJW!:léltide; , '. 
a í!Uaõ pro.c~s•o .c•p<~cial recorr_e11 S. Ex. para 'diat•n- .human11,:' .os oiiGravoa do 'no':vo imperi~ 'lio~eriao d;írigir!. 
gu•.rtllO· -m~mento ,actual. do tempo o voto de , se11s ao ,governo as mesmas palavras>q11e· um JOVea' márt;yr · · 
·su~ttadcre•. unificando-os no emtanto com o voto do._escrnvidüo .antiga .di.wlgi~> ·o:o. pre!eitoi 'qu'io ·'lan •. : 
·dO~>i.torado .. ~ ,;:.;iio .. se Ara ta :de 11m manunto geral, çava-lhe. ·em .rosto s11a· mi•era condiÇi'o :· oi'Eu','ioa. 
=~i:.i~ um tl,llió.dato. esbeCial,. e par~ fins dctermin1>'- esc_r_p._vo de Ces~r •• porém :eu.' ao11 chri_·~~o. ).ib~it,o·.pelo_ 
-dos .• ,Ç_pmo expressã:o• di' vont11ode.elettoral. <lesde· que Chruto,_ a a_dmlttLdo por· aeu'beneficto_ e :a11~ · g~ça 
os 'ol0cwneiitos st.o .p11blico• •. solemnes iu dccllirBções na :commnmda'de da eaperu9&· do· todoa ·aquelloa ·que 
e -d'p.cisi_vns .ns, iespostits, , segundo·. a pro'prl~ · .,bgica ,. vós ·:rMes ·presentes.» · · • ·· ··" . " · .. · o o ·. • · 
do~S,r, .preptdente. do ccnselho, o. g?vel'Qo, amda. que · : Aa constituiçll'cs são oa >:JlOldoo. ~a! oocie~c}e•·,poll;.. __ ' ' 
pu!lJI&aO· a.r_!!;~•mentar· com a maLarLo.,da.camare tem~· ttoas, mas têm antes de 'at ca organtsmos'·vtvos;·d: · 
porllri.":> ,nao .podia argumentar ,com a .maioria elo e lei- alma proo11ra, atravéz doa penosos trabalhos 1do . 
torado, 'emqunuto. subsistisse. a \•otÍlÇiio manifesta, . gesta\)iiO immenso., 'as alturas absolntas':da.ju~9a':e. ' 
taLP,olli00 foi ;dBu.a, e. tal .como foi aceit.a •. ~a. quc~tiio da _belleza etornaa, como a, agulha, apazar da ·aaua· · l 
'pro,ctsa·, .. e· ... clara,:. eleitQr e mandatauo . harmoms~ , dosvtoa, o pólo m~>gnetico que. a. attralia.' ., .. ·. " 1 ' · 0 

rii.i,.ae, .. ;pari!: um .. filn ·.determinado. Nito · ·contesto ao : Esse· or_ganismo, l'~e!o ·outt''ora ·: o\a · oapitiJ.njai: !i• .' 1 
&e!@ndo·o dirett'o'de, votar.como .. qúizer; nãó aceito o velhoregLmeo, mllntctptoae'provlnotashola1!' roclama 1 

mq,pd&to.imporBtivo.;. mas ne'go ao Sr. presidbtite do ao :Sr. presidente do couselho. pelaa'asaocia ea: iola 
consélho.o direitu .. de:identilicar o. màio<1a do. cama~ imprensa, pelos te'rritorioa livres dentro do· mperioi' • ' 
e a,mil~ori0:.4o',eleitora~o •. desÇle.quo todas as posições ate pela contrafeita' reaiguà9ão'' doa· que··o•aegaem, 
altar!U'ao"~e,. ~em q~te j>ri~eíro seja :de novo_ cons11l- que p recibo do imposto nl>o 6 carta do alforria· e '<t.n• • 
tado" OoP~Z' ~ S. )Ex.: Já., dtosolveu .. cam!'ra. . • os titlllos de. 5 ~/ •• "não paasii.o ': da"!i~c:úm~otoli.. mo'! .. 
)~~O:Ie! .. a;nda •. o.p_11rado O voto pelas-dtver.sas pro·· trUOSOS do capttVeLrO de umas prOVLnC&U Om''provettO 

VLnctas do ,lmperio; nno calc111Bndo com.as Bbstonções das outras. · · · · : · · .. , " ·. .. "···· · . 
e as 'ce'dlilas perdidas·. em candidateis ':'aufritgados, o Se ha, como pretendem o1 pnblici•tas, Í>lgÍlltla · 1 
quo_.fica csouçlo. o.;.ma&oria do. Sr, preudente do con- co11sa. que· paira acima dos acoutecimailtos; comô·o 
aelhv. .. · . - . . · . .. . P_ ropheta _v.ia_ o a~pirito.de Dona :ao_ i_ma ,!1&1_:_ ondaao:' o ' 

Qa;.:na'o ií.''s. Ex: razoavebnonte- amparasse o nll~ uo:t?re pres&de'!t!' ao conlelho ba do OllV>r a:voz ·.m:rs.· . 
me.~oAoa 'eleitos _te~porarios. da_ caniara dos Srs. _de~ ~enosa do. :esp~n~ do tempo;,, esteadend_o _so11s· bra_çea ~ 
.pa,tad~s, ·10 verda<leLrO._ e. _purtssima do11trinl\ conatttll- &ncornmensarayello 'oomo. _'os braços _gLg&DtOIIC'ol. ·de' ' 
~i~n0i,PcOiar~!bc~~ia ai.ajla_a pretenç~o, de seJ o fiel um~ cruz entre o..sepn!tura,de _uin morto' e_••:ltlorifi;.; . 
mterl\•;eto;=4"cDaç .. o .~r,azdetr.a ... .:.· . . caçao. _de .. um. v&vo •. São da_aa ,época•. C}llo:co!'v'élllo ·: 

Jia.-c,!&a: ~órm.a; ,da,,Ponstt.t~.'çuo .do .lmperL() do11s· o.pproxtmar.~.o·auuo 40).811 a:o·;anno,do 18~_5.:'.-'lá;,;~
repre;iOilta!'.te~,- :<lll~Japcnas.asstgaalo, apontando par.:a . entre o.s nev.oetroa. ,aemL.,-tr~nsparentes: ,do~ P.~•s.a~o.~ •·'·: 
a .let:~a·.stga<ticatl\'B .-do -,pacto:·funclamonto.l. O.prt• chefe conservador, salvaudo-'o berço·de'cnanças·•nno-· · 
rulliro, .r_epresen tanto ó o Imperador, o segttndo · repre- cer;&~'es, no me•? _.da. L"e:v;ol~•; de· a~u~ J)ropr~os '·.amitrO. ~· • 
seotant,e .. é. ,a . o.sscmbléa gero.!,· e éstn: e aq11el1e têm aqu&. o chefe· bberal'mauclaudo ·g11aràr, çomo · prta5ea : 
uma·:v:cla .,pró_pria., embora se coufundiio -uo aoio da de Estado, ·as sepultura• ·abertas da·hberdade so•· ·. 
:sobernaia ulictonnl. ' · · · nhada. · · · · . " · · 

Da ~·•embt~ .. geral não S'lp[•rimio 'ainda a omnipo- Recollrer .os écos am·>rtecidos de tanta voz que nãó . 
~encia ·do poder e.'<eclltivo o senado do Imperio, e a f&llt> paro. engrossar do •noito, como pavoroso· cou• : 
.caml\rOL politicamente desBppo.receu desde que ::;. Ex. traste, -os hymuos guerreiros doa novos batalhões .da · 
.aunuo"oo11 a di >solução. A menoa que o governo bB· Beocia; que m11ddrao do uaiforme,.6 .quasi um dever, ' 
lanoo-ae 110 vacuo, é _preciso procnrilr 11m ponto de o.o menos para que o·pr<>jecto lJo govenlo saia :Coin a' 
apoio pnra a dis~oluçno decretada. Se ho. um.ap_llelJo, marca da ori"em ,e com o seno·aa·verdade~ · '' : 
o n'obru-;presidimte do conselho .per<leu o dire1to de ·Em 1871, ·d'epois de uma nobre ~entativo..frustro.da 
conaidorar :uma das partes como fracçiio importante em um" emenda do ·senado, um chefe cootlervi.dot·I 
de• uma··o.ssomblé:L: )Jeral, dando-lhe o caracter de levnntB a bandeira di\' emauoipaçio dos escravos 'no." 
_j11iz·:depois·.tla sus,?etçilo.arguida. plirlamentci;. luta inatànte 'por instante ·pai-a' fazê-la l• 

'·No que toca ao projecto; o: Imperador ainda niio foi triumphilr, rompe com seus proprioe amigos,' sotftei··' 
-o11vido no• exercicto legitimo· de 11mo. das attrib11ições xnesmo a injustiço. ··de· seus adversarias;. mas _lev& ·> 
pri..vativa1,; pelas qnaes intervem. como poder modo- como pri'lcipal artigo de atia fé. social t\ carta''dé"al- ·' 
·radar, .no exercício do poder le~i<lath·o, sancciouando . for ria pBra as gerações f11t11rtis. ·Em 1885; um· cbe!e ' . 
. as leis ; e o nobre presidente ao conselho ha de cou- lib'!,'al, victo~iQ"? ·pelo ailea'cio, dépoiii .de uma c~i~•~ · 
·vir:. que, ae• póde a este pBiz galgar ao alturas, coxno luç10o; qne derrtb4ra•· um governo· am1go, porém ett-' 
-chefe de· um· partido sew maioria no parlamento, e ~raquecêra ao mesmo tet?P-~ as :torças .. bel!igerP.n!••··' 
di1iolvendo: a : cl>mara que .lhe. deu esso mesmo . ,q11ando treze ·annoa j&· ttubao_ consagrado 'o. conqu11t• 
projecto, :hoje imposto ao senado, e, se emeadBdo, :a .. idéa emancipadorà,., e .. o .m_ovime.nto. _abo~ici()ais~a'' 
Ar :eamara• idos. ·.de~utados amanhii, aliús. presente devaes4ra oa paaaos .doa 'aaaembléaa·' popularea, · ro1 .. " 
fauatoso. do ·-vencedor que vence11-se a si mesmu, nanc!o. sem cootraate': e~ 'proviociaa,livrea: _o ''es: .. ·i 
e caem• pacto' imperial. nomeo11 a S.· Ex. general em prendente do conselho .offoreoe alajp'Omento ia ~-' 
chefe idos •do11à, exercitosralliados ·aa reserva, niío ho. rações do fim deste aoc11lo, como' carta de . alforíi&" 
:impóe•ibilidado:qJle·:a: victoria· puuico. do liberalismo de velho's sexa~enarios,- a sua 'tabellà de ··prei(OS" 
a11tocratico ou da autocracia liberal encontre . um. augmea.ta.dos;,altâa:sr<?tesoa refutaçio•della proprt!--"' 

-.obat&culo· naiaaocÇilo iinal•·hmbém. aob, a ro3ponsabi- ;dade que esvae"se ma11"dapreaoa 'do--que' o, J'!OprtG.' 
.lldaih· de .um .gabinete mais ·feliz do (lllO S. -Ex •. g!lnero.;to.xa.do, e qu~, uaturalme_nte. iDip.olp' da Io:Ol 
A'clllaria "melimo. o requinte da: sllb!imitlade que, por. s_•ca, .""0 qu1z aprovett":r .os corpos .paro._' vender .. aoa: 
meio· de d·úaa--b!lnitao· cartas, 0 patriotismo conatitu- · amphttbeatros de medtclna, ·a pelle 'para forrar · &\1 

.oõonal •:do:·pioiz .:th·e•lie o preat•l!lio necosaario pari\. cadeira da j11sti9a o os .·oasoa' p_ara o.· refin11:9ão_ -~•1 
1aai-'quei8~l Ex. daix.O.ase o "minllterio entre .o voto asaucar. -···. · · ·. ~·· · ·· · · · 1

' 

do: seilàdo: o a sanoçil.o do Imperador, assim como o . Em 1871 o presidente do contÍellio dizia aos aaa,a,;. 
Sr:•consolheiro:: Sa~nh•a .deixou~ poder entre o voto amigos que o o.ccnsavlo de ohcrlecor ú. pre•••o·estratt-...· 

..da:camaTía. e. o ·voto do .. aenaU.o. · · ge~~a _e_·,a~o~~-a.\·~o .. r.nr._a n. ~-o~·~e ~~t Ln~·our_lL_: « :~ .. «!~ 
,l".;ró&b,;fio tu<l.,o falb.f!ot~ &o "g,oi~~J:cc:lll.to JAU~1Uto1 . ~~;ilo~ cii,;Qíl'l\o' llo'l~ <1~!1\ro do•. !Zluro•, ,_da-9-~~f 

~ . 
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prevaleçiio por toda parte a moral, a religião,· as 
veZ:dadea da aciencia politica e economica : oa exem
plo• do mondo. civiliaado devem influir sobro nós. e a 
1déa de emancipação penetrou no espírito nacio
nal do Brazil e não póde deixar de ficar ·victo-
rioãa. » . 

Em f 885 o ex-presidente elo conselho, repetindo o 
velho e•tribi/ho de todos os interesses, prejudicados 
pela• reformas, dirige apostrophes diversas a seus 
amigo•; o seu motte ó este:. « Nada do scntimen

. taliamo, a queatiio é essencialmente pratica. a religião 
nio au•tenl.a aa finança•. o. moro.l não entro. nos co
fréa do theaouro, é preciso· considerar o trabalho, o 
esta naçõio de mais de dez milhões ele habitantes, 
de:intelligencia apurada e que não póde confundir-•• 
com ·esse milhão de escravos. que n propria con
dição tornou maia degenerados, morrerá. tl. mingua 
sem o o.mfono tutelar do braço negro. » 

Em 18. o chefe conservador, A frente do ministerio, 
dizia a seus amigos, fraccionados em dons campos op
postoa: • E' preciso n.ttender ao interesse iodividual 
e o.o interesse publico : releva não encarar só o in
tere•se material da •~ciedade, mas tn.mborn oa ·inte
~eSSea .moraes. Cumpre que respeitemos os· direitoa,. 
qu'e. def.endamos os 1nteresses dos proprieto.rins de 
escravos:· mas nio 6 possível que o. esses direito'5 sa.
crifiqueinos os. direitos o interesses do. sociedade brn-
.:ileira. • . 

)l:m 18!15 o chefe liberal, ó. frente do tninisterio, 
declara. aos amigos qUe o seguem e o.os que delle 
sepârão-se : « Antes de tudo é preciso trnnquillis!Lr n 
lavoura. não desnr~anisando o serviço ngricola. » 

Em 1871 o Visconde do Rio Branco; 13 annns 
arites que a y)1'opagn.nda. tivesse ,::tnnbo· o terreno ele 
pTOvinc1o.S iJlteirns, nntes que os abu'iOS do fundo da 
emancipação tivessem elevndo· n1'bitrarin. e desi~ua.1-
lllente o preço do escravo de municipio a. municipio. 
antes que as provincias livres t1vesse.l!l pas;cn 1\ sua 
custa o preço dos escravos gue possamo. antes qne 
a -dosigualdnde de valores, peln. desiguo.tdude ri e con
ilii;ões economicas -e iodustriu.es. tornasse pela. diffe .. 
rença da. mercudorin.: negra. o sul tribütn~io do norte. 
obris:tado assim a. pagar os seus e os escro.vos de 
o~tras provincins. collocando-se muito àcima do indi
vidunlismo de todos os interesses, prégovn Cl)m todo 
isenção do seu grande espírito estas verdades : um 
g~n.nrlc fund.) de emancipação seria. tributo tllllÍtf' 
pesado, se1·in o dea.vio ~e umn. ~rn.nde _purte da.s 
rendas publicas.. que deve1n ter suo. npplaca.çã.o nns 
cS.minhos de ferro, {u estradas ordinnrins. ú. naVcgn.
çio por vapor, á. coloni .. nç:io e a. tnotos outros lne
lboramentos mnteriacs e mornes. . 

Em 1885 o Sr. conselheiro José .Antonio Sarah•a, 
p~ra entupir Oll à!1{lcits nccumulndos. pa.rn daminrtir 
o juro ela divida publica, pnra aligeirar o pe•O 
aos . hnpo"tos. para preparar n conversiio dos ti
tidos da divi la rundarl.,, p!Lrn ternnr mais solido o 
credito nacional no estro.n;:eiro, nugmcntn dcsrnPdi
aa.mente o lundo de cm~ncipnç.ii.o. ~ravnnd.o mais o 
:pobre do que o rico, e rcsponsnhilisnndo todos os 
1nnocentcs pcln culpa. dos que trnficn.vü.o em carne 
humana c dos governos que nü.o sonbõr:lo cumprir 
a lei. 

.Em 1871 o Visconde do Rio Branco. defendendo o 
direito no pccnlio, o fazendo sobrosnhir n diffcronça 
entre n proposta. do governo e as modificações feitnH 
pe~o. comrni .. siio, ~izin: se o prit;cipio ficnsse cotuo 
estava consignado na. proposta., serua. Jrrecusnv~l, tnn.s 
a .nobre commissõ.o especial tirou-lho o caracter 
oPri~n.torio. cedendo la.s prevenções que se levanta'~.r.io 
contrn utn::a. idén. já. recebido. c djsse -o peculio e 
economhi do escravo só poderão dnr-so com o consen
timento do senhor. 

, Em 1885. o Sr. couselheiro José Antonio Saraiva 
achou conRn melhor :. ao Indo elos açoutes liberal• 
~ente di .. tribnidos o Sem. rcmcdio especial no pro ... 
jecto, pena lidados novas e do natureza incomprehon
aivoJ, . impondo n. cndll homem neste Imporia de 
a!ar,.vi!bns a flOna de furto peJo llC~Utnment•o de 
eiCrn.vos, eem distincçiia nlg11mn, fazendo-a. depender 
.r,;; ·simples nchl\da dn cousa J:>Crdida, que ó, na hy
_.•tbeae, o oacrnvo •• , 

i Em f871 o Visconde do Rio Brnnou, defendendÓ ,,.. 
proposta do governo, ainda com referencia no peoulio; · 
qne em tudo querião os seus amigos da dia•idencia 
tornar dependente da vontade do eenhor, recordava 
eorn elogto o additivo ela opposi1:ilo liberal, npresea
tado no Henaelo a 19 de Setembro do 1870, cujo se
gundo pn.ragrapbo era o seguinte : « o escrn.~o que-
por meio de seu peculio ou por liberalidade ele outrem, 
ou por contrato de prestação de futuros aerviçoa, 
obtiver meios para a indemnisaçiio de seu valor, tem 
direito perfeito á ana alforria, e esta aendo recusada 
pelo senhor, será outorgtLdo pela autoridade publica·:•· 

Em 1885 o ullimo preside11to do eopaelbo de 1IDI 
ministerio libero/ substitue o additivô dn OJ'J?OBi95o· · 
de 1870 , a.signado pelo sou collegn de min11teíio, 
que julgou-se dispensado de indicar um nome á oor6a, 
para. incumbir-se da organisn.çio ministerial, natural
mente porque nii.ó lhe foi pergunf.a<lo. ou porque outra 
niio podia ser a resposta , pelos titlllos de 5 °/o ••· 
sem i -liberdade on pela e•cr!Lvidiio disf .. rçada na di•
eirlin<L do trab!Liho. · . · 

Em 1871 o ·chefe conservaclor que presidia o gabl .. 
nete invocava.· como argumento • para defende.r .-. 
resa:ate ; a respeitavel opioi~o do Sr. Visconde ... 
Itaborohy, negnnde-se n aceitar a emenda, por ser· 
tnnterio. estranha ao orçamento , tllllS promettenflo ·a 
sua ndbesiio, se constitnisse projecto ern separado.· · · 

Em 1885 o nntceessor elo nobre presidente do con_. 
•olho, chefe liberal , fornece-lhe o melh<>r argumento 
em favor do scn projecto, boje obr"' exclusiva' de um·· 
~tnhinete que já niio póde appellar para uma cnmara 
dissolvida.. o que o.ntes rle renovo.do esse mandato não-· 
pbde cstrihnr-se cm un1 mandato vit~Llicio. 

Em 1871 o reformndor,.que sahi!L das filliiras eon~ 
scr\·ndorns, negn.va. a obrign-;ao r~stricto. de ind.em-
nisnr, porque niio reconhecia um direito de. proprie .. 
dadc no don1inio do· bntnem sobre o hornem, e tinha
para escolta.-lo ns oriniões c..ntorisado.s do Marquez- · 
do S; Viconto e de StL!Ies Torres :S:omem. .A.quel!e, 
nã.•l qu~rendo gne o Estado se con&tituisse tributario
dos senhores de escravos, com preterição de todos os 
ontros 1ntercssos do p~liz, n.ecreacenta.vo.: • Seria umc 
com muna opposta á do Parlz impOr sobre os ·pobres em 
(a.,or dos ricos. » Este, mostrando que era. mo.ntor~se 
nbcrto o sorvcclouro do captiveiro. o resgate gr"-danl· 
por tncio de um · grnude fundo de cm!Lncipaçü.o, 
apontava. po.rn. n.s Jnrga.s conceRsõcs :feitns aos· 

r.roprlc1a.rios de escravos, c ndmirnva.-se dos furores 
cvnntndos contra a proposta. cuja falta de luoica _não• 

pruvlnha saneio da _intençrio ele l/IC& poup.~r.sacrificios. 
c do prote~er seus 1ntcre~s9s cm a.nto.gun1smo com. ns 
vcrilades moracs c religiosa• e com os intere11ses ge-
rncs elo. civilisnçii.o, : . · · 

l':m 1885 o reformador que ''inh!L s!Llvar o partido 
liberal de um nnu!l"'O~io certo. reerg-uendo o. liberdade 
abntida no pó dn ordem <lesconst>!ada, resuscitou o 
\'C lho principio de direitO da propriedaele. escrav&,-.' 
cotn todo~" os lavores. da. rna.is incmnprehcnsivel.e 
contrndictorin. c1outrion. e iê-lo cnrninlinr. com duo.s· 
lnuletn ... a. jngnr urna. contra n Ql.lt.ra. - A tabclln de· 
preços pnrn. as n.lfot·rins obrigo.torin.s c n. servidão re-
glllament.nr com "" lr1.rio a. capricho. : 

Representando ost.as dun.s trn.dições oprJosto.s, como· 
se a evolução social tivesse o destino forçado .de 
acnb!Lr pelo nbsurdo, o nol>re presidente. do.conselho 
é utn 1ibcrn.l como o foi o Sr. conselheiro Sarnhynt para 
niio ser n1n con~crvaflor como f"i o Sr. Visconde do 
Rio Brnnco, c os nrnigos que saatentl\rão o reformndor· 
do rnssndo pnrecom qun.ai resignados. n :ter como 
tnrcfn. unictt ilesct.bl·ir o. velbll eapingo.rdo. ao moderno. 
rcforn1nllor. n ver se oscnpn ó.s irrequietas pesquizaa. 
dos curiosos do dia.. r. -
· N •••"' campanha, cheia de mysterios, doo que des-· 

côriio som snbcr como o dos que subirão· sem: saber 
]lor que, o nobre pre 'idento do conselho · nü.o terá 
desculpas no• olhos do futuro. O seu grande talento·. 
o ns •nelhoros reminiscencins do sua. v ido. destina.-
vüo-lhe um ht•Tar diverso nas alturas do poder. Sim
]llos continuador do um 1nin•sterio, cuja origem 
hoje S. Ex. mesmo niio poderá nssignalar, .o .nobra 
presidente do conoclho .enterrou o seu part!do ""!or
talhado na mo&ma aepult11ra, om que, au:ttla VJVOp 
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conaorvára. o Sr-. conselheiro 81U"o.ivo. preso o pnr
"àdo libor11l. 

Ambos figurnráõ no. historia, e S. Ex. mais do que 
o"aell rivlll c1n glorlo.s o companheiro de trabalhos, 

''como autores do actnlll projecto. Prolongar o. es
eravidiio, ameaçada ent sons reductos cnpitaoa peln 
léi do 1~71. tal ó o fim quo ao revela on reforma. 1 

Os cot1 e c ti voa emprogu.Jos contrn as avaliações 
cxager11do.s· no instante presente aggraviio os defeitos 
-dá, lei pelo. to.xo. ele\"ndn dos 1>reçoa. A. nnsencin de 
g11rantias que o. fro.queza e a mi•eria exigiiio parn 
: o!toctivl> so.Jvagu11rd~> do resgate e do peoulio -nem 

>·~o.·. n1onos servio .. po.ra. o.s cogita.ções do nobre presi-
.àento do conselho e do seu nntecessor. Nest~>. lutn 

· 'do fro.co contra. o forte, do misero.vel contrn o afor
"tuúado, . do pequeno contra o poderoso, S. Ex. não 
·iaal'Va o qllc lUI>IS o recommendo. como homem pub!ico, 
assim. como. t~unbem expt:cu, seus erros -a. mede-

. -r&.;ii.o de SOll CarMtel" e O. bondade de seu coro.çiio. 
Dir-se-hia qlle o art. · 1• do projecto é na questão 
'aorvil o desenho perfeito de dllas situações -inexpli
·cat-eis, abraçando-se hontem para des11nirem-se hoje. 

--Ha duas feições principaes no artigo- a matricula e a 
·-<lepreciaçiio das tabcllas; o. primeiro.- uma •imuta-

' · ção do. pllasauo, a segu:~da - uma hypccrisia do pre
·•ente. 

· . Dilas correntes oppcstas vêm de longe e alo.rgáriio 
oa .seus auneis depots ua lei do 1831 e do tratado de 
18'26, n corrente que o orador chamará nacional c o. 

·-corrente afi'Íc:o.no._; uma., segura. e-n sua.s extremidades 
·pOr todos os defensores do tro.fico, ou.tra., sustenta.U.a. 
''por . t~dcs os grandes espíritos que pretendérão sup
. primi-lo.-
. ·.A.' pnrte, 1.neamo os icteres~a.dos no criminoso com
·mercio,~ a. opinião. dividia.-se entt·e os que jn1ga.vão 

. in_dispensavel o _ llro.ço _ escravo pa.rn. rote ar oossn.s 
_· ··terro.s e os qno penso.vu.o. pesnndo tnt:nbeln os tnnles 
· da ~3crn.vidic~, .que o traiJo.lbo livre era. possivel. 
.. · U numero _e a. riqueza dos traficantes protegidos 
·-: iritl_h·ectatnentc pol· u1na. dessas opiniões. conseguia 
· · illudir- os preceitos da lei, nos olhas elo parlamento e 
~'.dos ·gllvornos do Impede. 
·,. ' 'A matricula, conuiciio preestubelcchlo. de um do

mio h•. ·que depois da !"e i de 1831 precisa'Va revelar ú 
.~...autoddnde ·publico.-sun.· origem, tornott.:.sc umn tJ.·a.ns

acÇ'ào conde1nnnvel E:-ntre a. consciencitl. <.lo .clever, que 
não. po4i"' legalisa.r o crime,. e n 1mposic;ü.o dos inte
resse!:!, que dcsejo.vü.O no menos escondó-lo. 

_Put".lo em .auo. origem primitiva., tornou-se uma. Cor
rnptcll'' depois, e hoje em llO~so. Jegisla.çõ.o é apenas 
uma :-.1c'dida. cstntisticn, e com essn. nn.tureza. foi pro-
poat.n om 1871. · 
. ~.A historia. fornece-nos documentos ínlpOI"tnntes. 

Snhc-sc o que foi a discns,üa da lei do 1831; nin
·gucn1 ignora. a.s disposições expressivns do seu texto. 
Paqu<•lla data em dmnte nenhum africano poilin entmr 
-co·mo úSCra.vo nos porto::; do Impcrío do Bro.zil . .Porúm, 
·se .o. J•i do 1831 formava nobremente um principio 
.sn.grtulo e continha. gnrnntins severas contra. a. ·prntaco. 
-do crime, ero. preciso, no. ot·Uem civ.il crenr otttrn. 
ael'itS do gnrnntiltS novns, que Coustituissen1 por nssim 
dizer, n. vrovn. negnthra. do homem escra.vi~nU.o. Eis 
.n.qui n. or1gem pnro. dn. matricttlo.. 

....::. Esta. gloria. pertancen ne~:ta cnsn. no senn.Uor ~·Ia.noel 
Cl\ctano de Almeida c Albuquerque no projecto apre
sentado a. 22 de Maio de 1834. . 

O art. 1• era eate : « As c~mpraa e vendas de e~ 
era 'Voa só se poderão fazer de hora em diante por 
escriptura. publica, na qual, além de toda• as especi

-ficações ordenadas cm lei de 3 do Junho de 1809 §7"' 
paro. pagamento de meia. aiza, declarar~ o vendedor ,. 
titulo por que possue o eacravo, o tempo e a. pessoa 
de quem o houve, qu:~ndo a ·sun acq11i11ição tiver sido 
posterior ~·lei de 7 de Novembro de 1831.; .e de-tudo 
se fllr{• expressa mençiio, sob P,•na de perder o com,. 
prador o escra.vo, que fic'lrá hberto ; e de perder o 
officio o tabcllião que tiver feito a escriptura. ". 

l\lorto e sepultado o projecto, surgio outro .em 30 
de Junho de 1837, que mais tarde transformou-se, 
em 1850, na. lei sanccionada a 5 do Setembro de••• 
anno. Ease projecto, depois de dise~>tido e emendado 
manteve n materia do art. 14 que foi nsaim redigido 
no art. 13 : · · 

« Nenhuma. acção poderá ser intentada em vlrtud• 
da lei de 7 de Novembro de 1831, que fica. re'Vogada; 
seriio porém mantidos em s1>a. liberdade _os q11e jú " 
goziio por etfeito dn mesmo. lei. Ficão lgualmcnt• 
revogn.ân.s todn.s ns leis em contrn.rio. » 

Era a oonsagrnçno legal do peior de todos os 
roubos, conan_srnção que nessa. época nem ao menos 
teria. explicnçno, se os tituloa do dominio t1vesscm a 
ori"cm que M"nool Caetano de Almeida. e Albuqller
que exigia.. Nem. mesmo o· tra.fico podeJ:.i& encontrar 
em terra. as vnntag~ns qne as mo.tricnlns 'Verdadeira. 
üu possibilita vão. 
·A' sombra do. inlptmidade criminal e da. seguro.nç" 

civil n. vi1lczo. do tro.fieO enriqueceu á -vontade, ven
dendo creaturas humanas : mas felizmente o escnn
daloso indulto do nrt. 13 nüo consegnio passar pela 
cam9.rn dos Srs. deputados, e ninguem molhor do 
qM o Sr. presidente do conselho, como testemunh .. 
qunlificaela, póde contar-nos· a hi•toria !la• sersões 
secretas de 1848 ; é n essa testemunha generosamente 
in•pirnda nesse tempo qno o orndor tem o direito de 
quei>eat·-se · do.presidente do conselho. 

Corr~riio os o.nnos ; ns reclamações sobre· presas 
prolongnvão-sc: o trntndo de 1826 esto.va em execu
çiio: a. lei de 1831 niio tinha. sido revogada; a lei de 
\850, votada. e1u eirctlmstancias c1ifficeis, ern. mo.is 
uma. nffinnn.tivo. solemnc do compromissos inteJ.·nQ.-
eionnes. · · 

Ji:m face do direito escripto é dos tratados, todo 
Africnno importnd<> era um homem escra.visado. A 
matricula, que chamnró. fiscal, e qtle ·ucvia ·assentnr 
na. ba.se legltimn. Uo. ncquisic,,ü.o do direito, foi sub&ti
tuidn. pela. matricula, documento esto.tistico p3.ro. as 
reformns do futuro, e trn.nsnoc;ii.o disfar9ndn. eom a. 
posso legitimo.. de ttmn. propriedade odminosa . 

O direito coden lugar a.o :f6lCto, e o legi3Jndor, 
conhecendo bem qtle lhe era impossi\•el declarar 
escrln·o um hon1em livTe, ca.lou-se. Aceitou l\ -es~ra.
viclü.o co1no um facto, sem reconhecer o don11nio, 
cuja in,·cstiga.çü.o ficnva a. oa.rr"o dos tribuna.os, e .or-
denon a matricnlu especial de 871. · ' 

Tal é o se>grcclo da disposi9i1o especial do. lei de ·2s 
de Setemli•·o. . 

O nrt. 8° dessa. lei ex.ige a.s seguintes ·declnrnções 
pnrll n mntricula dos escravos: nome, se:z:o. estado, 
aptidc<o P'!'rt:r. o trabalho e filiação de cada um, as 
f<w conhectda. 

Do 11.:cOrdo com a elisposiçiio da lei ~stüo os arts. t• 
do ro~'!Jamento de 1 de Dezembro do 1871 c 87 de 
13 ele ~ovcmbro do 1871. •: Se fosse ·a.pprovndo, a. origem dn mn.tricnltt serin a. 

-e!!criptLtra. publi<:a. : e o. prova. do crime scrin. for
!ICCida., qua.ndo prntico.do, pelo insnapt-ito testcmtlnho 
-4os ·proprios dclin').uentes. A sim11lnçiio do domínio 
do a.lrica.no escra.vJsndo era. 9unsi· um itupossivcl. 

-l\:[as o direito te'Vc de cop1tnla.r dinnte da impre'Vi
donéiR .ou da iniqui~lnde. . 

Por que n. lei e o regulamento nl'i.o cxig1üo termi
nantemente a declarnçi\o da naturaliill\de da escravo 'r 
Por que contentaviio-sc qlie s~ declarasac a filiaçii.o •. 
qnunilo conhecida~ 

A razão ó clnrn : o legislnilor p~de calar~se ~.iante 
<10 um facto reprova..J.o. 80 naba. lDCODV6Dl8nCUI." pLt
bliCO. em tuar d~lla todas na oonsequencia.s, rnns. 
nllncn -póilc legitima-lo em !nco da 111oral e do di roi to. 
Exigir n cloclarnç!\o da !'llturalidad~ era compr.omet
ter-se o. declnrar 1mmed1Mamente hvres os· Afr~coa~~~. 
hnpcorta.rlos depois de 1831. Eooarou o facto. ~m si: 
mesmo e contentou-ao com 11s outras declarações par• 
a verificaçiio ela identidade do escravo, dando !''ma
tricnlo. ., simJllea valer de llm ilocumento eata.t1stioo. 

. O.projecta de 1\II\nool Caetano. de Ahneiun c Albu
-<lUOl''lue, lido .a. 22 de Maio ele 1831>, llntrou em l• 
discussiio a. .JO ·de Junho; . em 2• a 17 do mesmo 
mezt· .terminando o. .19 : en1 3a o. '.!7 do referido mez,' 
ftcando · ad1ada ·a.; di•cussiio para oerom impressa.s o.o 

· cn,eudas·; depoia .de ter sido .remettido 1\ commissiio 1 

. - , . . ;da' lcgiala9ilo .em .2"t desae mez, continuou a. 3" dia
cuso!ln, e nii.o tenuo siuo; approvado o art. 1• e au•u 

-•R>cn<lll.e, ~ulgou •• o projocto p•·ojudica.do, 
; . . . O p1·ojeoto que ao discute, exigindo a dcola.raç~~ 

• 
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: aa ,nnt~~i\lidnde,' quilndo ,no mesmo, tcnl~O· reconhece 
. _a .. P.r.op~l~dndo . do cscriLvo set~l. c1istJnc.,_~o. nlgtimn..ào 
, or.Jgcru c. do 1dn.do, . on lcg1t1ma. cn,_,oQort.a.mEmte n. 
. o.sora,,ddii.Orsenl tltulo l~~n.l_~. ou, se .nõ .. O logitirrio, de,vo 
, conter. n.. expressa. docinro.çii.o ilc que. os Afr:ca. 1'JS 
. meuorea de 5?. nnnos siio todos livres cm face do trn-
• ,tado de 1826 o da lei, de 1831. 

' · E•·v.erdt\do que o regulamento de 1871, no nrt. 2•, 
e~1bOra .. reterínüó-se li _lei, aju,ntn o modelo B, 'que 
nlu~s contém n dcclnrnçno do nnturnlidnclo, mns n lei 
não fe'z t.,l cx.igcncin, linlita.ndr;_sc a. :pcUir n. filinçü.o, 
quo.ndo fosse conhecido.. . 

Em· u":ln ·pn.ln.vrn., n. exi'gen_cir_ c]~ nntql'nliUndc. sem 
rcconbcctrn~nto dn. contrn.veu ção íL lei, legnlisn..indi
:l'eotnm-:nte o. fra.udc ; o. tno.tri .::uln, sen1 u cxigcncia do. 
nnturnl1dnde. tem por fim \1rJicnmente Vdrifico.r o nu-

. Dl<iro d s iadlviduOs e~n .cstndo de cscrnvidii.o. · 
· · J~• prCciso que ns· necess~dndcs dn c·stntisticCL não 

r."irv!lo como nté l1ojc pO:rn. encobrir inexnctidõcs on 
i'~lSldadcs. Apure-se· o qt!c existe e nndn rnnis, c 
t1ro-sc do facto provndo ns dcdLtcções do direito. 

(Fio diversos apartes ) 
Oa regulamentos jHa.rn n cxecuçü.o a. lP.i descnvol

ve.m o seu .ponsnrnento, nüo podcn1 nlter .. 1-Io. O pre .. 
.. ~eLto da. let c:!e 2.8 de Scten1bro é cln"ro c terminante, 
~Xigindo n. especin.lido.dc. de certns decl n rações. e pol
.JS'~!) mesmo, àtspenea.ndo ns 011tro.s. O modelo 13, em
boro. fa.9tJ. pnrte do mesmo regnJnmcnto.rcfere-se uo ar
tigo regula.menta.r,qne C no Jim de contas n repetição dô 
nrtigo da. lei. A nn.turnlidnde entron nn 1nodclo, nms 
lliiO est/a no texto Jega.l,e núo é possível ima.gina.r 11m 
c~quecimcnto no legislador por muito~ c vari~dos tno
ttvos: porque as ontrn.s cspccificnções niio su.o menos 
importantes do que cstn'; pol"quc o nrt. 2" de P'"ojecto 
do Sr. Visconde de S. Vicente sobre o registro dos 
.escravos. um <los que servi o de bnsc nos estudos do 
conselho do estado cm 1867, entre ·as cxigcncins 
pnr& ·n. n1ntriculn contém n dcclnrnçúo de nnturn.Ji
dnde ; porque, considerada a rnn.tri~ula. como do
cumento estn.tist.ico e no mesmo. tempo prova. do. 
identi.dat.de do cscro.vo. quu.ndo lembrndn. c discutido., 
àiffic;Imentc comprcbcnder-sc-llin. no texto da. lei n. 
falto. de -menção de na.turnlidnrlc, se não houvesse um 
m>th·o parn expllcn-la, e este é por certo nguclle 
que.dou. o. ntenos gue preten~ii.o ver na omu•sii.o., 
combiJ?o.da com a cxigcncia do 1nodelo regulamentar. 

. uma ctlada ·contra os senhores de escravos ou uma 
cilada. euntro. a lei do 183t. 

Penso que n lei de 28 de Setembro cruzou apenas· 
os braços, nii.o ~ncrcndo eatrnr cm pcsquizns que 
lho parocil:i.o dJtlicers on parigo:-ns, tmnnndo po1· 
bo.so de seus cn.lcnlos pnrnmentc o . f'ncto dn escra
vidão. 

A utU.idndc elo regif'ltro tln tuntricula tinha sido 
austentndn. cnmn bnsc de prcvisiio contrn-pro·vn. e ca.l
cu)o.do •rUe deveria. ser n escrn.vnturn em um pcriodo 
dn<lo : como estntisticn. do numero, condic;ii.o e mo
vimento dos el"crnvcs, como :fonte de. renda con.postn. 
de tenuc contri buiçiio, qtte nuxilinria. o systema. da. 
lei ; cmtim como osclnrecimcnto e meio de protecção 
aos filhos dns escravos. 

Estes m~ti•,oos, declarados cm .Tnneiro de 1866 pelo 
atttor dos projectos snbmettidos no exnn1c do conse
lho de estudo tnedctn o nlcn.nce dos registras propos
tol!,. e por hso mesmo nssip;nali'"Lo n. in1portancia qne 
Jhcs doveria dor o legislador e o ministerio que tnnis 
tarde c11idoo dn reforma. 

Se o preeidento do conselho daquelle gabinete 
·riscou· a pl>lavrn nntllrnlido.do, 6 porque el!e entendeu 

gne niio podia lep;itimll o dec~ntemente admittir de 
qua.lq_aor modo o dOminio·eervil •. contra texto expresso 
4e lei e clllusulas essencines de trntadns. Da ext~ten
ci~> legal, sem n jndjcaçiio de seus efFeitos juridicoa. 
ou comminn~!Ü.O de pena, quando n .idude .P.rovnsse R 
tmportaçiio criminoso., nasceria a presumpçn.o de que 
ea Africanns.eacro.visados, hornen" livres. segundo a 
legislação civil e o direito das gentes convencional, eriio 
po.ra a lei de 28 do Setembro d" 1871 escraYu& dfl quem 
ea .. posauia, reconhecido o dominio, civil dos pretensos 
aenb.ores. que nn melhor l1ypothese. comprando em 
,bon tó ou adquirinflo por successõ.o. oõ.o podiiio. trona- ' 
fu.r1uar o tit11lo prlmnrio- o coRtrabn11do em titulo 

do direito; Se n J,on fé lhes podin se.-·ir. pnrn nÍgtlmn. 
co~sa.. ~o~so.m·pr_ocur~r :qs vo~d.odores fraudulcnt,o1.quer 
os 1lludmto. ,A verdade ó, que .no 'maior numero, do 
cn.sos. os CJ,.Ue p~ssuem._ cs~rn.v:os. sn.ben1 n. orip:qm,do 
fn.cto, . a.ssun_ como nu.o.., podem ·ignorn.r n. differenoa 
,que YRÍ entro O eSCI"nVO adquirido antes Õn probibiQiiO 
do trafico c o escravo ndquiddo depois. , 1 

O Sn. llfAnTrNn,o 04llrPos d.> um aparte. 
O. Sn. Josi<.BONIFAoio :_- Sob·o ponto do.di~eito 

escr1pto, a · ddferençn nno pódo ser contest1&da. 
-~ ntes dn lei de 1831 o eommercio de escrnvoa era 
permit~ido, e o imposto de' resgate t>eln sun entrada 
conhec1do nns nlfnndegns do Imper1o. A origem·da 
institniçüo, por ma.is violenta gue n considerem, ·Uão 
póde bnralhnr-se, com o titul'! legal da ncquieição, 
bem ott mal nutoriBadn pela leg1slaçiio civil.' ' .. ' · ' 

O Sn. MAnTrNup CAMPos : - Neste· ponto sou ·mal• 
nbollciouista do que V. Ex. · · 

O Sn. JosÉ BoNIFAaro :-E' que eu. niio discuto 
neste lll011lCDtO O. .lcgithnidode OU i}}enoitinlidade do 
domínio do homem sobre o homent : ns~im como aio 
pretendo verificnr nté que ponta .podem sor acoita• 
ns rnzões de necessidade socinl. no tJ•iplicc o.sP!lcto 
dns instituições politicas a., pnssado, dn superjor.dacJe 
dos r•tçns e c1n evolução do tmbo.lbo. Meu. ponto da 
vista. é a lei c sómente n lei c a justiça:. .· , . 

Nns omendns que pl"etondo offerecer, acumpanhande· 
o deba.tc dos diversos nrtigos, não terei outro r.,; 
n1~di.o scnüo ~o~1ocnr ns proposições n.egativa.s ao· 
lnao dns nffirmltlvns, para dnr um sent1do claro .ao· 
nosso voto. e por conctso e simples comn1ento.rio gi'a
duu.r nn. historiu. o subido valor desta reforma. DeSte· 
modo hei do fo1·çar o voto do senado ou ns deela-
rnções legis 1ntivns _do. lei. · · 

N cnhum pcnsmncnto politico domina o meu esp[-· 
rito ; tnh·ez os a.nnos e mesmo n enfermiaaae, aprel• 
sam cm n1inh "nltnn. os desencnntos da vida publica. Ha. 
porém. um culto q_ue ~eoho .Procurado respeitar.sem
prc : ó o dn conscJencm. nnc•onn.l. Sob o aspecto .da· 
reformo. quero a verdade inteirA do pensamento .do 
lcgis!ndor; sob o . aspecto politico não compreheuofe. 
ns mutações do dia e procuro esclnreceroa fnetoa •. 

o Sn. M.o.nTtNuo CA.>IPos : - Neste ponto .. tea 
V. Ex. toda n razão. · . 

o Sa. JosÉ BoNtFA.CIO: -Mandarei minhas emen
da.s reln.tivas aos Africnnos escravisn.dos em meu p8.il9'· 
contra n lei cscriptn. e os tratados intcruaciouaes. 

O Sn. B.o.nÃo nz CoTEGIPE (presidente do co~Úclho)' di-
unt nptu·te. . 

O Sn .• r os i< lloNtFA.Oio : - Dóe-mo o pequeno en
fado de V. Ex. ; mas n hif-ltorin do trafico no lm]>er•· 
ó conbecidn, e os governos têm obriga.yüo de respei
t.nr os tra.tudos c ~arnntir o. exccuçii.o das .leis. Legi
timar o crime. legitimnr o domínio dos .A..:lricanOa seJa· 
titulo, niio o .Póde /nzer. O primeiro titulo destes des• 
grn~ados no Brazil é a. Const.ituiçii.o do Imperio O· 
homem li vrc não pó de perder a sua liberdade "por 
fueto pl"oprio ou de outrem. A lei, quando mruto. 
fecha.nao os olhos cm nome dos intereaaea publico••t 
pela. impossibilidade de ren.liznr inteirus as impo•· 
•içoõcs do. justiça, ou pelo rflceio de que o mal esp,.. 
rndo sej 1L mnior UO qUe O bem querido, p6de cruaar 
o" braços, tratando ·da questão em gloóo. e edor• 
çnndo-se nn resolução dcfinith·a por distribuir .. 
possível justiça, f .. vorecendo Djesmo aa victimaa da: 
vjoleneia. n;•u.s sem onnns quaesquer indagaçllee •. 

O Sa. llfAaTINIIO 0A.KPos:- Como o eoc11so criml•'· 
nal faz eom o• crimes prescriptoa. . . · 

O Sn. JosÉ BoNIFA.Oto : - Perdóe-Jne V. EL, ... 
distingo na hypnthesea. Se o tempo aa•te· ouo ]101' 
si só firmasse· o direito, era preciso legi&imar o -ao-· 
minio de todo• os objecto• furtedoa. deede qae &i
'"essem a idade dos Africano•, eab o domiaio eu..U1 sem a protocçiio da aut11ridade. Porém, a qaee&io e 
outro.. O furto uii.o póda eer titulo de domiaio, a,. 1 
8C O CODtrltbBDdO é O· titulo or1ginarfo OU J>riml
tivo, nii.o ha propriedade poa1iver em face da "'las;... . 
lnçiio, ntó me1mo a ftacal. • 

Não 'tenho em n•" alltorllar · por•e•ili9l'N .. 



:~ulllquer n!ltnrez!l; ·o que pretendo d garllntir·'il 
)ltberdade de liomens· -livres,· sob· O· domínio de moas~ 
, truoaa escravicliio, om face dos governos. que fizeriio 
' tratados, e não 'devem figurar cnmo perjuros no 
juizo universal do todBs as nações,. . . . . .., c o 
· · .A acquisiçi'io bana. fi.de ·ao um. Afr(cBno importado 
·nü.o C crime, ma.s ta.mbotn nü.o ·.constitue tra.nsfcreucia. 
·por parte do quom não tinha, nem podia ter o direito 
:i}e vender um homem livre .. Se, porem, hB mó. fé,. ou 
compra. com :perfeito conhecimento de causa.; so. 
eonCorme_ a&. ctrcumsto.oeias, o -fncto póde ser consi
·aerado como. reclucçüo de pessoa. l~vre o. escr":vicliio:: 
o. nobre senador· engana-se, o dehcto é cont1nuo, a. 
·prescripçiio impossível juridicBmente, em~uanto niio 
começar paro. a victima o. d!lta da 1·ostituiçiio de sua 
•liberdade. · 

Sr. presidente, . admira como neste projecto, treze 
·annos depois da lei do 1871, seus llutores e os que 
1he dão o apoio de· seus votos ·niio se lembrassem ao 
·,menol de reconstituir o pensamento da propnsto. de 
•'1871, -niio tornBndo· os contratos do locação ·de ser
vi90 dependentes do cousentimellto do senhor. Nem 
·ao menos quizerã.o facilitar esse t'ecnrso. que no fim. 
'ào contas era um· meio de ema.ucipa.ção em prazo 
mais breve do que esse figurado em suas tahellas, 

· oalco.lando ·para o. liberdade maior tempo de serviço •. 
O Sa. M.LnTil'IIIO C.u~Pol : - Tem razão. 
6 Sa. D.umu dá Ull). aparte. 
O Sa. José Bot"P .. ato : - Ma.udnrei neste sentido, 

~eomo razoo.vcl e mnis ao que hontem exigida, uma. 
-Hgunda emenda a.o projecto, que 6 a reproducção 
nua e Ct'Ua dB proposta do 1871. 

· Os preços das tBbellas do projecto, com as depre
.. oia9ões legaes, s6 têm um mer~to - o.ffirmar o. cer
. tezo.. da vendB e garantir o mnx.tmo do preço. 

Desde q a e augrnenta.-se o impoato para. os fins 
determillBdos no projecto, o governo afinnçn a compro. 

. por meio ao :fnndo de emancipação, difficultando por 
-outro lado as mauumiasões gratuitas e tornando ma.ts 
·. eueroao o rcs~te. Se o escra.'\"o é mercadoria. é mer
. csdorio. que Já nii.o p6de ter· concurrencia. O ventre 
aa escrava. é livre e o. fonte do trafico esgotou-se. 

· Se. pois, ha. um compra.aor ·certo e ao moamo tempo o 
Du'Dloro dos senhores tende a reduzir-se. n mercadoria. 

· deve seguir a lei dos· preços, quando se trBta de mono
palio legal. E', portanto, consequonci<L das tBbellas 

- qne, ditfioi!mente havendo aomJ>radores particulares e 
aendo permanente o. aoncurrcncia do. EstBdo, aB ava
liações seguiráõ a lei dos preços taxados. 

As tabellail são insustentaveis, e principiiio refo.
tando em si mesmo as bases em que assento. o pro
jecto. Niio se· expliciio e silo contradictorias. 

Qn~<l é a base em que assenta a depreciação ~ra
auada do projecto, e O. gro.dnBÇiiO dos preços max1m0s 
I'Qlativos BO valor do escravo, conforme a idade 'I 

A primeirB ineongro>enoia que salta t\s vistas é que 
niio ho. correapondencia alguma. entre a. deprecia.~\iio 
annua.l e o valor dos escravos, segundo a. taxn. dn. lei. 
.A.o pBsso que naquella a dimillui~iio do valor augmenta 
J proporçao qne decorrem os annos, tendo-se em 

. -yfsto. o.. proxitnn. extiueçã.o do CD.}?tiveiro, neste a di
milluiçiio é aimplosmellte determinada pela idade. 

Bn trps factores gera.es que devem de 1nomeuto 
fDfluir na. estimaçii.o - o eafrnquecimento do escravo, 
& couCurrenoia do trabalho ·.livre e o '['lra.zo mn.ximo 
ela elttlDCQiiO. . · 

Separando a tu.bellB de preços da to.bella de depre
el&çõe•, quBl ·é a r ... edida dos primeiros e a medido. 
doa segundos'! 

: ·Se' o esc_ravo é simpli•s increndÓ:ia·, macbino. de"tn.
. b_u.lho, -~C!'JO. vnl!'r ciep~~d.e espec1ab~o~tc do ·.~e.mpo 
. do 'durBÇU.o ·e· do· apparec1monto do. 'mo.chtnao: m&IB'JI"~
·feitas· 'parai·· produzir ·economicBmente · ''ino.ibr Ílimnila 
do tr,.balbo, este preço. diminuo' no.···proporí;iio·da
·.extillcçiio dB oforça,. que. neste pCllltO. ·deve :ser•CU.\cn
!o.d~ P.•l.? prazo determinado. ou. indeterminado .da· 

.lnStltUIQaO • . . · . . :. · . . . . ; ·. :; · .-
. Em -vez de.-tomar a .depreciação provo.vel,de, m~r,.. 

-Oildorio. escro.va,_aceitBndo.o. média dos preço• &ot_._. 
,pa.ro... for!X!a.\• o.s clo.sses,_o projecto inverte\1;_ o., Ol'~eqa. 
natural. proporcionando os preços pela_s cla.11aea;. co..

. .f~rme o.s idãdes, q uo, sii.o. alicerces, rooyediçoa no. ea.ilr-. 
cto ncetto ·pelo governo.· . · . · . · . ·~ 

A depreciação, considOra.do. como ilm iniposto:wa
far9Bdo pago pelo senbor em proveito dn· emancipa

'9iio, é manifestamente desigual e ·não· obedeee ·ao 
-principio coustitncional da proporcionalidade. · · · 

A depreci119iio, encBrado. como premio e amoriU.. 
ção do c~>pital, é no fim · de contas a·· inclemnisa9io 

·por serviços, e·neste caso o Sr. presidente do-cone&
. lho ~>ceita contradietori~tmeute o grande fo.ndo· ele 
emanc1po.çlio o os títulos de 5 •/•· : .. ·' · .. 

Emfim, a: depreciação arbitraria. e a tabella de ... 
i_gua.l de preços, sem atténçi'Lo ás pTovincias do aul • 
d6 norte, creio a.· enormidade de im;J?Or sobre aa··que 
possuem escravos em melhores' condJ9Ões·pBra.pag&r 
ás outras; com " mesmo. sem rruoão que Jundamenü 
os títulos de s· .,. é o augmento dos lmpostos, '•obre
carregando os .tenitorios livres.ou. quasi livreal ao 
lmperio, como se pBra estes o . pre9o doa escravo• 
devesse ser ainda. maior. . 

E note~so que o desproposito ao lado d.oa. orçamen
tos brada o.os céos. Ha. .provincia.a ·em_ que o ·Dl.1.1Dero 
de escravos é grande e a importBçi\o é menor :. ha. 
outru.s em que dá-se justamente o contrario. oomo. 
por exemplo,. o Pará, com relação a outras provín-
cias. · · 

Mas o projecto deve passar, porque não é possível 
modifica-lo no ·fim da sessão, e foi nBtnralmen• 
ignorando eata impos"ibilidàde qlle o nobre· ex-~eai
dcnte do conselho deixou o poder, e o novo gabinete 
snbio ás alturas, para.· governar conatitueiona.bneate.· 
restitaindo o socego ó. lavoura sobresnlta.do·. · · ·' 

Talvez ·c. nobre presidente do conselho ellgo.n~ae, 
e o seu projecto, cujo mecanismo tem por fim pro
longar a escravidão além do que podião espera-lo oe 
proprieta.rios de escro.voe, d6 um -resultado justamente 
contrario. E' a lei fatal das reacyões, que neullnm 
poder humano p6de emb~traçnr em seu camillhO. . 
· Ao contemplar o. ascensão ao poder do nobra .. pre
aidente do conselho,- tive uma. illasio momentauea.. 
Sollhei que. já velho de annos e de serviços, S. E:O:: 
consa5raria algum tempo de seus dias maia prec1oaoa 
á mel.nor de todas as causas. Porém S: Ex. preferio 
m~>is u~a vez a vidB do seu partido á glorio. suo. e .de 
88ll l>O.lZ. . . · ... : 

Tristeza ou desanimo, refugiei-me nas recordaçõe• 
litterarias de um tempo um ponco semelhnnte .a este, 
relendo as lut~ts da emancipação dos escravos ·na. 
Inp;laterra. 

A 28 de Julho de 1828 Wilberforce vivia ainda ; 
porém como se e operasse o ulario de suB vida antea 
de cleix.o.-la, .. sua. derradeira. boro. a.pprox.imu:~a-ae. 
!luando seno amigos vieri\o ànnunciar-lhe que o acto 
libertador tinha sido votado, e que " sua idéo. elaar
neciUa, ealumoiada., inj\lriado., rasgado. con:to o. V!'&te 
do martyr, durante um meio seculo; tinhB-se tol'llaclo 
um~> lei do seu 11aiz e seria em breve info.Uivelmente 
uma lei da humaninade. · . 

:Se o escravo é uma força illtelligente, que deve · 
•er o.vnliada. em si mesmo, neste ea.so a tabolla viola 
ao leis do crescimellto, desenvolvimellto e deprecio.- . 
:lllellto do homem ; pois que desloca os lim1tes da 
idade. niio distinguindo o período em qno chega~se 
ao ·deseuvolvimento completo de forçao, o periodo em 
'!J.Ue e1tas forç~&a pariio para começ!lr o descrescimellto 
e oa pariodos suaoeasivoa em que o deacreacimeuto 
augmenta progressivamente llO. prol.'orçiio dos annoo. 
.A. ta\oella de preços divide arbitrar~amellte 111 idades 
e a oouoa tem oeu merito pratico, porque angmen~ 
'l&zlie u olaa•ee diminue a aUia. · · · · · 

Jó. quasi o.Lsorvldo nos pellsamentoa eterno•, o auto 
velho, qne ha longo·~empo niio proferira uma pala~ 
·juntou suas mitos emmllgrecidna ·pelos annos e coun
midas J?elo ·zelo, elevou~aa" paro. o ct!o, donde·. Uae 
tinha v1ndo a coragem e donde lhe vinha emfim a 
Victoria, e agradecendo humildemente o. Dens excl ... 
mou ; ,. Eu tnorro contente. » ·· . . _., 

O nobre presidente do conselho, ainda cheio1tle 
vidn, atraveosando por um caminho seme~tdo do de
troços o ouvindo talvez o tumultnar dBs p;toraç<5es j6 

I mortns, subio em momento de o.tllic9ões nacionaes .. 
altura• do poder, e não achou lá-de cima, ro111pe.-



,._PPENJ)ICI!I 

o silencio, no menos uma plll&\•ra de consó!açiio paro. DISCURSO PRONUNCIADO N.À. SESSÃO DE ·4.D:B: 
aquellu que tinhiio vivido uma vida. inteira no capti-

1

.. SETEMBRO DE 1885 · . ~ 
· voíro e •onhavão ao p6 dlll 1epu!turaa uma reate& de . · 
.Jus do sol etomo. (lluito bem; muito bem I O orador .· aiaDNro saav.. . ·' 
i.compriml!nla.do.) · · . o .... Mar•labo (lampo• ,....;. O meu illuatrndC. 

· O Sa. Paanaa!lrl' observa que Donbum Sr. senadot amigo, senador por S. Paulo, do quem o vor~me se.
... acha in1cripto para fali ar. · ·paro.do não ó para mim uma das moncl"Od difficnl:.. 

O Sa. Jooi Bol'lll'.t.OIO diz que, obrigado pela fadi- dades da situação om que me acho, acabo. de de,
ga,"pOz termo ao aeu discurso ; mas, não querendo clarar ao senado que interrompeu o seu discurso ;t:or 
'aoagir os seua collegas a fallarem em hora tiio ndian- cansn9o. 
tado., usará do direito, qne o regimento lqe concedo, . Só este motivo seria sufficiente ].lara fazer-me de
de requerer um primeiro adiamento, com suspensão fensor ocerrimo do adiamento que S. Ex. propoz. · 

·cift·t.ra.balhos. yara que vã. o projecto com as omen- Ni1.0 estou.de aocordo com as opiniões de s. Ex. ; 
da1 á commissuo do conatitniçiio. ao contrario, a respeito do muitas llollas, admiro 'lue 
. ·Sorve de fundamento ao pedido de adiamento a os sentimentos do humanidade de S. Ex; , tenlião 
primeira parte do discurso do oradnr, em que se dominado por tal fórma o seu espírito que o levem· 
referio da interpellaçõos no nobre · presidente do con- o. sustentar doutrinas perigosas, doutrinas contraria.s 
·•olho. Com isto dú no mesmo tempo ensejo para que, á ordem publica, doutrinas que, cstndadas, não po
ae S. Ex. quizer, volte á tribuna. · , deriio encontrar a menor aceitn9ii.o no espirito de 

Vierão á mesa o foriio apoiadas o postes o1n dis- estadistas esclarecidos, de homens .de governo, . entre 
cnsaiio na segnintes emendas additivas e requerimento os. qu,nes, - en digo com orgulho de Brazileiro, ,.,.-
de adiamento: nenhum haverá superior a S. Ex., pela profundeza .e 
. « Snbstitun.:.se 0 art. ·t• pelo seguinte: vo.stidii.o do sett peregrino talento, pela integridade.,• 

pureza do seu caracter. (Apoiados.) . , 
· " Apurar-se-ha a matricula existente para o fim Por que o nobre pres1dente do conselho quer redil• 

, exclaa1vo de eliminar os escr~t.vos mortos ou tro.nsfe- zir 0 senado a esta condição.'! . · .. l 
ridos do um municipio para outro; devendo os colle- 0 Su .n_.n:io DB CorzarPE (presidente do oon.selho): 
ctorea Ngulnr-se pelos documentos e ltvros existentes. _Vote v. Ex. contra 0 adintnllJltO, qne eu fnllo. , ... 

, « § 1.• No cnso de ter ha.vido omissão dns collecto- 0 Sn. Mo\nrrNuo Co\li<POs :_Por que quer r<"du-
ri"" na matricula ou averbações exigido a pela lei, zir 0 senado 11 esta condi,iio ~ Sr. presidente, snl-
pGde o senhor do escravo reclamar do juiz do direito T • 
da comarca a ·matriculo. ou averbação, pro,·nnrlo com vemos no menos as llppnrenclns. .. 
os docu\nontos, q_ue devem existir cm seu poder, 0 Estn corpora.çMo, pela. qual nunca. tive paixão, que 

. falta do. collector, 'lue ó obrigado a fazer o serviç.o nunca me pareceu a flor mais bcllo. dn nosso. consti- . 
. s~m rcn1unernyão olgutna... tuiçü.o, manteve, desde que o Brazil se oonstituio., 

l uma alta posição de dec6ro e brilhantismo, .não pela. 
. " A apuração dn mntricu a será pnblicnda em cada suo. subser\•iencia c ohstinaçiio, mns. pelo talento doa 

município, e o. t•oclamn.çiio terá o prazo de tres seus membros, e talvez Jnosmo porque,. tendo. estado 
mezcs~ · qua.si son1pre om oppoaiçiio ao ospirito do. naçii.o, vjo-

« ~ 2..0 Toaos os escravos matriculados corno de se obrigndn o. discutir constantemente. Nunca. teve 
arigcn1 nfrlco.nn., menores de 5~ nnnos, serão immc- gra.ndc popularidade o finado Visconde de. Cayrú: 
dintnmente declarados livres pelo jniz de direito dn mns nüo havin Br11zileiro que niio o.dmirnssc o grande 
como.rcn. talento daquello '·elho, a pai;x:iio qnc tinha. por .suas 

" ~ 3.• Os jnizes 0 t•ibunnes do Imperio, tnml,ern dontrinns retrogro.das queclle inntilmente ao esforçava 
declarnráõ livres desde que chegne n seu conhecimento por incntir no espírito do. naçüo, c aquellc. ''olho ln
por meio regular, em . autos, inventario. ou cscri- dobravcl nii.o se impunha. no respeito o. a.dmirnção 

· t · d d' d universal só pelo seu grande o vigoroso talento c sa-
pturns, n. ex1s ~nc1n. e escravos nn.s con LÇões o pa- hcdorin, tna.s .tnmbem e lnuito. mnis pela. cncr~'~'in.. 8 
ragrapho actcr~or. infntigavcl constancin com que enobroccn n tri'buna. 

.« ~ 4.• Os escravos filhoslcgitimos de pais african·oa pngnnndo por sun fé. Hoje o que vemos~ rnrns e 
ou iJJegHimos de mãi nfrica.oo. e os ROUS âescendcntcs, ostnfudo.s declnma.çõcs dessa. seita, e o nobre presi
obs"!r\·n-dns ns disposições ·dos dons pr..ragrnpbos nn- dente do. conselho repetir e repisar contficto, o '"e
tcríores, poderão ser to.mbem immediatnmcote decln- xndos .votemos, nüo se 11Gd6 .emendar ... (.Apoiados.)·· 
rnd"s liv•·cs se exhibit·cm certidão de baptism<>, de- Decretar opiniões ó mais dif!iciJ· do que dcc1•cfnr 
ferido no senhor juramento pura que declaro se renl- leis. Qnem tem maiorin fo.z como 0 nobre presidente 
mente a. filia.çiio é vcrclndcirn. do conselho está fq,zendo ; mns qumn é, .como o 
• cc A recusa de jurar no termo concedido pnrn 0 cotn- nobre presidente do conselho, homem de tn:cnto, 

· l'nrecimcnto cm juizo equimle â confissão do fnct.o atreito I'< tribtmll, trnqucjndo, niio humilbn os sena 
pnrn n. liberdade 1m 1nedintn. n.migos, ma.ndnndo-os · ca.lla.rem-se e scrcnn ve_n-

cidos. o esmagados nns discussões por ndvorsn•:~os 
·,, Nos· outros casos· clcverú. o escravo recorrer ú do tolonto. mesmo quondo estes nno têm rnzao, 

acçãu ordinaria.. como o nobre senador por S .Paulo, nn. 1ninhn opiniü.o,. 
u § 5.• Sorr<o. declo.~ndos livres, do. data dn presente niio tem. 

lei, todos os escravos maiores de 60 annos. - José 0 Sn. B4 nlo DE CorEGrPe (p•·csidontc elo conscl/lo) : 
. Donifa~lo. » - Eu é q11e boi de pngar n sun amizade pelo Sr. Josá 
· ·· Onde convier : Bonifncio I ·· 

" O ·escravo qno por meio do seu pocnlio, ou por 
liberaliilndc de outrem, ou por contrato do .Preataçüo 
de ser.·i9os obtiver meios pnra indcmnisaçuo do sou 

. "Vàlor, tem direito perfeito ú sua nltorria, e esta, sondo 
recusada pelo senhor, serâ outorgada pela autoridade 
·publica.- José Donifacio. » 

· · · " Requeiro o adiamento, para que vão o projecto e 
as emendM que offeroci ú commiasiio de conatituiçiLo, 

... ~ara dar parecer com ur~encin. -José. Bonifaclo: » 

O Sn. Mo\arrNuo CAli<JOos :-Pngn n niinha amizada 
pelas instituiçües do lmperio, n'umn época. cm que 
'tndo, tudo, desde a cnpoln social nté no ultimns camo.
dns, parece conspirnr-so contra. ellns, pnrn dcsmora
lisn-ln.s, nniguiJo-1os, mostrar que ni~o ''nlom tU)1a. 
pnlbn, que nno dito ga.ro.ntia nanl~umn. t'L nação: n 'mnu. 
época em que candidatos _nprosentüo-se nos ele~ to,·~· 
com um programn1n. e votu.o com progrnmmns lnlOl
ramente contrnrios; n 'uma. éJ>OOn. elll que sonn.dc~rcs Bo 
deputados tóm hoje umn opmiiio, mns nmnnhil., con
vindo outra ao• interesses do partido, estilo com .. • 
opiniiio que conv~m no seu partido, qunndo todo•· 
conhecem que nü.o é essa a que ellos professü._o e1n 
•1.1a couc!cncía .. Ne11.ta situnçiLo, certlltnente, é ti?'JL 



~------------~----~~----~-----------------lll>nve .. iencia do miniaterlo que votem'oe; mn8 nll,; A ft ((Ha um a-parftJ.) 
i! o. no••Üo, nein a. da. dignidade· e do <lo ... , .. ..; .. - - ·-· ·S • .Ex.'tem a obriga9i<o'de teimar a. reaponaabilidade, 

Diz's. Ex. ~e niio. lia tempo. Q.ue tempo é qne. mesmo do que desapprova;como creioqne·deaa.pprova'o s. Ex. não tem 'I Pois ·o ex-presidente ao· conselho, projecto; mas desde que o ·vai referen<Jar; tem· a. obri-' 
mea particular amigo, o !r. Dantaa, não. pode fazer gnçâo <le tommr a responsabilidmde; minda. que procure 
uma senão extra.ordinaria. na. sua. tentat1va de abo- esquivar-!e da. discussli!',niio p~e, e mesmo '?-iio.deve; 
licioniamo 'l · por_quo uao conheço ma.or ea.pac•dmde orator~a.· do· que 

8 Ell f S. Ex., porque seu talento, que tem tantas vezes ven-
U• Sa. · &!fADO& :- e que aça. 0 meamo. cido, tem fe1to recuar, não humildoa ormdores, mas v-
O Sa. ·MA•II<Bo c ... ..,.:- Não patámos já oi~ dadeiroo gigantes da ~ribnua., oe bom qao encontriÚH 

mez• inutilmente neaaa tentativa, CJ.De eu qua~1 um, que era mesmo da Bahim, com o qual 8. Ex. não· 
diria-criminosa 'l · · foi muito feliz. Se de lá noa vem o mal, permitta 

Por que o Sr. presidente do conaelho ae julgo. com s. Ex. que eu repita, tmmbem de 16. nos vem :·.o. 
O. s dias eontadosJ'..ara. as sessões do~arlamento 'l O b ,. em. . 
]larlamaoto é sem uvida. um incommo o, maa o .. o para · Sr. presidente, visto '\Us o honrado presidente do 
S. Ex. gue póde contar na. tribuna as victorias á vou- cooeelbo quer que esta le• passe deeacred1tada, oclioaa 
tade. Nao nos disse 8. Ex. que a..camara havia votado e indefesa, S. Ex. presta-lhe ó mesmo ·auxiJio·.qua· 
por . urna grande maioria. e1te projecto do elemento preeto eu de boa vontade. que a desapprov.:> e con
eervll· 'l Maa eata maioria terá matado o parlamento demno. E" 0 auxilio que S. Ex. presta · ú. lei, via'o 
'brazileiro. ( .Apoi•do•.) que não deveria. deixar sem resposta as eooaideraç,õee 
• Com que força moral .. e com 9ne c:tireito_ nos· a.pr!!- do honrado eenador por S. Paulo, algumas das qnaeB, 
ae11taremoa a eata désgraçada e 1nfehz naçao, á naçao repito. me parecem iooompa.tiveis com a. ordem pa-
a <j,Ual. nos apresentámos com os noesoa constantes e bllca. · · · . · 
:h•J~ revogadoa programmas 'l · - As questões do elemento servil que se levantüo entre 

Não, Sr.-pres1dente, cortem • minha cabeça, se nu.o nós ni~o sã.o exclusivas- e originaea do ·Brazil. porque 
'IUerem ve-la bem alçada.. . . . • os facto• arguidoa deriio-ae em toda• a.1 outras nações 
.. O Sr.· preoidente do conselho me perm1tta. d1zer-lhe que tinhüo escravos africanos, sem :excepçiio. de uma, 

C é eom . pezar que o digo):.· não m~ parece que até me•mo e principalmente o contrabando· de ·escra
.8. Ex. eat~ja. fazendo o que ee tem d1to de esperar vos africanos de pois gue os . sober'l.noa da Europa e 
ilee· aeu1 altoa talento a. S. Ex: me ha de dar licença suas grandes naQllea nao. quizerão .e nã.o ,neco!'sitário 
11u• falle com toda franqueza a. esta nn.çõ.o : " un.o mais fazer este commerc1o, por cDJo monopoho t1111ta 
auddrtio.de opiniiio. porque.niio 'l'!eriiio •ahir; outros lntárão. . · : . ·: 
rnuddrtio de opinàiio, porque.queniio enlrt}r. » • · o que é ori~inal. C! que é peculiar: nosso é o servi;. 
.· -Li e ouvi m11itaa .vezes, em um doa ma1orea .à1aeur- Jismo e cegue1ra voluatario. com que ·eata· questão -• 
aoa.tjue ae tom proferido na. camara temflorariB. esta resolve, saltando-se por cima de todas na consider'a.
obMrvaQão feita por um honrado deputado, o. Sr • .A.. 9ões, desprezando-se o estado do thesouro para. só ·ao 
Fi~eira. S. Ex •. disse um~ pura. vOTclade, . mas ••ta repetir o dito mahometano. grito predilecto do Sr. 
yerdaae ferio alguem, ferio o pnuto culmmante do presidente do cooselho-.Alláh é grande é Ma.homet·• 
pocler. Quem, po1s, tem este poder .que nos reduz ao 0 seu propheta.l . · · , . · ·: • 
J>apel de Jll&nequins.'l .• Qual é .. este pode~ iofinit~ que Supponho que o honrado presidente do conaelh• 
Teduz todoa· os· Krazlle1roa' a. uma masea 1nerte, ·a. que niio póde contestar que todo o commercio deste pala, 
·ili a fórma que quer'l . . · ·. · · ' e · portanto, que toda a renda do ·thesonro dependa 

'. ·Ha alp:tim Promethen· que dá todo sopro a ima.- a;., nossa. exportação, que dnas terças purtes do val.olf 
gena inanimil.das eiltre nós 'l Campoem-se os homens da exportaçao é. COJ!BISt_ente D<? co.f~ e que es_ta pro
ae· eetado dn .Brazil de mauas inanimadas. a. que um ducçiio é. póde-se d1zer, quas1 exclns1vamente- do 
ileu• da. Mytbologia commuoica as suas opiniões 'l braço escravo •. · . . · 

.A reopnnsabilidade' dioto vai directamente a. S. Ex. A Io"laterra. e a França. naçlleo ricas ·e pod.,..oaaa, 
e Sr. presidente do· conselho •. S. Ex. quebrou a soa tinbilo colonias nas quaes nem o numero de escravo••' 
primei!• espingarda, acaba de q~ebrar a segunda e nem 0 valor. da· exportação podia-se con'\Pa.rar. ao 
Dio 101 se &Ioda terá alguma.· (/11.60.) · · _ nosso • para libertar os saus escravos tomárao mwtaa 
· Mas quem reduz um homem da. estatura do Sr. Barao medid~s preparatorias e até de policia. 
ae Cotegipe a este papel 'I Sr. presidente, pamphlet~a. o nobre nresidente do cnnselho não póda ignorar que 
!ornaes, todos accusiin um s6 individuo de dispor por 01 lavradores que se reunem- nas suas po.rocbia~~ · noa 
eata fórma. da corrente da. op;oiiio do B•·azil. Todos •ena municípios e que abandooadoa pelas,autor~!lacl• 
JDndlóo, a representaçiio nacional está transfip:nrada e publicai tomão providencias_ e caut~la.• P!'-ra mmnter a 
a par disto o Sr. preeideute do conselho o ·que qu•r sua. segurança pea.soal,. eall e•t•pa~•s.ados. como 
• acabar com esta. Cliscusaio 9unnto o.ntes.· Mas fique piratas como assass•nos, porque .. aa.o duo a v1da -~ 
.V. Ex. convencido de que nao o fará ·SOm deixnr os graça. .:os assassiuoa incitados pel~ p'ropaganda. S. Ex. 
corações revoltadns. e os Brazileiros deseognnndns !!o no seu projecto tomou, quando 1oatala a. propaganda 
verem-ao roubados pelo Estado, que por certo uno na c:overno.e na.lei. alguma caatela •. ou •põo dia 
póde dispOr da propriedade particular a seu talante. ·força snffiei•nte para defender· a propr~edado, 011 ..., 

O Sa. C.uuiAif&Ão DE SJ!tDIBÚ :-Apoiado. 'Qienos a vida. doa lnvraclores '! , · 
0 Sa. M.t.nTJitBO C.ucPo&: _E 0 honrado preai- Não escapou á doipreB>ão' da renda .. neonuma daa. 

· d a colonias.d11. Inglaterra. França e Hollaoda, nue rece-
aente do conselho .compre o seu pr1me1ro . ever .e bião da metropole. além da P'?-ga g_enero~a. i.o .va1or 
chefe do governo de · umo. nação mona.rchJca. dei- doa.eaoravos. soccorros e provLdenc:ut.a d1veraaa.e ~ 
'zando o governo do paiz ne,.tu. .Hlt"uo.çii.o,apenas reto~ul- etidaa: nenhuma .. desaa:a pote_nc&as . de. ma,a o. ~&11 
~ando a. sna pessoa e deixando entreVer que o atten- ~eixou de pr~star á~ a~aa _co1on1a.a grar;tdes e :va.hoao• 
tado se commette pela. fatalidade, e sem n!'nht~ma auxilio• depOIS da hbertaçao dos escra.voo. O .!''?bra 
reaponsabilidade dos . membros do corpo lel':lslat•vo, presidente do conselho não prccioa. q~e lhe diga, 
aem da camara dos deputados, Dlim do ~cnaclo, nem sabe " que disse 0 bom~m menos sasp~1to, o. apo&tolo ao ministerio '! Ninguem tem responsabilidade. to<loa do 'abolicionismo. Cochm. que. é o UDICO. evangelho 
IIm cabido no mesmo e~atado de sujei9iio, e o abati- 11.do e se,.uido, porna.e e.lle• repet.em .oomr._a .. nde con
JDento. 6tJMJil ba de seguir por força da. vontade do ... ., 1 d b ea .vicção e fé não só as v1o eotas 1atrL ~s. a lfn;eren 
aeatino I... • . americana dtlrllDte. a luta, f'?ote. de ID~or!"'"9"0· da 

Diaae " honrado senador pela provine•a. do E•p•rlt.o .Coobin, mas até erros grnsse1roe de ea~at•s~•ca. como 
Santo. n•eu illustre comprovinciano, que é lllUtll este bem notavel que vem a ser Coch•a dizer qu_e na 
iliocutir o projecto, ha. de se fazer tudo que quer o colonia da. Siborla . hav.iii·o 40!};000 . pretos hvroa 

· f;overoo. Eu não discutiria o projecto se o Do~re ooostituindo uma i'rospera republica quando ~pena!' 
!'residente do conaelho tomasae, como lhe cumpr1a, e-·,otem alli ãcnols _da muitos. milhl'lcs amer•.canoa 
a roopoooabilidado do quo ee estâ fazendo ; mas - ,. d d 1 7 000 8 000 e oe 
"S. Ex. cala-ae, o '1U8 'llltr é ver-•• deeembarl\çado deepoodido na fuo a.çao a co on•a. • T~ ·a" 'fê ·-, •••te vabalhe. proprioa nearoa )i,bortoa doe E•tad.o• "lll 01 or~o~e 

• 
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em. grande parte por ve~cs nrrebatad.os e eacra.vua-
dos pelos selvageuo. . · ·· 
. ·O·nobre:·pres•deute ,.ao -.conselho vê que as nossas 
eoudi9~es.· aio inteiramente. diversas.:. Como·,. poie, 
póde. jlUtificBr o. seu silencio· e a sua iudiff~rença. 
E' ·.um ·doa · beneficies da mouarchio. o S •. Ex •. deve 
>tproveitar · .para ao . monos. esc!Brecer e questão e 
mostrar,á·na9ii.o o q11e o· governo, os ll~.:nons publico& 
de-'.todos os ,partidos, :todos. repetem a mesms. coUil\ : 
_.,,ha de. fBzer-se, porq11e a coroa qner. » , . . 
: •. A obrigaQiio do. nobre. senBdor, presidente do ·con

. se lho,.·. é 'dizer: não é. a coroa, 1011 ou . que quere, e 
Dio ha perigo, esta. é o. verdadeiro. aurÇ)ro. do. r~gene
ro.Qii.o: .o . sot nü.o .a\lumiará mais .. o. fBce do escravo 
sobre os montes o vales neste Imperio, ,mas tnmbem o 
aol niio alumiBrá' a· .face do :um pobre BfricBuo neste 
Imperio, que niio·sejacoberto de andrajos e prestes a 
finar-se· na ·mais inC'Ura.velm.isoria. · · . 

Coohin ·diz que· ar diminuição da prod11c~iio nas co
lonias .fran~ezas ·e inglezas foi, do. 2;, a 3,0 e 
40 •;.. ·A·1ngleza por exemplo tmba: para sortir de 
trabalhadores suas colonias todos os portos da Asia 
•:·.~a -China, tióha: os:ma-res .todos par'!- capturar. n2-: 
gro1ros ; só africanos capturados depo1s da ab()hçu.o 
:aas··--auaa coloniasr entráriio·mais de 600,000 e o. -re
dncçüo da .. producçúo -em taes . !'Oloniaa .foi de,.30·a 
4.0 · • /~· O· nobre !presideate do con•elho espera-ser 
mais: feliz.; . eu temo, . e desconfio o contrario. A 
França, é . sabido, tinha .. por soberaoo um par"oonu. 
Este como ·representante ae uma monarchia nova o 
m !'1 ·segura, tinha ·necessidade de ass~g11rar-se no 
amor· de seu povo e .a libertaçiio fe1t1> pela ·re • 
aolução teve o governo de Luiz Napoleão, e. o !{O~ 
verno da ·l'epublica, ·.mais ·regular~ que :o. prov~sor!o; 
teve -de ·tomar .,prov1dencuu o. foru.o todas. no. >1\tu•t·> 
de·neutraliaar os e!Ieitoa da abolição· e Luiz Napoleii.o 
tornou umB.realidade, a iudemniea9ão. prometü'da pelo. 
governo :provisorio. .Além da libertaçiio asse~rou 
ás::.suas: .. :oolonlaa. o oommercio, · Oletropolo · livre· 
doa impostos de 50, 60, 70 e 80 .•lo do valor 
dor objectos comprados ao ostrau~o: · 
.• Sr. presidente, a respoaaabilldade é muito: grande 

aos.que' votiio estas medidas •. Ao nobre presidente. do 
conselho cumpre, justifica-las e esclarecer a naçiio, 
aobre . , o que :dizem . um ou outro escravocrata que 
resta, e,provar-se o que.dizem eates fauaticioa ·é aem_ 
fundamento. · · · · 
.• s. -Ex .. de1trúa .estas ,apprehensões e in'ostre que oa 

r.esultadoa ·não hão. de aer desaatrosós; ·s. Ex. não 
quererá nos impingir . aa .doutiini..- ill~sorias da, pro
vinciu..de S; ,Paulo, grandes coloniàs inaioros; do sue 
as do Sr. ministro · da agricultura,. não prosperárao :. 
alg_umas sei 011•que .seus donos esforçáriio-ae por con..; 
verter em- fazendas .de escravoa. · . . 
• O• Sa .. P.nsiJ>a..,., ; - E11 peÇ,O ao nobre seàádor 
que'ae 'ClDJa ã: materaa;, . . .. 
::.o Sa .. 'MurrNIIO O.UIPOI; -Cinjo-me A materia, 
da·qual'não e:Stou'fó••· . .. ·. · · . 
. >;As'.colonias do:Sr.•.José .Verg11eiro;,o que são· hoje'? 
uma fazenda "de ·escravos. . • 
. C~mo. é morto po~oo. eital' o"Sr:. Visconde· ·de: .:fti·
cl_aya!uba, de saudos1SS1ma ·mem.:>rla,. pa~ todoa que 
tivcrao. a.fortuna de o. conhecer. A·ult1ma ·ve:r:·que 
eitive".·com .S.".Ex., estava elle deaauhnado porq11e 
"!ii·ià in.ciU.iêto déeae a yiaita. 'feito. ·pelo• miui•tros · daa 
-nações dos · colonoL · · 
.. : s: Ex. m~, pareceu milito desejoso de destacer~se 

.a.essao colontas e ficar com a tazenda·do ·escravos que 
tinli'a. Niio pense o Sr. ministro da U.jtt'ic11ltura que 
Seja.uma•empreza faciJ, SU5tentar as •fazendaa COm 
Colonoa.brancoe, nii.o creia. 8, Ex. niSIO, 
,; O Pauliota em algumas· regi6eo de sua. proviu '!ia, 
em. que. ha homens que possuem 20 e 30 aesmar1aa, 
poderi tirar alguma cousa da renda da · terra, mas 
para ·fazendeiros de caft!, eu · direl. · se· o nobre 
ministro· da agrioultllrO: · não me . levar a mal, 
gue a,provincia de'Minín o..: do Rio de Janeiro pro• 
duzem ma.is que S. Paulo. · · 
, . E lá pelo porto de Santo• 1ahe alfruma couoa '\UO. 
Jlio.' 6 da proiuc9ílo de S. Paulo, e que augmonta ·o 
a~carismo da IUa'!'rOduoçii.o 'q uatidO 6 pr0d11090.0 do Vi
~nda~. , 

. - ··-. . ..... ;,.·-··· .... ~ . ·- ··---·-· -~-·---.............. - ..... _ 
Sr •. Pres1dente, o senado me per<lotm\ as observB.:. 

Ç'Ges •_que' "fiz• "Vist'! ·que c-não •posso ··.poe'.1tnr •·ueat& 
quest~o outro apo1o •ao meu amigo 10 aobre-- senador 
por S. Pa~lo, levantei-me para. •••. ·... . · ~ . ~ .. '~ · 
. Levaatet-mo· para· austoatn.r o: adtamonto, •.. nu.o.·i le-

vantei-me. para: encher tempo., As "observações: :qu<> 
tenho •prod11zido .11.'\o ... da · maior .. ponderação, l:muitas 
duvid<Ls posiio em mou espirita. Lt>mento a iudift'ereuça 
com quo .. a2.q.ue .parece .v~jo ·O _nobre prcaid~ute_.,do 
conselho n11.o ter outro. cu1<'iado seuiio · 'descBrt!lr-se 'da 
um projecto · import<mo · que · cille niio -<tevõ' rre
medio seuii.o !lCoitar. O nóbre·mlóistro da agricnlturQ; 
pBrll explicar por_ que aceita. hoje a<tuillo que honteiD. 
decln.rbu que, se .fo.sse ·gOVerno, uo.o ·apresentaria., 
di~so que 1loje óceita. porr:~.ue ·não ·se póde. ·fazer outra 
cousa.. . . . . : . . . : . . -:- , . : .. 
· 'Póde~se tudo; estli nas· mãos de VV. EEx.·;.niii> ha: 
ainda ·nenhum. doa ,.rtigos 'dá constituição eupprimidO' 
seniio o que. é re~ativo a'? direito de propriedade~':, to..: 
doa os outros eotao em v1gor, sobretudo ·. prerogat1Yas 
do J?Oder moderador_que lhe são· privativas na. escola. 
pohtica d,o VV• EEx_. ()s;n!'brea miuistr'oa'l'ódem' tef' 
pa.rlamento -até quando ·q U1zerem.' O ' proJecto •·nlilf 
presta·'? '·R'ejoitonio-'lo,' .sálvemos ·lloquelle "'llle"'nii~ 
deve tomar 'kesponsabilidadii .nenhuma ; 'não':aalvemos 
a; pessoA; ·O r"ei nii.o ·nioTr'e: rei mOrto· rel, :po&to;·rei á 
eterno,.so.lvemoa a. iaatitaiçii.o. ·. 1 · 1·:--···~ ,.-, .·:~~··:., 
· ·o· presidente 'do'·coilsclho~-- se • esta "leaslicHÍitar a 
findar, t>rorogtie-a, tem'isto ·em· Sllaa mãos·~. ae·•'i!sàá 
eamara .Dii.o serVe," ·cOnvoque·· oUtra, ··e até: Outrô·ls•= .. 
nado:. porque com"Íl.. niesma'autoridaae· 'com"que''" 
governo :imperial ·aupprinie · o·•direito 'd& pro~ricidad:eó' 
póde s11pprimir ó 'senado; ·a··autoridade·· é'.:a• •meom,./ 
n.ii~ha O)>JclCÇii.O nenhu,m'! •. Pesde ·que niio'.àe.'respeits 
iun ··art1go ·da. constlt1119ao·,' ·não ha •·mot1vo> para. 
f!lZer· crer q11e · ae ·tom-"o'·poder' ·limit•d<> p.or"ontro• 
artigos.·· . · · ··· ·1! ~-.-,~._~.:·f,·: ··-·., 

. O qué' é· importuno· aupprime;.;ae,. ·o" go:Verno; •pódé. 
até ·~udar .. de _'senado· ·se·. qu1zer; .·se •eato ·adoptll( 
doutrmas que nao siio as auaa. · · · ' · · ·. r . • • '! 
p s.;. B~..io . J>a. Oorzoil .... '(pr.,lid.,lite' tlô eon:iBÍhi> I: 

-Estou satíafoito·. . · .... • ... ·. ·· · · ' ·· .. · "'.-
.. · 0 :Sa •. l\úartlfiiO: 0AMNI,:-,-M~a, tOiô: O m~·na:o "nãci' 
póde !'atar sat1afeito .• r Eu·.achava:, melhor,~caf-\!los;lli 
emba1xo r todos e · aoabar-oe, r com· esta' v1to.hctedaia 
dmqtti:; eu renu?ciaria .m\uha'. :yitállo.iellacie. d~ 1 p1uit~ 
bom grado; ,e·.al•á!'·IO·.P.óde,,llalvar • .' :: · •. ; , , . ·r .'·-
.. Do:que, tenho .dtt~,-,V, • .,Ex.:yê que Dão pouo. deJ.Xa~r 

de: votar, pelo adia~.ento. ,,Par,ec;o.-m.!·· JILÍU~o 'b~i'o,.,!:a• 
bido, vem em awulio, do .. nobre preatdente .. do:conse..;. 
lho, gue creio 'não ·assietio .a todo. o disourao .. do ,nobre 
senador por S.· Paulo .. Esper'? 1 qu!'· S ... .Ex; a'a:ía:oliã1 n_()B 
eaclarecerá .. ':lelhor ; sobre '? .. proJe·cto. ,., ;As;, r~z:ões :rattl 
agora o1ferec1das, tanto. pejo nobre.pres1dente .do cou.:. 
selho,·,como r pelo: Sr ... ministro da .agricult'ürà.'cpàrà. 
aceitarem' um .projecto pelo. :qual .. niio. se .tc!m. cí'li.tliü;. 
siaamado c. com razão, porque.,e:chiió- o.,dete.tá'Í·el~)lãÕ 
mais especiosas e"'appnrentaa ; cJo: que· reàes. :.,,êôilSlif,e
radas-o pesadasnao t6m.força alg11ma .• : .. "' .,.,:. ,_.1 " 

Os ·nobres•miuistroa.podem• ti11do que quizereln,-,,nio 
vejo razão ·para .. fazerem pesar .a: rosponsabi,idade:.de 
uma lei_ s<:melhan~e, q u.e ,tod'?~ t~m ;cond.e~.!l~.d,o, .sflni 
distil>C9"0.de po.rtldo, lDClDSIVe O.S a'bohCIODIStas, r OS 

·que. alio men~s logiçoà .,nesta 'qu~aiü.~, _ s~J-?~-;·, :,( ':Qr~~~ 
eio: .a verdade. Depena de .estar tao d_es!lcrcd1tO:da ;esta 
l~í, preten~em os nob'res min'iatro~: que·.~·'reíiJ!'oli•~:!?i:'
l!dade moral .resvale de SS .. Eil:x. que nao a queruro• 
e . gual a. consequencia '? A .respcmsabil'idade. 'inóra1 
'Vai toda reoahir sobre a coroa; ; · ' . · . '.. · ' 
· Espero que oa nobres llnio.iatrOJ O:mânhlt.· se àaforCtirà 
por d~monstrar a ex~ellencia d_a medL<to', ·:.P2Í'que''li~., 
os UDlCOo ~oaponoave1s perante. a na9ao. '! .1~ao .•e ·:~•:
fendem a s1, aband~nl!_ndo. o p~o~~cto .: oom. c!'ar~t":~as 
destB ordem, permlttllo' SS. EElt. eur·Jbes' d1g1>;, · ' 
, .o ,no~re s_ouBd~>r p~r. S,., ~.u.ulo, •u.eu"a~i~·1 ·t'rle: p-el'-'

mittlrlqustlficar mlDbBs , obj~c9Ges .. cont,~a ra1g"'1naa 
das theoriae de S. Ex. , , . · .- · ·' · 

.· Toda a força, eàJ~r e. incÜgn~~oçii.o .. ;<le que"~~;Ex~_i 
capaz,' recabo .sobre. o,traflCo·.de .o~o~avoe .:,.s, .Ex~ 
.não fez maia .. ·~o·.'l~e "repetir .ii~stu.;_.ma~eçia,a;{~l+o'rr.a. 
''~"~ todo• 01 liill~r"~'• ,_~;p;n: dl.llt_liLC.9"'.o,. aem., ~iJiore_ll:- . 

... ! ·- . " • - • . ., 



APPENDICE 

ça1, fizeriio so1npre ao trafico ; todo o partido Ii- , 
bero.l foi sempre contrario ao trafico de escravos. \ 
Mas, Sr. prestdcnte, repito, não foi o Brazil o unico 1 
paiz que, possnindo escravos africanos, n1n.ntove o 1 

trafico ; tod<>s as colonias d<>s nações da Europa o I 
mantiverü.o emqua.nto tiverüo a eacra.vidü.o. 
-·Em. toda.s e lia• o no• fl:stados Unidos, S. Ex. o 

aabo. foi rei?ato.da. uma cousa. pcrigosissimo. para. 
a orde~ .pubhca a. pesquiza da dnto. da. importaçii.o 
doa Afnc11nos ; fot reputnd<> umo. obro. tmpossivel o 
perigos<>: ningut!'m tentou oerio.mente isto em paiz 
a.l,um dos que tiverii.o escravos africanos •. 

,D,euu~is a m<>is S. Ex .• é <>bolicionista o eu niio aou 
mao,J.le,rgunto-lho : a escravidão dos import11dos ante~ 
da.Je1 de 1831 é m111s legitim11 do que 11 dos impor
tajlos.depoisdosso. lei 't Em qlle consiste a differença. 't 
A escravidão dos primeiros, como a dos StV .. UDdos é 
u1~0._ violenci&, mas, a m~1.nutenyii.o dos prime~ros co;no 
d_os · seg_undoa é um,:> ner.essid11de de ordem publiea. 
P.Or.motlvos os ma1s impertosos de ordem politica, 
eocu~ol, e moral. · 

Ç SR. Jost Bo!CtFA.Cto :-Dos primeiros a.t6 cobrtwa.
ae tmposto, 

o s .... Mu\T(NUO c .... POS :-Direi a v. Ex. que 
na•. gra.ndes nações".da Europa, na Françn: do Rei ,do 
Sol paga.va.-se prem1o por cabeça. aos qlle mtrodnzliio 
ésorn.vos na.s colonia.s. Um dos ·maiores. soberanos 
aa Inglaterra. foi accionuta de uma. com_pa.nhia de 
transp&rte de escravos paro. America., e nao era. só 
pa.ra. a.s colonin.s in..,.lezns. IIouve tempo em que 
.os Iuglezes, expellin'ão os armadores Portunouezes. 
R_ollo.ndezes e .Hespnnhóea do commercio de Afticanos, 
úzerão deste· commercio um monopolio pa.ra si. 

· Eis a. razii.o, Sr. presidente, eis l)Or que dei o aparte 
ao nobre· senador de S .. Pa.ulo, qunnuo hontem se re
feria.· nos' ·escravos o.frica.nos, 1m portados depois de 
1S31. O crime da infra.cçã.o desta lei está ma.is que 
lep:ahnente preacripto. 
'· A·repreasio é impossível e perirrosn. . 

E demais,'· perguntorei a. V. Ex. e nos que obje
t~o-~e ': o-que~ qne legitima. a. prescripçii.o nos casos 
de 'cr1me 'e uo c1vel meamo 'l 

A impossib~lid_ade da. prova e tranqu,illido.de e se
gur.a.nçu. .do,dtre!to. e: das pessoa.s na. soctedade. 
:- Ern.tuda.a.a.slegislações.dosl.'ovos cultos mo.ntern-se 
a do11trina. da l?rescripçíio,, pr.nci1>almente , .pelo. . im
possibilidade, dtfficuld11de e grande incerteza.· da pruva., 
e cutr11s. consequencias de ditficil previsão para. a 
aociedade 'inteira. 

Mas nem isto detem a S. Ex. I 
Sr. pr<•sidente, um grande ••rviço que me j;t~;bo de 

prestar no Sr .. presidente do conselho e ao m•nisterio 
à promover a continut\çilo do discurso do nobre se
nador J>Or S. Paulo, anu>nhii, se a sande de S. Ex. o 
;permittir. N_ão tive nenhuma intenção senão moatrar 
a conveniencia .do adi11mento parn que o senado conti
nue o. ou~ir o nobre senm.dor ; e espero que Deus il
lamine o eapirito do nob're !'residente ao conselho· 
paro. 'lue. S. Ex. preste á monnrchia um serviço a 
qtic nuo póde recusar-se por dever de seu ca.rgo : é 
pOr n corO!> Utn pouco menos a descoberto nestas 
·COUSO.&. 
- Enforque1n os eseravocra.tas, não me queixarei ; 
Jna.s di&nto da banca-rota. dn. fon1e, da. ruina geral 
de todas as familias brazi!eir~LB, do. immigraçiio do 
reato do ca pitaea para Portugal e outros paizos da 
•Eurol'a é que se ha. de ver quem tinha. raziio, no. 
.nane ira rrecipi~adli. e iníqua. pela qual se resolve 
ost~> fa.ta q uest~>o. 
·, Note' o nobre ministro que ao toda a pro
vincio• de S; Paulo nã.o preciso. do escravos, e ó in
ditl'crento o.o valor dos escravos, como S. Ex. disse, 
.ena·. nlo póde no.anu egoísmo provinci~>l sacrifica. r as 
.outras. províncias; nem mootra.r-se indifforente á sua 
ruins.: tem- mais que outra qualqtter uaufruldo os ca
pitaos doota praça.. 

, Em pouco tempo, esgotado o exercito da s11l va9ão 
publica.,-o recurso do funcciona.lismo-, ha de ser o 
nobr! mini~tro ou qualquer. governo que vier, queira. 

. ou n"o 'l uetra, h a. de reiluz1r a aoldad~a doa funccio
,, .. rios O'J>enaioniataa do Estado. 

Mao o nobre presidente do conoelho prestar;\. um 

grande serviço, cumprindo~- sou. dever, pondo o.coróa 
menos o. descoberte ae· qne tem sido ne•tu questiio. 

Já fui miuistro tambem, aet como procede o SO• 
bcrano. . 

_Tive mesmo um dia de dizer a S. M. o imperador.: 
nuo tenho senão q 1te louvar o desejo que "\r osso. Ma.g,es
tadb n1ostra. .de ver melhorado. a. condu;ã.o dos .eScravos; 
nen~un1 dever ho. 1n~is ~mperioso para os prjnCif.es: do 
qtte 1ntcre.::so.r-so prlDCLpnlmente pela sorte dos ~m~ia 
desgrnç11dos. !\-las este dever. dos princii?ea .te~:~ 
li_nute, o de respeitar os direitos das outras classe~ .de 
ctdadii.os. · · 

Mas aiio se está fazendo isto. O nobre mi.;,i,;tro,da 
as.ricnltura. com a sua t~>bella. faz tabol& raza.no di· 
•':,•to de pror>riedad:e ; diz que S. Paulo é muito .rico 
nu.o prec1so. i:lo valor dos escravos. combn.te o. rotina ••• 

Ainda nos fulmina como. rotineiros, mu .ha de me 
dar licença. para. defender os fluminenses. . . 

E o que si\o os Paulistas 't Uns dorminhocos, .U!18 
p~ef;uiçosos, que acordllriio paro. plo.nta.r cnfé, quando 
Vlrao '1Ue OS Olltros já O ttnhíio plantado de • mais. 
AmbicLosos, querem. agl.)rn. nos excluir da. parc·eria, e 
contão ficar com o monopolio, mas enganão-se. _ . 
.' ~- Sa. MuclsTao DA. AGatO'DLT'DlU. :...:..v. Ex. é_ muiiCII 
lDJUStO. 

O Sn. MA.aTl"Bo CAMPOS:- Niio, _senhor ; é o qÚa 
resulta dos factos e das palavras !L• S; Ex. 

Nesta materia, honra ao grande tribuno do. Rio-' 
Grande. 

Não a.dtniro sempre a: aun. coherencia·; ·mais· de 
uma vez delta tenho tido dllvidas; mas admiro sem
pre o sel\ talento e·o seu patriotismo, e nesta. materia 
ninguem tem procedido com mais criterio e justiça 'do 
que o nobre senador,· o S" Silveira Martins. '' 

Em seus manifestos eleitoraes, no Rio Grande, noa 
seus jorno.es. em seus diecursoe. em tod.a. a.pa.rte, ell• 
contém o zelo immoderado de seus · compa.liheiros . do 
até mesmo de candida.tos á deputa.çiio. · · 

. Dizia. .. S. Ex. : nossa provincia niio precisa. .de el
cravo•, e é ver~a'de, e menos do qne à de S. Paulo; 
e o nobre .miniatro.noa.falla.em-,30,000 colonoà;._,poia 
mnl~ii>lique .. _esse ~lga!:ism_ o ~· ,3,, 4. :.v.e_ zes, nota~dç,q.· ue 
os rl~-grandensea.,e~ta~. ma~s., pro;x:tmos do. q\1~. S, ,Ex
da.quelle fóco a. lmm•gra.ça.o chama.do· RI<>. da-Pràta., 
donde alguns colonos hão de reftuir pÚiL o' Rio-
Grande do Sul.· . . " 

Nós niio vrecisan:oa de .escravos, dizia o. ill11etrado 
senador ••• em manifesto publico. · 

Mas a posiçiio daa outra.s grandes provincio.s do ao.l 
nã.o 6 a. no11a.; é preciso nã.o 'luerer impor-lhes a. 
nossa. opinião; reapeitemoa as c•rcumstan·cias pecu
lio.rea a essas l_lroviucias. ellas aio provincias tirazi
leiras; a sua tnduatria intereasa-uos tanto quanto a 
industria. do Rio Graude. . · 

Esta. doutrina. é mais digna de um ministro do qua 
a que tem profes8ado e proclam,.ào .o nobre ministro 
da. agricultura. Sopponho que S. Ex. niio. duvida. das 
aympa.thias e . amizade q\\e ·'lhe consagro désae;qua 
ti\'O o. fortuna de sentar-me a seu 'lado úa · 'camara 
·dos deputados. · · .,_ .· ·· .. 

Voto, Sr. presidente, pelo adiamento e. due~o 
que o nubre senador por S. Paulo com o seu bu
ll•ante talento force o Sr. presidente do conselho 
a convencer-nos e a esclarecer a naçii.o, delifazeiÍdo 
as illusllea que. tem crea<lo no meu eapirtto" e·- no~i• 
muitos a p11la.vra podero1a e arrebatadora do'ill•tre 
ora.dor de S. Paulo. · 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DB • 
DE SETEMBRO DE 1885 

KÃT~DOV&O PU.LIOO 

o l!!lr. Mar&lalao «)a•p•• •- Sr. pre•ideate • 
eu a.ppc!lo para o bom senso e a pratica 'I,UO .v Ex
tem <los trabalhos <lo senado e que 1~ treuxe aliá& 4&. 

o 
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nmn.rn dos clnputados. V. Ex ... com o ns.sentimon~o 
e todn. n cnsa, dou o. uma. outra. disposir.iio. ninfta. ! 

~ nis o~p!·cssa. do que essa do re.,.imcnto, a' unica in
."~lligcncia rn.zonvel o. respeito âns vezes qne o mi
:.Jl'•tro pódc fallnr, entendendo que núo eriin lim1tndns 
P 0 r~ue o ministro deve sempre dor as explicn.~~ões 
J>ed,daa. 

n toc1o transe este projecto, nindn. com os defeitos. 
::;-raves que nelle possiio ser notndos: mas é incontea
tnvcl, Sr. presidente, que n. principnJ rCSJlonsnbilidada. 
dcssn rcsnlu-;-íi.o é cln'luelJc n. !\nem c01npetc dirigir 
nctnn:lmcntc o gove.rno, o o. dcllbcrnçüo das camnro.s. 

O chefe do ga.bioetc é <> que assume perante' 
a nação a principnl responsnbilidnde de todns as de
cisüe~ que siLo t0111ndas dcLnixo de sua. direcçfLo. Se V. Ex. decidio com o nssentimento <le toda. 11 

caaa. o.quelln disposiçii.o, porque o re"Ímento o que tem 
por fim é impedir qne os trnbnlhos"' dn ordem do din 

.: ,aejii.«? prejudicados peln discus~lio dos requerimentos 
, (apo&ados); embora. a. Jetrn do regimento pnreçn dispór 

outra couso.. o que clle quer é qne n discussii.o cle 
Z"~querimentos niio vú. além àn. primeira horn, mn.s 
ll&O póde querer que ncnbe por força no mesmo din. J.\1c 

. ;parece que niio cstnría isto de nccôrdo com o. melhor 
J&terprotnçii.o porque forçaria. o senado n votnr qun.ndo 

• não ha. ron.terin snffieicntementc discutida.. ou os mcJn
' .broa da. casn n recorrcrern· n expedicn1.cs que não fnl

taráõ pn.rn. e~ntinunr a. ... diEicussõ.o .. 1\!e pcrst!n.Uo que n 
yerdade1ro. Jnterprctnçu.o do rcg1mento nlu é unica
mente pnrn rosgnardnr as 1naterins da ordem do dia. 

-c .afim de que ni"&.o fiquem prejndicndns ; isto é n1uit~ 
.. , juato, mns nü.o _rodcr pnssar ~ di::lcus~ão de requeri-

; ..monto para. o d1n segumte, é tnconvenlcmte c V. Ex.. 
. bem v<! que o !'obre ministro deu informnções e hn do 
tambem conv1r que o nobra n1inist1·o respondeu ~ 
a tudo , n1enos no que se perguntou • e :ficú- f 

i,D.OB todos de mcstno tnodo, En, portanto, peço 
;.a -~r. _Ex. • . Para .reconsiderar n mnterin, pois nüo 
fh?- Jnco_nve111ente n]gum cm qnc ccntinne nmnnhii. o. 
~dJseussa.o, do contrario eu amanhi"L renroduz.i•·ci 0 
mes~l) requerimento, c o que é que gnnhn o senn.do 
.com ssso 't 1\'le J.itlT~C'e qne V. Ex. deve fir1nnr n in
,,terpretnção do. regimento nfim de que tendo-se de 
..,entrar DtlS IUntedns do. ordem do din, lL c1iSOllSSf'LO 
I do requerimento possa. continuar na sessüo se-

le guinte. 
Eu estou, como sclnpre, certo e convenciUo da 

! ~mparcio.Jidade de V. Ex., nuncn duvidei deli a. 
~mesmo no tempo em que eu era ma.is crinnçn (risoj 
.~muito menos hoje. ' 

1 ' Como já disse, nü.o me prejudica n. decisrio do 
• JSr .. presidente, porque reprodúzirei meu requerimento 

;,amanhii.; cnas convinha aos trnbr:.lhos do senado u. 
'Observancio. do que está. no espirita do re,.,imento o 
!'I que sem prejub:o da ordem do dia. o. dis~ussüo. dos 
.J"equ_erimentos polisa. continuar nQ. prhneiro. horn. tle 
•essn.o. 

. _E'. unicA-mcn;te ~ q~~ cu ten }lo de dizer, J?Orque 
.llnO me fnltnru. occns1n0 de ped1r no nobre ministro 
a i:o!ormnçüo que eu queria. c que foi o. cousn. unica 
a q,ue S. Ex. se csqueccLt de responder. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
5 DE SETEMBRO DE 1885 .. 

ELEMENTO SERVIL 

O 8r. Frnneo ele l!h'i.;- Sr. presidente, corrio os 
oradores que me têtn · prece~lido na. tribuna., impu
gnando o projecto, reconheço que ·n discussilo nii.o ton, 
eutro interesse que o de nrna. declnrnç.üo de voto ou 
ae um protesto. 

O Sn. MAnTINIIO CA:uPos : - Nüo, senhor· é bom 
esclarecer n. opi~iúo. ' 
.. O. Sn. FRANco De SÁ :-Q<tod scriptum, · acriptum: ó 
a cleeisüo jrrevogo.vel, não s6 do ministcrio, 1nns dos 
aeus austentndorcs, de um e outro Indo polit1co. 

Tem raziio o nobre p1·csidcn~e dn conselho qnnn<lo 
à.eclnra ~ue a mini"(tcrio não intontn. nem poderio. 
C<znscguir imp~r a. .estn c.al'"!1nrn sun opiniii.o.imperiosn; 

E' incoqtestnvcl, Sr. presidente, que n projecto tem 
defeitos ; o governo os l'econbcce, e ainda ha dous 
dins o declarou pela voz do Sr. ministro da agricul~ 
turn. 

·Disse S. Ex. que o f\'overno tivern o o intuito de 
:fnzer corrigir esses dcro1tos fnzcado volta.r o projecto 
{L cnmnrn, n1ns qnc es~c intuito se tornou imposaivel 
depois dn crise politica. que foi resolvida. pelo aD
nuncio da dissolução dn. comnra. 

Senhores, se o governo estivesse con,•cncido da. per. 
feiçiio inn.ltcravel do projecto, nãO fn.zia mnis que o 
seu dever , sustentando · nquillo que reputava o. 
mciJo.:>r. , .. 

O Su. CnmsrrANO 0TTONI :-Apoiado, 
O Sn. FnANco DE SÁ : - Procederia. então com a 

sinceridade que dclle deve esj>eral" a nnçí<o • 
Declarar, porém : " Estn ei tem defeitos graves •. 

n1ns nü.o queremos ou nü.o podemos corrigi-los, porque 
temernos n.prcscntqrmos de novo pe1·ante a camnrn. dos 
deputados u, é fnltnr no dever pnro. cotn a. nnç:i.o e ás 
normas regulares do governo ropre:.ento.tivo. 

Senhores, é inaudito que Ee dign isto, que se queira. 
fazer votar nn cnnHtrn. vitnlicict. um projecto contra. o 
qual se suppõe que póde se pronunciar a mp.iorin da. 
cnmnrn. dos depntndos. O rmno do poder Iegisln.tivo. 
que 1nnis immedintnmente representa o. vOntn.de na
cional. é n cumnrn. tcmpora.rtn. e essa. preaumpção 
nugmcntn. de for(;n., quando aquella. cnmnra. snhio 
recentemente dns urnns eleitoraes, e1n consequencia. 
de uma consn]ta á nação, feira. es_pecin1mente sobre a 
questiio que se trnta. de resolver. (Apoiados.) · 

Com•>, pois, se qner que seja. votada uma. lei contra 
o. !JUn] j{~o se suspeito. que se possa pronunciar a 
maioria da. cnmarn dos deputndos 't · 

O Sn. CnnisTr .. ,.,o Orro:u : -E cujos defeitos forão 
reconhecidos pelo Sr. ministro da agricultura; o6 
S. Ex. fallou com siaccrida.de. 

O Sn. FRANco DE SÁ: -Esta. lei, port~>nto, sablrá 
do par]nmento sem :força moral, com o caracter de 
umn imposição dn. cnmnrn vitn.licio. contra a. vontade 
presumido. dn cmnn.rn populnr. 

Senlwrca, nn Constituição Uo Imperio est:."~o inclicado 
o mcic~ Ue solver o confticto possivcl entre uma. e 
out.rn enmnrn. Se o projecto tem esses grave" defeitos, 
que não sf'LO contest.nclos p~lo governo;· o senado tem 
o dever de corrigi-los : c se porventurn a cmnara não 
nccitar ns ernendns, o recurso constitucional é n. fusão 
das duas camnras, nfim de prevalecer o voto do. 
1nniorin da representação nacionaL 

Por que cm tnl hypothcse não ba de recorrer o mi-
nisterio a esse n-1eio constitucional "! · 

Como, doclm·ndLamente, se n uc1• fazer· v o til r o' jlro
jecto sem nlteraçõe!l, por mniâ convenientes ou neces
snrins que sejão, peJo receio de nü.o passar elle· na 
cnmaro. tcmpornrin. Cf 

E scrtí. fundado esse receio 'l 
I-Ia justo motivo pnrn fmppór q.uc n. enmnrn. dOI· 

deputados recuse n. sun nc(tnicseencln o. ctnendas .dea
tinnclo.s n. corripir os deft•itos rio projecto, o qual, 
como nqni nos dtssc n nobte pr.:asiUente dQ coneeJho e 
é notorio. passou nB'Jnelln cam31•a. por l\'lll"Ja enorme 
mniorin de um e outro Indo politico 't 

. :r:uto tem o numster10 nutor1dnde para rcduz1r no silen
cio o senado. Este silencio é effc1tO de umn resolução 
collectivn, cujn responsn.bilidndc nüo de,•e ser lmpu
~da unicnmcnte no nobre presidente do conselho nem 
.ainda uo ministerio. 

Porventura. n. collignr,~ito c:tUO proauzio n.1ueCn. -força 
eRnmgndorn contra o. minortn de 17 vc.tos, tleso.ppa
recen por encnnto, ctn conscqucncin da crise poJJtica 
que se resolveu pc!n dissoluçi\o da camnro. 't 

1 • Niio, senl10res, cs~_~n. colHgaçiio pernlanece, e ha dt 
permnnoeer nté n roalhmçüo do sen intuito. .Ã prova 
ten1o-Jn nesta cnsn .• . 

Cnbe essa responsnt.ilidnde 1\ nllia.nça que na ou'r.• 
.eam~>ra e cesta ceie brou um pacto para fazer pas~JC~r 

-' 

O Sn. An·osso CELSo: - E na ~om;:>CZlivão (!" ., 
commissilO .. 
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O Sa. FRA,.ao nz .S.A. :-••• na compoaiçiio da com
allaalo e&J>ecial, como diz o nobre senador por 1\Iina>, 
e ao aeu. pa.reccr, C"m extremo laconico, apresentado 
"uaai inatantaneamO\utc, como ae ·jâ de antemiio es
t.vesse redigido. . 

A alliançll que subsiste DO senado, terá deaappa
recido n& camura 'l 

A moçiio de desconfiança não induz a crer que par& 
o projecto a combinaçiio d&s forças na camnra dos 
deputados esteja desfeita. • 

Por que, portanto. nüo emendo. o seao.do o proJecto, 
de.bnixo da direcção do ministerio 'l · 
· Se elle quizesse dar ã. lei intuito mais largo e li
b'eral, obteri" nQ camar& dos deputados, além· dos 
:Votos conservadores, grande numero de votos libero.es, 
mais que aqfficientes paru. constituir maioria, contrn. 
oa relutantes de um e outro lado. 
. Se aa emendas tivessem unicamente por .fim, sem 
alteração do systema. do projecto, corrigir-lhe os 
defeitos de redacção c s.inda de disposiçiio, que podem 
prejudicar n ~fficaci& do mccnnismo &doptado ; 
sendo um aperfeiçoamento do que mereceu dedicado 
apoio de tã.o grande n1aioria. que motivo ba. para. re
colar que essas emendas sejiio rejeitadas 'l 
. ·o Sa: DA!'Ius : - Apoiado ; a. presumpçiio é que 

a maior i~> subsistir{L. 
O Sa. FaANao DE SA. : - Assim pois, quer na hy

]lothe& e de ae modificar o projecto para o fim de se 
lhe dar um espidto mais lar~amente liberal, quer. ~a. 
de se lhe retocarem as disposições. para se lhe corrigir 
oa defeitos, " probabilid&de é de '!ue o projecto, 
voltando á. camn.ra • encontraria ma:uoria para ser 
approvado. . . 

O que se receia., Sr. presidente, não é o perigo do 
project •. é o perigo do n1inisterio. · 
·: O Su. CuiuSTIAI<O OTTONI : - O que se quer é 
ar,reda.r a questüo das proxima.s eleições. 
·, O Sn. Fu,.ao DE S.l : - Recein o ministerio even
tualidades passiveis e arriscadas para suas conve
niencias,. nüo confio. bastante nos seus n.lliados, receia 
11.ue ainda para o projecto niio lhe poa•üo dar o con
ting<~nte de votos '!Ue lhe fora ·promettido para esse 
fim e pnra. a lei de meios; julga. mais commodo e 
mo. is aegtuo nüo se n presentar de novo á ca.ma.ra. dos 
deputados, e arredar quanto antes do seu caminho o 
perigoso tropeç• desta reforma. Eis por que quer o 
urojecto approY&•lo tnl qual, o mais depressa. possível, 
.ãlodn. qttc o reconheça ileleituoso, em parte inefficaz, 
em parte inconveniente. 
· Senhores, pela segunila vez se acha o nobre pre

sidente do conselho nesta falsa situação. Em 1875· 
quando se trat~>va de votar a reforma eleitoral qu_!>. 
mnntendo a eleiçii.o indirecta, adoptou" rer.resentaçao 
do.S minorias. pelo voto in~ompleto, apresentou-se 
S. Ex. como membro de um ·p,nbinete que vinha pro

·movor nesta co.mnra n adopçiio do prujecto que se 
tinha. votado ou_ quo estavA a ser vota.do na ca.ma.ra 
dos deputados. 

Esse projecto representava. uma opiniiio contraria. ú. 
que o nobre ?residente <lo conselho tinlla manifestado 
.., ·era conhecida de -todo o paiz. S. Ex. tinha decla
rado que niio poderia aer go,·erno sem gue no seu 
-programmà. se contivesse a idéa da eleiçno directa. 
Sendo, porém, ministro e estando penueute um pro
jecto que mantinha " eleiçi\o indirecta, S. Ex. disse: 
··A minha opiniiio individual é esta - a eleiçii.o di
recta -: mns a op1niii.o . do ministro é ditrerente, 
estou coacto, vejo-me obrigado n 1\coitar o projecto 
já adiantado » ; o que deu lugar ã.quella. phrase de 
Jos~ de Alene~>r, que eu hontom lembrei, em aparte, 
ao Sr. ,Presidente d-o conselho. 

E' 1nadmissivel, disse Alencar, essa. o.ttitudo e 
linguagem de um ministro de estado, que diz -" A 
minha opiniiio é esta, mas a da minha fardn 6 outra.» 

...Perguntou-me entiio S. Ex. : - Qual é a minlla. 
. opinião 'P . - · 

• Senhorea, 6 aingulnr que, em um plliz de governo 
-c•nst.it,,,,cional rept:ese~tntivo, posso. o presidente do 
•m· gnblnete ,P•rguntnr n'mna ~uestiio destn crdem: 
AI~Qqa.J.,.oi a 11:1411b.a opiniii.o.T E poryeQLII.I'a coo.hc-. 

ciila '1 • S. Ex. 6 chefe do governo, e sobre a questão 
capital do clia. nin;;uem conhece auo opinião 1 

Nii.o poderei dizer qual é a opiciiio do nobre mi
nistro; posso, porélll, dizer que elln. ·nac. 4. iP.tttira.
ramento favoravol ao projecto. 

U>< Sn. S•N.I.Don:- E' contrari11. · 
O Sn. Fn.-Nao m• S.l : -Se niio tenho a opiniiio 

expressn do nobre presidente do conselho, P"rque do 
S. Ex. niio se conhecem seniio a'luellas palavras si
byllinas-o partido conservador póil.o, que•· e deve fa.::er 
a reforma-, a opini4o de alguns dos &eu• collegas .S 
sufficientemente conhecida. O nobre ministro da agri
cultura déclurou no. cn.ma.ro. que ni"~o achn.vn. bom o 
prc•jecto, que nii.o julgava. necessurio o imposto a.ldi:
cional de 5 °/o e niio acreditav& nn efficncia da appl!
caçiio del!o pelo modo por que estava. determin1>da no 
projecto. 

O nobre ministro da fnzeada, cuja opiniiio nesta 
materia deve ser de grande peso, declarou que nüo 
considerava necessario o imposto e não poderio. votar 
por elle, porque, sobretudo na oituaçiio difficil das 
finnn?as publicas, niio é licito a um •epresentante d1> 
naçii.o votar aujl'monto de imJlO&toe, aenüo quando 
esse a.ugmeoto tOr indispensavel.. · 

Sei. portanto que, dous dos maiS autori!lados 
collegas de S. Ex., o nobre ministro da agricultura, 
por cujo. repartição corre este negocio, e o nobre 
mini•tro da fazend&, principal responsnvel pelas fi
nanças do Estado, entendem gue a. decretnçiio doa 
5 o 10 é desnecesstJ.ria o, por consequencia, inconve-
niente. . 

Se em tal ponto do projecto, n'uma questiio capital~ 
co1no o. decretação de impo!ltos novos, nn emergencin. 
difficilimn. em que se acha. o nosso P:O.iz, dotlS dos nli
nistros tên1 esta opiniü.o mnnifestnda:. não de'\·emos 
cr~r que igua.l é a do nobre presidente do conselho, 
e quo o ministerio o. este respeito é solidaria 't 
E, então, Sr. ;>tesidente. como se exige do. naçi!o tão 
~r~>nde sacrificio que, peln voz dos nobres ministros, 
Jâ foi declarndo desnecessario 'l Como se quer a todo 
transe g_ue na presente sessão legislativa este pro
jecto seJa votndo 'l Qual é o mal gue se quer evitnr ~ 
Se~undo dizem, é a. perturbaçno que existe nos 
a.n1mos. 

Senhores, comprehende-ae que, estando ã. frente 
do go,rerno um ministerio liberal, o partido conserva.
dm·, os interesses doa proprieta.rios estremecessem de 
pavor, temendo o influxo do elemento agitndor, qne 
no intervl\llo que decorresse desta até ,. legislatura. 
seguinte pudesse o. opinião caminhar demasiadamente 
sob n pressão daquelle influxo, &nimauo pelo poiler : 
mas, dominnndo o ,Partido conservador, govern~>ndo 
os homens da reslstencia. e da ordem. desceadu 
a"ora o carro o declive com o. junta de guia e a. junta. 
dÓ meio presns ao reca,·em. tL auxiliar a. rea:stencia 
da junta do couce, não ba raziio para receiar pe
rigos. 

Segundo se docl~>ra, o que 1e pretende com o actunl 
projecto votado quanto antes, é tranquillisar a. lnvourn, 
e. segundo disse com melhor fórmula o nobre }?resi
dente do conselho, ó tran'luillisnr todos os espiritos. 

Tu! deve ser, com effeito, o intento de todos Gl 
bons pntriotns. Eu por mim declaro que outro niio foi 
o mot•vo por que de corn.,:iio aceitei o projecto do mi
uisterio de 6. de Junho, quando parn fazer pa.rte desse 
minist~rio tive n honra. de aer convidado. por seu 
illustro orgauisador. . 

A situaçiio, qunnJo a~uelle gabinete se formou, 
era a que boje foi descripta com muita franqueza e 
verdade pelo illustre senador pelo Eopirito Santo. 
O paiz nchnva.-se n'um estado do grande agitação;· 
os espiritos conturbados, uns pel& eltnltaçiio da pro
paganda. outros pelo perigo dos aeus interesses. 
De um e outro lado oa animes .irritados preparo.vú.o
ae para n luta, e dir-se-hia. q_uo nos acliavo.mos. em 
vespero.s do uma guerra. civil. Provincio.a inteiras pro
cura.viio, pelos seus l"Ccuraoa e por todos os meios • 
bons e, ús vezes, mãos, solver promptamente o pro
blema. 

Como membro do gabinete 24. de Maio adheri b 
manifeslnçõos e {Ls medidas para o fim de conter a& 
d~IUa.~l~e !'~ril;O&ill pa.ra. a _o~~~lll pq~1loa ; • ou pro-. 
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--·---------------------'---:--
J:>rl<> tive occasiií.o ele demonstrar que considerava do
ver amperioso do governo empregar os me los nooes
aarit,. pnrn. evjtn.~ que o onda. trn.ospuzesae os diques 
dB'legalidnde. . 

Mns, senhores, se osset ern. o dever do governo, 
q~nlquer qu~ fosse o partido dominante (apo~ados), 
nu.o era passive 1, sobretudo governando o pnrt1do h
bera], conter os nnimos unicamente com tnos · n1cios. 
Era preciso dirigir essn onda, cncaminhn.-la pelos 
cann.cs por onde ella. pudesse correr, sem pcr1go o 
até beneficamente. 

que n o.gitaçiio nilo voltou ao estado a que . tinb:~
chegn.do. '' 

ru:lls, Sr: pre!ident~, o projecto que llCtuo.lmente 
se dtscute produz etfetto contrnril!l: em vez·· de acal
mar, irrita a propaganda abolicioniota, a qual ho. do 
continuar com mais vebemencia. ••• 

O Sn. DANTAS : - Apoindo. 
O Sn .. FMNCO ne S.l : - ... exigindo muito . ~~i 

que Rqlllllo com que ha pouco se contentava •. · 

O Sn. DA,TAS: - Como fizemos com a maior feli- · 
eidade, tranquillisandotodos os espíritos e inspirando 
inteira confinnça. 

Se estn. ern. n canso. da. inquietarão, mo.is que nuuoa 
hn de _continuar a la.vonro. inquie~o. e _perturba.da:; 'o 
esta. le1 que se apresentou com o tntutto de ser ·uma 
soluyiio definitiva, n. ultima. po.ln.vro. nesta. quc•tio, 
talvez nem che~ue a ser executada., ao ·menos. em 
nlgnmas dn.s suns pn.rtea principn.es ; o pr~)blemn. 1e 
hn. de resolver etn prazo breve, mas nito pelos n1oldea 
do pnro conservntorismo cm que foi vn.sado este ·pro• 
jccto, não por etfeito do mec:n.nismo orgo.nisado na 
proposição que se discute. 

• O Sn. FnANCO DE S.l : - Este· era já o intento do 
SBbinete 24 de ~faio, que, se não :fosoe ·a hostilidade 
que encontrou desde os primeiros dias da sessiio c q llC 
o forçou n retirnr-so, terin. npresontndo no pnrlamento 
um projecto muito mais adiantado que o que apre
aentúro. na. sessão anterior. 

O nobre presidente do gabinete 6 de Junho, con
vencido da necessidade de guiar desn.ssombradnmente 
o movimento, que, entregue sómente ao entbusinstno 
dn propagnnd'n. podia ser perigoso, 1na.s que pruclen
tementts diri~ido devia. redundar cm proveito dos 
interesses publicas e etn gloria. da. pntrin, apresentou 
o seu progrnmn1a e o seu projecto~ que entü.o pnreccu, 
Sr. presidente, uma. nudacia inn.nditn. o que _pouco 
tempo depois, por aquclle• mesmos que se llle ti
nhã..-, o_pposto, c c1n nome dessa. opposiçao farão eleitos, 
foi dccJura.do n1u1to atrasado. 

Effectivnmente, Er. presidente, a.quclle projecto, 
tendo sido um g-rande commettimento, parece hoje 
insufficiente, e 'tnã.l se comprehende o susto c a. irri
tação que cnnsou: mnl se comprebende tambem 
como teve o. fortuna. de merecer o apoio e os npplnu
sos da opioiií.o mais exigente e ndiantndn. 

O quo explica esta duplo etfcito, quo hoje não pa
rec~ ,proporcionado ú causa ? De um lado era o. ser
presa daquelles que imnginnvüo que o silencio e a. 
resistencia. podião conter um;movimcnto de sua. na
tureza irresistivel ; por -outro lado era a confin.nc;n. 
na sinceridade ria. convicção da.quelle que no terreno 
legal se punha á frente desta reforma. 

Esta confiança, que o illustre presidente do con
selho do G de Junho n1crecida.mente conscgu1o inspi
rar nos elementos mais adiantados da. opinião, foi o 
Grande resulto.:lo que esse minibterio alcançou, era. a. 
1n1menc:.n. vo.ntn.gem que tinha. n. seu f.1.VOl" o projecto 
de 15 de Julho. 

Senhores, qunl.; o meio de tranquilliso.r a lavoura~ 
E' fazer cessar a causa que a perturba. Qual é essa 
causa-segundo os rnnis extrenuos advogados da pro
priedade servil? A propaganda, a agitação abolicio
nista. Poia bem, o mc1o de fazer cessnr esta. pertur
bação dos interesses. dn. lavoura era o.calmn.r a agi
tação, era fazer urna reforma capaz, se niio de con
tentar, no menos de aplncnr EOr nlgmn tempo essa 
pro'{la~ando.. O projecto de 15 de Jullio produzio esse 
effe1to, pois tinha o concurso da. opinião mais adian
tada. 

Se fosse discutido e votndo, teriamos o.lcnnçndo esse 
grande resultado, que se niio obte,·e com o projecto 
actual; o.té certo ponto satisfazin, nü.o completn.mentc 
sem duvidn., e serenava., a.o menos por algum tempo. 
como. deseja o nobre presidente do conselho, a exa
cerb'O:çíio desses elementos considerados perigosos. 

O que cumpria não ern dar novas garantias ã la
voura. que já as tinha sufficicntemente nn legislo.ç:ii.o 
vigente, era. fa.ze.r as concessões necesgnrias à pro;>a
gnnda, A opinião que pugnava em nome da just1ça, 
da moral e da oiviliso.çiio. Ouaesquer qae fossem os ex
C"eleos dessa opinião no arCl.or do combate, a. cnuea era 
legitima· c generosa., e necessariamente h R. de alcançar 
a victorin. Convinha fnzer ~ue seus propugno.dores se 
CCJ'!tentasaem com as conqlllsba ·que poderiiio conse
guir no terreno legal. 

Eote resulto.do se obteve : os animna se a.calmáriLo, 
e· ate·. boj_e, npeza.r de factos contrnrioe, qu1.1 poderião 
aer consi4leradoa hn,prudente P"ovocaçiio,. temo• visto 

Ux Sn. SeNAnon :-A a~ito.ção é que nada resolve.· 
.A. questão está resolvida desde 1871.' ' 

O Sn. ·FnAsco 'DE S.l :-A questão será resolvida 
por mun nova lei. que n insufficiencin. dn que Se :vai 
decretur h o. de tornar em breve indispensnvel; o ·•• 
niio vier essa. novo. lei o resultado serú. o que apontou o 
nobre pr.,sidente do conselbo do rninister1o 6 de Mnlo: 
o. na.çii.o fnr;.i n reforma.. 

(lia alguns apartes.) 
A no.ção fn.rú. a. reformo., como o. :fizerã.o o.s provitt

cias do Ceará e do Amnzono.s, como a. está fazendo a 
do Rio Grande do Sul. . 

1\fns. Sr. presidente, examinemos o mecnnismC\ desta 
projecto que se apresentou como medido. salvadora. 

O autor principal do projecto, o nobre presidente 
do conselho do 6 d~ Mato, declarou que o eixo da 
reformn é o. rcducça.o nnnuo.l do valor dos escra.vo1;.: 
Igual declaração foi feita pelo i!lustre miniatro · da 
agricultura, que teve tão importante parte no. elabo
ra~;üo do ~roj'!_cto, e é ,o ~utor d,. tabella ~doptada. 
.A IndeJnnLsaç:u.o pecumnr1a. que antes era· a lndlSpeu
s~vel base de qualquer medida sobre este· assumpto_ 
hoje passou a ser meio nuxiliar, medida- secundaria, 
e, portanto. dispensavel. . 

Se c_ssn indemnisação não é n1nis UJ)l d~s ··pontos 
essenCJnes. mas s0mente uma das prov1denc1a.s nocea.; 
sorias do projecto, poderá ser eliminada, sem que e 
o:J;tanismo da reforma seja prejudicado em ponte 
V1tal. 

Assim, Sr. presidente, aquclles mesmos que ploi• 
teárii.o a ultima. eleição. que resistirão ao ministerJo 
6 de Junho e o derribú.rii.o, em nnm·e do,principio da 
indemnisação pecllniarin., a que não a.dmittião exce
J•çüo alguma, hoje. a declar~o cousa prescindível o 
llJera.mente a.ccessor1a.. 

O nobre ministro do. Bl!ricultura que até para o• 
sexagenarios queriB fixaçao de valor na tnbeUa, pa
rece que jt~ considera dispcnsa.vel esso. indemnisayãe 
relntivnmente a todos os escravos. · 

Senhores, no esboço primitivo do projecto de 15 do 
Julho estava. consigno.dn. n idén da derrecio.ção a.nnual 
do valor; mas suo. base fnndamen'ta era a indemni
eo.çii.o P.:ecuniaria.-a diminuição de valor era sóment.e · 

' um meio de fncilitnr a indemnisaçüo. 
I Os membros dnquelle gabinete denunciado como 

I temero.rio, entendérti.o 1ue a opiniüo, ainda"mQ.] pre
paradt>, poderia tnl vez acolher mal a reducçã>o o.n-

1 
nual do valor, e que essa•medida podia fazer q\10 a 
reforma. encontrasse demasiado. relucta.ncia no: ca.ma.ra. 
.Accordou-sc 'lntiio em separar essB dieposlçii.o, afi'QI· 
de ser apresentada como emenda, comproinetendo-so : 
o ministerio B aceita-ln de bom grado, se fosse be .. 
acolhida. 

O Sn. DANT.U :-Apoiado. 
O Sa. Fa .. !<CO DB S.l :-Aoslm · se fez, Sr., pre•i• 

dente. O illustre rol11tor da commisaiio ea'!leCiBI no-" 
meadB para dar parecer sobre o projecto, apresentou 
B emenda, e em visto. da aeeitnçr.o que ella ·encontrou 
ficou sendo parte complementar do projecto. (.ApoiA-" 
doa.) Assim que DO nOUO penao.mentO ,O,Udlelo m~.J?-0~ 
no pensllmento do orador que tem a honra do •• clm•w 
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ao senado, a bn.so do projecto era a indemnlsaçã.o 
pecunin.rin, e n. diminuiçüo do valor um. meio auxiliar 
pnrn o fim de fo.cilita~la. 

O nobre ministro da agricultura. diz que no nctual 
projecte. se dlL o inverso : a. ba.se .ou o clxo é a. climi
IJtliçW.o do valor, a. indemnisnçü.o é sómentc um meio 
subsidiaria. 

O Sn. MINIITno J>A •• Aani<:OLTURA.: - 1\!ns neces
sa.rio. 

O Sn. FnA.NCO DE Sl.:- Não tão neceaso.rio que 
•ejn indispensn.vel, visto que ·é nccessorio. . 

O Sn. FEnNANDEO DA CuNHA dá um aparte. 

· O Sn. FnANOO DE S.l. : -Ao principio da indemni-
oação no projecto de 15 de Julho s6 havia uma exce

. pçiio, quanto aos sexngenarios. O ministerio de 6 de 
Junho adoptárr1. aquella. bnse, não porque reputMse 
o. propriedade servil igunl n. qualquer outra, mas en
carando-a do mesmo moclo por que o fez o presidente 
dn co~missão frnnce.zn de 1843, o illustre Duque de 
Broghe, no seu lum1noso parecer, tantas vezes citado 
quando se trntn deste assumpto. 

Como nnquello parecer se declarn.vn., n abolição dn. 
instituição servil é a cessação de uma. injustiça, por
q'D,& . essa propriedade ni\o é maia que um· nbuso tole
ra<ro. 

O Sa. FERNANDes DA. CuNHA. : - Contesto que esti
wesse isto no parecer do Duque de Broglie. 

O Sn. FnA.Nco DE SJ. : - Não estou citando 
textualmnente ns palavra.s, mas adduzindo fielmente 
1t doutrina desse parecer. 

.A.ttendendo , porém, que nessa propriedade estavão 
empregados capitaes a que a lei dav.n. gara'ltin, á 
110mbra da quo.l a11ferira tambem o Estado largas 
vantagens , ba.via. necess1d.nde, não por direito ou ·lei 
natural , mas por equidade, por tnotivos economicos 
e politicos de eonceder uma mdemnisação , que por 
uma pnrte suavisasse a situação dos proprietarios na. 
crise que ião n.tra.vessar , .e por outra. parte servisse 
tn.mbem :t'ara sua visar os mal•s a 9.ue ficn.vü.o sujei
tos os .individuas snhidos do captive1ro, os qun.e$ por 
falta de trabalho e salario podião morrer á mingnn. 

O meio de dar trabalbo·a essea homens· sabidos da 
escravidiio, era ministrar e~itaes nos proprietarios; 
de modo . que ·a indemnisa.çao pnrecia conveniente a 
bem do proprietario e a bem do escravo. 

Era sob· este ponto de vista que ae concedia a in
demniaaçiio. ( Aparte• entre 01 Srs. Fernandel da 
Ctm!'a e Dantas.) · 

Nãio se mostre V. Ex. tão severo e irritado contra 
um ministerio decabido e um projecto que nem 
chegou a oer discutido. Estou mostrnndo os prineipios 
,ue guiáriio o minioterio de .6 de Junho. 

.A. diacusaii.o não tem outro interesse senão justificar 
plrante a uaçio o procedimento de cada um de 
D41. · 

Se taea erão os principies que gaiaviio o ministe
rlo de 6 do Jllnho. não ha incoherencia entre o seu 
procedimento e as idéas que manifestou ultimamente 
D& tribunn o estadista que presidio úquel!e gabinete. 
S. Ex. não repudiO\\ o principio da indemnisação ; 
adoptava-a porque a julgava >ndispenaavel, porque 
penoava que oem ella nii.o podln obter do pnrlamento 
& approvnçiio do projecto. Mas grande caminho tem 
feito esta questão na camara doa deputados, vozes 
D1Uito autorisndas do partido que ora governa, depu
tados de provincins agricolas, onde esse interesse é 
mais poderoso, como o nobre miaiatro da agricultura, 
o nobre ministro da fazenda, o Sr. Andrade Figaeira 
e muitOs outros, . declarárii.oo que a indemnisO:ç"o pe
cüniariu não er~L indiapensayel, que a lavouro. não a 
exip:ia, não pedin dinheiro, pedia sómente tempo ' 
.Preferia o pra:to afim de preJ~a.rar-ae para 11. írllol:lafor
illl9iio do tr&balllo. 

Senho~cs, o. inilemnisaçü.o era· um enorme aacrificio
que o Estado in. fnz·cr Jla.ra. libe1·ta.çã.o"- doa escra.voa,; 
!llas se os proprios ngricultures das provin·ciaa m.~s 
Jntereaea.das, c-ulguns dos1nembros do n~tua.l governo, 
declnra'LI·üo que não era.. ncccssarin ... ·.por. f.tue ·J:l\Zão 
vamos i -npór {, naçiio. esse pesndo eneargo .'t 

Devemos conceder aos Jn.vrndr>res O· guo· cl!es exi
gem e que é menos oneroso no Eslndo. ·Concedt~.mos o 
prazo ou causa. equivalente, como .n. simples tn.bella 
ae deprecin.çü.o de vnlor com·o.··ta:xo. conveniente_ ou 
n. libertn.ção po1· dezenas, como propo1. o nobre sena
dor pelo Espirita Snnto,. ou o. ·fixn.r;ü.o ·de um praZo, 
como hontem indicou um -nobre sona.dor por Min'aa 
Geraes ••• 

. o Sn. !IIA.nTIMKO o .... ,POS : - São vnrios proceasoa· 
para matar n. lavoura. · 

O Sn. FaANOO DE S.l. :- • , . cmfim, Sr. presidente, 
um prazo mn.rcn.do directa ou indirectamente. Deote· 
modo cvitiio-se ns complicnções desta guestão e 
isenta-se o Estndo do enorme onus que tera de tomar 
com n indcmniso.ção peCuniaria. 

Segundo o nobre ministro da. agriculturn, a soluçãO 
dnda pelo actuo.! projecto não é outra seni:io o prazo· 
que resulta da ta beiJa de diminuição de valor ; eata · 
prnzo, porém, se~undo S. Ex. e outros defensores do· 
projecto com ins1stencia tem affirmn.do, ficnrá redu

. zido n muito menos, talvez ·A metade, por effeito doa' 
outros factores que o projecto admitte para a em&n- · 
cipa.çü.o. 

Mas, senhores, isto é um erro singular. em que
labori\o S. Ex. o os que· tem feito essa. nffirmn.ção. 

Qanes são os out.ros factores~ O nobre ministro oa 
enumerou: é antes de tudo a· morte, depois o nnti~o 
fundo de emancipaçiio, a liberalidnde dos parti
culares ..• 

O Sa. FERNANDES DA. CmnrA:- O resgate··pelo 
pecnlio. 

O Sn. Fru.Noo DE S.l: :..... ••• o resgo.to pelo peculio, o 
novo fundo de emancipn.ção, creaâo pelo projecto, 
que se tem de applicnr li. libertnçüo dos e•cravos mlloia . 
velhos. e á transformação de estabelecimentos agricolaa · 
mantidos por escravos em estnbelecimentos de tra

·bo.lho livro. 

. O Sn. MINIITao n.L AoataULTllJlA: -E a libertnção 
dos escro.vos que forem attingindo á idade de 60 
annos. 

O Sa. FaA.Nco Dz S.l. :-E finalmente corno lembra o 
nobre ministro, a libertação doa escravos que forem 
attingindo á idade de 60 annos. · . 

Porém, exnminemoa os .effeitoo deases· varioa fae
torea, e veremos que todos . elles · não. eonseguiráõ 
diminuir um s6 o dia do prazo de JS . annos,. M&a 
antes de entrar nestn d'!monatração, Sr. presidente, 
cumpre notar um erro grave. de redacção, do aual 
reaulta disposição di ver&\\. da .que se tinha. em meüte, 
alternçã.o do systemn adoptad.o. para a diminuição da 
vnlor, isto é, umn falha no eixo. do projecto. 

O art. 3•. § 1• dispõe que ao, valor p~imitivo com 
que fOr matriculado o escravo. se dedazm1.õ .annual
mente, durante 13 annoa, as taxas · nelle decla
rndaa. 

Qanndo orava o nobre ministro da agricultu!"a, •' 
illustre senndor _por Minns Gernea, Sr. Affonao. Celoe, 
perguntou : « Como opéra a reducçiio 't Sem pra · 
sobre o va.lor primitivo 't » E o nobre mi
nistro respondeu : « Sim, sempre sobre · o :valor
primitivo. u· . · · · 

Estn d~clarnçiio do nobré"ministr~ prova que o ·a~ 
feito dn redacçiio d~ste artigo. do projeeto não " 
casual, mn.s provém de um e'lulvoco em que lo.boTa. 
o seu autor, o nobre ministro dn agricultuTa. S. E:.:.. 
declara, e diz o projecto, lj.lle a doducl'ãoo oe fará 
sempre oobre o valor primitlYO• Se auim for, euaa 
taxas nii.o extinguem o valor em 13 anuo•. · 

Cilm olfeito; con1idor.e-ae um eacr~~ovo J:ll••IIT ele.:. 
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30 annos, com valor de 900fl. .A. tabella da rednc9ii0 
10bre e valor primitivo sed. esta : 

1• aa.ao •• 
2.• • •• 
3• ~ 
4.• .. • • 
5• • 
6• » •• 
7• a 
I• • 
9- • 
lO• » •• 
ll• " 
12• .a 
·13• ,. 

•• .. 2 ., ••• 
3 u •• 
4 J) 

5 (( 
G u 
7 u 
8 u 
9 u 

10 • 
10 » 
12 • 
12 • 
12 » 

Deducfão Reducj:ãO 
18SOOO 88211000 
27#000 873SOOO 
3GHOOO 86-iSOOD 
45sooo s~~sooo 
5i~OOO 846S000 
63$000 837#000 
72SOOO B28SOOO 
81/1000 8!0,000 
90.000 8101000 
00~000 810#000 

10SS000 792SOOD 
108#000 792SOOO 
10BWOOO 792NOOO 

Como se vi!, no ultimo nnno esse escravo cstnrú. 
com o valor de 7921$. Durante os t 3 11nnos tc:r-se-ha 
feito sómente a reducçüo de 103(1, 12 •;. do vnlor 
JtriD>itivo de 90011. .A reducção nnnu11l terú sido de 
:! •/o ou !8/1, no 1• anuo ; de 1 •/. ou 9S. em cada. utn 
tios outros nonos até o 9°; nenhuma no lOo, por ser a 
taxa. a mesma do anno anterior sobre o mesmo valor 
ele 900~; de 2 •/o ou 18/1 no 11•, e nenhuma nos dous 
ultimas annoa. 

. Nessa época., o escravo. que nctl'tnlment.e tiver 29 
aunos, tea•á. do idade 42. c, ao cabo dos 13 annos, 
estar{L com valor muito maior que a.quellc com que 
actualmente se matric11la. o escra\"0 de 40 o.nnos, que, 
aeguodo a tabella do l?rojecto, é de 60011000. 

Nü.o foi certamente Isto que teve em meo.te o nobre 
mlnistro da agricultura, quando formulou sua to.belJa 
de reducção dos valores. O que S. Ex. quer é ex
tinguir o valor em 13 annos, ma.s para. isso é preciso 
q_ue o. norcentag1!m do va.lor primitivo ae deduzo. não 
tiease vâ.lor, mas do valor restante ou diminuído aunua.l
_Jftento. 

O Sn. !I!I!'!ISTao D4 .A.oaiaULTURA. : -Isto está claro 
·no projecto. · 

O Sa. Fa4!<QO Dz S.l. : - Não está. claro ; no pro
jecto se diz : cc Do ~·alor primitit•o com que fOr ma
triculado o escravo se dedu.zlráü, etc. u A deà.ucção, 
portanto, se tem de fazer do valor primitivo, não 
sómente o calculo da. taxa ; e desse moâo não se ex
tingue o valor em 13 nnnoa, cumo fica demonatrado : 
BUIL extincção só se oper11 fazendo-se ·a deàucçio do 
valor successivamento reduzido. 

Neste caso as reducyõe~ serr\o as seguintes: 

Deducp«.o. I:eJt~cção. 

·to anno •• 2 •; ... 18SOOO 832$00) 
2• u 3 u •• 27SOOO 855/1000 
3• J) 4 » •• 36SOOO 8191101.0 
4• » 5 J) •• 4511000 774SOOO 
5• J) G u •• 54SOOO 720SOIIO 
e• u .. 7 ... G311000 G57SOOO 
7• u 8 u •• 72SOOO ~85SOOO 
S• u 9 ~ .. .. BISOOO 504ROOO 
9• " 10 » •• 901!000 ~lúSOOO 

10• " 10 » •• 90/lOOO 3"l4SOOO 
11• " 12 u •• t08SOOO 2L<iSOOO 
12D " 12 u •• 1081l000 108/lOOO 
13• ~ 12 » •• 108#000 11 

O s ... Mn<urno D4 AatucuLTunol. :-Este é o pensa.-
mento do projecto. · 

O Sn. FnA.NCO DI: S..l. :-Nüo duvido, antes o affir
mo,_ como ::a.co.boi do o fazer .•. 

O Sn. MINUTIIO D4 AGRICULTURA :-Nii.o põdc deixar 
de ser assim para 11mortiz11r no prazo de 13 annos. 

O Sn. DANTA.s : -Mas n letra do projecto niio o 
diz: 

O Sn. Fn.-Nco nll S.l. : -A letrn do projecto, por
ta.nto, nü.o ostú conforn1e com a intençü.o do legis
lador. 

O Sn. !l!tNUTno D4 AonrouLTUR4 : - Isto ó ma. teria 
para o regulamento. 

O . :ln. D,A.l<T.U : - MI' I o regqli\W,Ato AÜ.O r>6de 
alterar a 1•'• · 

O Sa. MnruTa<> """ AaaiouLTUilA.: - Desde ,que o 
pen1amento da lei é este, niio " loltera. 

O Sa. Fa•l'tco D• S.l:-Este é o pensamente dn lei : 
maa se H nota. este grave erro de redac9io etn tempo 
de aer emendado, por que o poder legiolativo niio hm. 
de corrigi-lo, por a ue •e ho. de deixar ao poder exe
cutivo o arbítrio ele emendar a. lei, intertJreto.ndo-a. 
no regulamento 'I 

O SR. r..rnusTn.o DA. AGalCVLTOnA :-Neste csso. niio 
haverá arbitrio. 

O Sa. Fa4!<CO.n• S.I.:-Havert!. alteração nos tormo•c 
da lei. 

A concluaiío a que quero chegar, é que neste ponto 
ha necessidade imprescindh•.t ao nmn. emonda. Se111 
duvida que o defeito é de redncçll.o, mas deli e resulta. 
nlterayiio do systema, e, como a redac9ii.o foi n.ppro
vadll pela camaro. dos deputados, nio se póde nem se 
deve fazer a emeod11 sem que o projecto volte áquella. 
camara. 

Como este, Sr. presidente, ha outros defeitos 
~raves de redncçii.o ; tnas este projecto está 11.1jeito á. 
ld da f..tnlidade : ba de rassar tnl qllal, por mais 
qne so demonstrem á luz merldl&~.no. ana.s imperfeições, 
quer oi.e subatancia, quer de fónna. 

Poderei depois apoNtar outros; por agora pas•o a 
demonstrar que oa variCJs factores, que o aobre mi
niatro diz seren1 meios a.uxilinres para a. extincçic. 
do estado servil a.ão a.breviiio de um aó dia o l)ra.zo 
de 13 annos. 

O prhneiro grande :ractor ~ue se menc:tona, e que: 
se declarou ser o. bellez11 do projecto. é o imposto 
de 5 •f0 , applicado em parte á transformaçao do 
trabalho nos estabe1ecime~atos ngricolas. Segundo o 
nobre ministro, o prodacto deste imEosto póde ser 
calculado em 3.000:00011, e n j'opulnçao escravn, de
clarou aind11 S. E:<: • é a.otua mente· de 1.000.000. 
declaração que aceito por ser o nobre ministro o mais 
l!abilttado par11 informar, pois está de poue doa 
dados e1tatisticoa otliciaes. 

O SR. !llrNurao D4 AQaiOULTUil4 :..:... Os dados offi-
ciaes não estão conformes com esta. opini~o. i 

O SR. FK .. NCO DE S.l. :-Mas o nobre miniotro . 
suppõe ter b.:>as l•ases para. calcular em um milhii.o o ' 
numero actua.! dos escravos ~ aceito o cY.lculo da 
S. Ex. par11 fundamento do meu raciocínio. 

Desses tres mil contos, Sr. presid~nte. uma rarte é 
applicada lt. caloniiação, Otltra. A libertaçW.o dos es- . 
era. vos mais v~ lhos, e só a terça. pn.rte ú. 'trnnsformação. 
do trabalho nos estabelecimentos agricolns. 

Mil contoJ a~nu11Jmente serão npplicados 'no pn:z;a
meato de juros c nmortiza.ç.ã.o 'l:a.s :1.polices emittirlas 
para indemnisação, por metade do valor, doa escra
vos doa estabelecimentos a.;:tric:ola.s. Encnrece-SP."' o 
alcance deste fuctor, e o ntibre n1inistro dccla.rvu qUe 
elle p6de ter lnrgos effeitos se 03 lavradore.s se qni-. 
zeren1 aproveitar do beneficio dJ. lei. ''"'uj.a.~l~Os, Sr .. 
preside•: te, CjUantos e ser!! \"OS. s~ poclerüo libertar p~r. 
este me.10. Tomo o termo· mcU.Lo dos \'O.lvres mc...x.L
mos da. tnbclla do fJrojecto. Esse termo n1édio 6 de 
580H ; portnoto a. meto.de, 20~11. se1·ú o valor que 
se teró. de ind~mnisw-. 

O Sn. Mun•r•o n .. .AatUCULTUJ\A : - Tem de de-
duzir ainda 25 °/u para a.s mulheres. . 

O s ... Fu .. !<cO DE Si : -Isso é um elemento que se 
deve considerar parn fnzer n cnlcnlo righroi\n.mcnte; · 
deixemos por ora. este elemento, f"}lle poderá ser 
a.preciado depois; baf'tn qlle este (!flh.m}o sejn nppro
Xllll4 ti VOo 

Com mil contos nnnllncs, gunntn• apoliccs da 
.29011 poder1í emittir o governo ~ So é c:mcto o cal
'culo ·que faço, poderá e.nittir 60 e poucn• mil npo-: 
llces. Nli.o le VRndo em conta a. dimmuição elo j !'lros ' 
que ho.v~Jrd. nnnunhuente pela. ta.xn ele an1ortiznçiio, o 
numero de npolicas CJ.UO o governr) poder1i. tjJHiUir · 
serú. de 62:,695; levando enl conta. nr1nelln eliminni•1,i\o 
proveniente dn . nnlortir.uc,-i"'Lo pnllcr,t s~~ tnnl•w .. o 
numero de npo}1cea, Ult\d c,n t .. d,;, c::~o. n,p) púJe~ru..o 
,::o..,·erno con1 nul contos a.nnun.es onuttu lUlUto mu.LS.._;, 
de 60,000 tlpolices. · .. ~ 
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· E' eate o numerei de eacro.vos que poderA~ ser 
lii>erta.dos por este !o.ctor, sessenta. e tantos mil. 

O SR. MINISTRO DA. .A.GmoULTURA. :- E' preciso 
diminuir l<Jgo no primeiro anno cem mil escravos 
de 60 ou de mais nnnos. 

O SR. FnA.Nco DE S.l : - Ainda dando todos os 
de.scontos possivei3, o nutnero de eset·tt.vos libertndos 
por este :fg,ctor. durnnto os 13 nnnos; nüo podcró. ir 
mtlito além de GO e t.ant.o• mil, ou pouco mais de 
G G/o do numero nctunl dos escro.vos. 

Esta resu.ltndo ó rea.lmcntc pequeno. e não merece 
· os grandes cncnrccimentos que se tõm :feito. · 
· Vejamos quantos dos escravos mais velhos poderá 

o ~:overno libertar annualmente. Tomando o vnlor de 
200fl. que 6 o dos escrnvos mais velhos, segundo a 
tabelln do pr<>jecto .•• 

O SR. l\Iu<ISTRO DA. ÂGRIOULTI1RA : - Na époe11. da 
promulgo.çiio da lei. 

O SR. FnANco DE SJ.: - .•• calculando como se os 
escra.vos mais ·velhos sejüo s~mpre o.lforria.dos por 
29011, que é o menor preço da tabella ..• 

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: ..,... Sómente no 
1° anno, depois vai diminuiódo n.nnua.1meote.· · 

O Sn. FnANCO"DE S.t:- B"cm, se esse vo.1or de 
200$ nüo estivese sujeito a essa diminuiÇão a que se 
refere o nobre ministro, ·poderia o governo libertar 
em um nono 5.000 escravos, e portnnto em 13 annos 
65,000; em conseq_uencin. dessa. dimiouiçüo de vo.lor, 
poderá libertnr nuuor numero. mas ninda. assim vê o 
DObre n1inistro que, por efTeito deste factor, no fim 
de 13 annos niio terá o governo libertado multo 
mais de. sessenta e tantos a 70,000 des escravos mais 
'velhos. Admittamos que por este meio liberte 80 ou 
90,000. Sommnndo este numero com o de 65,000 es
cro.vos alforriaJos pelo.. metade do vnlor, teremos o de 
140 ou 150,000, mo.ximo das libertações que por esses 
dous factores poderão ser !citas durante os 13 annos. 
. O SR. DA~<.TAS : -Mas note-se que os de 60 o.nnos 
aiada "ficão sujeitos a 5 annos de serviço. · 

O Sn. MINisrno DA AGRICULTURA.:...;.... ti: a morto.-
liiaàe 'l • 

O SR. FRA.r<ao DB SJ.: - V ejnmos agora os outros 
facteres. 

Calculou-se, na camnra dos deputados, em 2 •/o a 
reaucção pela mortalidade. e tambem em 2 •/o a re
~u~9ão per o~ antigo ·fundo de etnnncipac;ü.o, pelo. libet·n.
hdade particular e pelo .pecu!io. Admittnmos 3 •/o para 
esses tres ultimas .factores e tnnis o da libertação 
pê la Idade de 60 annos. Ao todo 5 °/o• . . · 

Em 13 annos. por effelto de todos esses factores, a 
retlucçü.o de 5 °/o produ.zirtí, segundo Ct"Llculo, o. elimi-· 
nação ·de 486,000 e to.ntos escravos. Sommando este 
:numero com p de.150,000, libertados peJos outros dous 
factores; temós o de 600 mil e tantos, que será o total 
da reducção durnnte os 13 nnnos. 

Sendo um milbiio o numero . actual dos escravos, 
aegundo o nobre ministro," ainJa restnrM ao cabo de 
13 annos muitos milhares, mais de 300,000. · 

·Por. conseguinte, a ac9i\o de todos os factores não 
a?revla o prazo um só dLo. : a. escrn.vidito, ainda. func
ctonando regularmente todas ns molas do mecnuismo 
deste projecto, ha de durar nté o fim dos 13 annos. 

o Sa. MINISTRO DA. Ai:RICULTURA:-Estou concorde. 
O Sn. FaA.Noo DE S.l :-Mas o nobre ministro disse 

que esse prazo ficarin reduzido a 6 <>U 7 annos, como 
deseja o ·nobre senador por l'tlinns Geraes. · . 

O Sn. :r.I•:<uTno DA AGRICULTURA : - Tambem 6 
exacto isso. . 

O Sa. Fn.A.NOo nB SJ.: - Mas aco.bo de demonstrar 
qual aerú a redacçii.o do numero dos escravos res
t!"ndo ainda no 13• auno alguns milhares, que serão 
ltbertados pela extincção do valor; chegar-se-ha ao 
termo desse prazo, sem que todos os factores tenhão 
conseguido encurta-lo, um dia sequer. · 

o. Sn. Âl'l"OIUO CsLSo : - E e precloo admitiir que 
o fnndo de emancipação não ao rednza. · . 

O S11. Fu~<ao DI: S! : - Se deçrczoi ncate calculo 
aliUJl• elemento•. favorl\veia á auergiio do nobre ao-

na.dor, tambom. deixei de -c~nstderar eue do. dimi
nui~i<o do :fun~o de emancipação, qne lhe ti co•-
tra.no. 1 

P,ortanto, Sr. presidentl', a solução que oe acha DO 
proJecto actualmente em discussão c! a do prazo de 
13 aonos ; os oatros factores não abrlviaràõ eaae 
pro.zo, s6mcnte fa.ri'"t.o diminuir o numero de escravo•: 
fu.rúo que no fim desse prazo esse nt1mero estejA 
reduzido o. 300,000, mn.is ou menos. · · 

E para que nessa. época. possüo ser consideradO• 
livr.es esses milhares. de cscl•avos, cumpre que u• 
pro~ecto se de~lnro. cxp!'cssnm.entc qúe o set"li.O. · 

Estn reflex.uo Já fo1 apresen.tnda. pelo illustre ae
nndor P?r M1nas..-Gernes, e, nmda qne fosse conai ... 
dcra.dn: tmproccdcntc, e nüo sei até se sophistica. , e11 
a con01dero nccrtnda. Notou o nobre senador que o 
projecto; nüo dcclnra libertos os escravos que resta.-
rem no fim dos 13 annos. · . 

S_erá _ a llberdnde conseq nencia. · necessarla. da 
extmcçao do valor 'I Está isso na mente do legis
lador , mas nüo nn disposição do. lei. Póde · • 
escravo ser cons1derado sem valor lenal o a ve
nnl perante a lei : mns dabi não se

0 
se!!Ue ne

ces~nriamente que esses indivíduos não 
0 

eatejão 
obr1gndoR a. servtr a. seus antigos senhores. Sem una• 
expressa. declnraçiio. no. lei .. podem os_ proprietarios 
considerar-se com o direito de contiilunr a ter a. seu 
serviço es.:~es homens e de transmitti-los n seus her
deiros ou a quel'!l os quizer ndquirir por urn preço 
qualquer convenc•onado. Neste ponto lia no project• 
umn. lnctlno. sensi"vel, q~e devia ser sanada por um~ 
emenda. 

O SR. DA.NTA.s : - Qual! Não admittem emenda 
o.lguma.. 

O Sn. Al'FoNso CELso :-0 governo reserva-se para 
nlter11r & lei daqui a um anno. 

O Sn. FnANCO DE S.l : - Ainda isto ficar-i para o 
renulamento Y · 

Desta n1a.neira.. disposições essencin.cs de na.t\\~ez& 
legisla~ivn, ~ão dei::ladas pelo .pC"Ider competente p_a.ra. 
serem 1nchudns pelo governo no re"ula.mento ! · lst8 
unicamente. pelo açodamento com q"::.e se quer fazer 
votnr o proJecto nesta. sessão, nor conveniencins -oo
litico.s do ministerio ! - · -. · · 

O Sn ... AFFosso CELSo - E póde-se votar emen .• : 
dado. 

O Sn. F~A.Noo DI! S.l : - Co~o está, Sr .. pr.,sidenie,. 
lln. outras l~perfClções no proJe;cto. Indicarei mai• 
11m a. 
O~ ll.do nrt. 3• dispõe ·qu& os escravos q·ue 

forem ma1ores de 6Q annos e menoreo do 65,logo que' 
co~pletnrem • estn. ida.de não serão sujeitos· á pres
ta$'110 de servtços a seus _ex-senhores, qualquer que'· 
SeJa o tempo quo os tenhno prest .. do com relação ao 
prnzo declarado no paragrapho · antecede11te. " ·: 

O pnragrapho anterior trato. doa maiore• . de:: 
00 nnnos, que ?~ssn idade são_ considerados libertar,·• 
mas ficando SUJettos 1\ prestaçno de serviços por tr•·' 
a.nnos. 

O ~ 11 refere-se aos maiores de 60 annos e ·,..,_ •• 
"ll.ores de 65. Dos maiores de 65 anuas nilo se faJ: • 
menç'l•o. Sem duvida se deve entender q_ue sii.n li-"' 

. bertos ••lil: condiçii.o alguma; isto. porém.· nao está na ' 
letra dn le•, que falia sómente dos maiores de 60 e 
menores de 65 annos. 

Por q uc nii.o se ba. de corrigir estn. lacuna, exprell-· .. 
snndo de modo claro e completo o pensamen .. , . 
dn lei'! ..• , 

Seria inutil,. Sr. Jlresideute, levar mais longe a . 
nnalyse do prOJecto. O governo, a despeito d~ todo•·: , 
os esforços para.-demonstra.r que~ sua. obra. está. JDÇ~:r·. 
de grnves defeitos, recnsl\-se n. _corrigi ... JoB p~r meio.'. H 

legislath:o, preferlnd'! fazê-lo e~ r~gufamento. . ~,~ 
Corno J6. demonstrei, Sr. prea1àente, nii.o bo. rn.aãe 

para auppOr que o. camara dos deputados se recnse a. ' 
corr!gir os defoitos do_projecto; quando se recnaa-.; 
havm. o recurso dn. fuaao : e se ainda esse recur ... , ., 
nii.o désae trlumpbo ao ministerio no aeu louv .. veJ: 
empenho de fazer que a lei sahiaae cem a poasivel 
perfo1çiio, maia vo.ha nada fazer que fazer obra rui-. . 

. Sellhore•, a ordem publica não perica. 0-~o· 
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. 1Uilis agudo dostiL criso é j{• pnssndo. Hoje é o. roais- 0.1 opiniões ao dividiõ.o, appellou do vot.o di\ Cl\miLrQ 
tencitr qnc pódc_ ex:cito.r os a.nimos, e exacerbando-os para. o voto da DBQii.o. 
provocnr novoS podgos :· n.ssim como o. prccipito.çü.o, .Agora., -porém, o que se veriticn., Sr. presidente·: 
proposito it>justiticnvel do impOr um<L solução incon- Consultnd<> "· n<>çito sobre essiL questão que !Linda ,h<>J•• 
veaicnte, que não póde ser definitiva, que aómente está pendente, elegeu umn cu.mn.rn, na qual-a. ma1ortu. 
vem trazer mnis complicaçiio c difficuldnde pnrn n pertence ILO partido libernl; e o miniater1o que nctual-

.. boa soluçilo do problema... mente governo., so.hio dn. minoria. consorvndoro.,. não 
Se com mo.is calma., se pelos n1cios regulares, pondo em consequencio. de ual voto da. co.mara., mas aõmeute. 

· d.e pnrte todos os recursos d!L t<>ct;ca usual dos p<>r- porque o presidente do conselho c outro membro io 
.. t1dos, o governo procurasse resolver tüo grave ques- gnbmetc que se retirou, sendo c~ns.ultado'i pelB corda • 
. ·.tiio, por um<> le1 bem formulada. ·e bem discutida, pedirão escusa de indicnr quem podia orgunisnr nov<> 

seria. prcferivel· esperar.. nii.o Só ma.is alguns mezes, ministedo! E como a. ca.mara, por um voto de des
.xna.s .até por muito tnnis tempo. coc.fia.cya., repelUo esse micisterio,. a coroo. concede-

- .. MILs nno hn necessidade do grande dilaçã~ ; a de- .lhe IL ?1ssoluçiio. · 
rmora. seria. até ú vroxhna sessão legislativa., c podia Asstm, pois, o poder moderador, usando de suo.s 
.. o __ governo nprcssa.r a. reunido da. futura. cnmnra., ·como prerogntivns,. entregou o poder á minoria. da. ca.mfta. 

fe.t. o 1ninisterio de 6 de Junho. Dissolvida.: ngoro. a recentemente eleito.; niío houvê _confiicto de· oeíniio 
· Camara., dentro em jlo1.1COs mezes poderio. estar re... entre o gabinete c a en.mn.ra; esse confficto sobre a 
_untda. o. enmn.ra novamente eleita# e o governo> ven- questão do elemento servil ou qualquer oatra não se 
"'éido já. meio caminho, achando-se .já o projrcto no . deu, nem com <> ministerio . pnssado, nem com <> 
,aeniLdo, lhe daria nndamento e com ILS modtficações .actunl, que ILCeitou " sua .ber<>nça e l:!rosegue com<> 
•. <tue julgasse necessnrias, c que pudessem ser aceitas mesmo projecto.sem a-mínima alteraçao . 
. t>•la nov<> camar<>, na ·qual provnvelmente teri<> apoio O que. houve, Sr. presidente, foi umiL.mudança.po-
.aeguro ; e, se não tivesse, cumpria . inclinar-se litica operad<> unicamente pelo alto arbítrio· da coroa. 
·.l'er<>nt6 a vontade nacionul. Desta resolução tomo a a responsabilidade. o·-nc_tual 
. ·Senhores, é reiLlmonte uma singular nnom!LliiL .ministerio... -
:que pendente umiL questão que o. nobre ministro d!L o Sa. DAMT.A.I :-Apoiado. 
:agric~Itura deci!Lrou essencialmente politico, e estiL- 0 Sa. FJU.l'ICO nz S! :· _ ... ~ara amparar 0 . podei:' 
J.>.clec1do um contlicto entre n camnr<> dos deputndos e :o

1
,p_oder executivo, cm vez de deixo.r a. solução dessn. moderador, que é irresponsave : mas o pensamento e: 

,queatão p!Lra.depois do pronunci<>mento dos.urnns, pro- a resolução forão. desse JlOder. 
c1;1re. '! governo obtê-ln, apressadamente, dn eamiLra · Assim, o conflicto .que boje se dá 4 entre<> acto de 
v,ttahcta! 0 que é regular, Sr. presidente é que todos poder moder!Ldor e a opinião l'OliticiL da maioria da. 
·as· questões nolitieas finuem auspensna, desde que se camara; é conaequencta deste acto a· dis1oluçiió ola 

· dr - d, camara. · 
annuncta " tssoluçao "camnr<>. E' " dissolução que I'revot :Parado! e outros depe>ia 
. c Deade que o ministerio p!Lra solver a crise que se dello denominiLviio _ -"issolu~-0 rema -, .diaoolu,ão 
levantou na. camariL dos deputados. soltcitou e obteve .. ~· T 

11&. coroa a promessa dt> dissoluçiio da camiLriL, niio proveniente, niio .. de um coo icto de opiuiéJea entre <> 
tinha. mais que tratar seniio do. lei dc:s meios, comO ministerio e a. cam9ra, maa--de· um acto dã cor-Oa a 
fe b' t d 6 d J h ( · elo) · - que se_, .póde .chamar um golpe-~e.eata~o, de. uma. 
. z.o.:::a tne 0 e. e un ° apo&a 8 : 11 questao reaoluçao tomad!L ,de motu, proprt<>.pelo tmJ;>e"rante. 
~htt~IL estnv .. niLturalmente suspensa por tal solução ai'!diL ,que com a .r.esponsabllid!Lde do miniote~to,: para. · 
.: P~Í!~e.Í n<> sen!Ldo <JUe 80 re•olvem 118 questéJea po- CUJa formiLçiio e manuten9ão foi aquella reooluçã~> 

litic<>s, qunndo pende um conflicto entre a camara tomada, . · · · . • 
doo deput!Ldos e o aoder executivo, ou antes entre a -·.A: qlllatã.o que ora se .levanta é ae em viata a ..... acto 

o. cama.ra deve concordar com a convenieucia. da. Con-camiLriL doa deputiL os e. o .poder moderador,. nind!L 1 · x • · · • · - · 'd d ·· 
que com a respou!Lbilidade doa seus ministros~ su ta ,. nação, ae reconhecer que. lia neceast a e deaoa 

consultn, ist<> é, ·que a sua maio i-ia já. não .e:r:príulii a. 
. O Sn. D.o.NT.o.s : -Este precedente é máo, é contrn opi!'iii<> nacioniLl, . pu '!e .dev!l r.esiotir,. negaud<> ,oa 

• .uatnreziL do senado. metos .de governo ao m1n1aterto. . . . . :'o Sa. FaAl'lco nz S! :-Senhores, é preciso cara.cte- 'O nobrepresidente do eonselho.iDainuou,que a.dia-
.rnar n actunl situo.çiio politiciL conforme " . verdade cuaoiio em que alguns ao empenhii.o nesta ,casa, <> 
d.aa cnus!Ls, e não. como ciisao ou deu a entender o e~forç<> q?e .fazem pJOra q_ue aejiL em.'!nduo' o,pre;acto, 
nobre pre•idente do conselho, com filigranas d!L nao.é ma1s que um!L taeticiL de pantd.o,,DOclntutto,-de 
d.llutriniL parlamentar. q'!e .. ve'!ha a '="ma. r<>: dos: deputados a re~u~a~ ao 

•. ,Se um ministerio, que se levantou sobre 11 base. de mm1ateno os metos de · ,~;.overno,, qne S. El!t; deela
eonfiança da m!Lioria dn cainiLriL doa deputados, vem rou-lbe estaviío. prometttdos poliL mainria liberàl~ · . 
&~perder o apoio dess<> carn·nr<>. em .consequenci<>.de Antes de tud<>, não sei onde está easiL promo::11a, 
um-conflicto de opiniões o pede á coroa. a dissolução quand<> f->i·ella ·feitiL, e por.quo orgão àutoriaado ia 
como um meio 'do ser o conflicto resolvido peiiL na- mnioria..liberal. · . ., 
çio, IL !'StiL. qissol,llçiio chnmão <>]g!'n• ,publieist!Ls O Sa. lliaTII<I:O C.o.uoe:..:...Apoiado,.nii<.r .houve pro-
dilaoluçn.o.mlnlsterlo.l, porque o. m1n11teno ·toma. a mesaa. uenhuma. · .. , 
ir:ticit>tiviL, .solicita· du corOIL o uso .de sniL prerogativa 0 Sa. Fa.I.!<OO DI: .S! :.,-Quando o. ~4~isterio. se 
e .a coneultiL á.naçõ.o·tem por fim·r·esolver a contendB npreaenton periLnte. "c!LIDart>,dos deput!Ldoa,.c decla
·entre a cBmiLriL 'dos 'deputndos e o miniaterio.. rou que a corôiL resolvér!L 0 conllicto, concedendo n. 

·Estn bypotbese foi " que se verificou .com o minis-. disaoluçiio d!L camar<>, o deputado pelo Rio . .Grande d<> 
terio 6 de Junho. Esse ministerio formou-se com Sol, o· Sr •. ·Maeiel, com " autoridude de .leader' diL 
maiori<> no. cnm!LriL dos deputndos;. er!L um gt>binete . miLioria liberiLl niLqu~lla ciLmariL,,diase o seguinte (lt!J: 
organiaado. nii.o só coofor1ne a letrn. da. constituiçü.o# c( Não é occaai~o nem tenho a. miaaü.o de .apreciar 
m.lla conforme as normBs do aystem<>.pnrl<>mentnr, que os:eomnientO:rios que o honrt>do presidente do .. conae-
6 o nosso systema; digiio o que, di1sercm ; podem tn- lho fez niL c!LrtiL que dirigio a Sua Magest!Lde oobre a• 
terpretar. ~omo qu~erem as. paliLVr<>s d!L Qqnsti~ui~üo , decisões ultim!Lmente tomadas Jlelo. .. comara. Venh<> 
dot·:·Imperlo, o regtmen ~onsagr<>do na nossa le1 fun- . unic~e11te, .,decliLriLr , a, S. , .. Ex. que restituído• 
diUDentb.l e es~e. e-~ reglm~n da Inglaterra! ,noml mais ' o ,gqverno 6..:~1· ,,)ca.mara. .. ó.a SUILI normas mais Ot\ 
OMl m~n<>•. mod>ficaçoe. a. em. pontos aecundar<os. . meqos ... .Tegularea,. de·, ILCO. üo .. p<>rl.IUUentar e 1atia-

Fot. o sy.stemB pax:liLmontiLr. que .os fundadores do , , feitt> .. a,." declàração d!L , c<>mnr!L" de . que aó . lha 
Imp~rto qutzeriio estabelecer, e p.or~anto1. daV6ll;IOI .... seria pÓssivel fRZ. er .•. sossã. o., do_l!ois ,. de ann.un
~S:Ulr ·<>s su!Ls reg~!LS, conforme ,á.raz11o,. e, aos pr~u- .. : cit>do 0 .,propoaito de · su!L 9-!>-•olw.;üo, _.,m 
O<J>JOI · <>dop~ados. pelas ~!'9ões que têm .o ,m.esmo, re- '··fazer eabéãal' diL ··!'9.Y" ., eo~!).içil,~; a·P~M'"tad~, .J;,.oja 
cu~ten. . · ·"pelo honrado pr.oaulento elo conselho. e. sobre ,a. ~aC 
., T!!ndo aquellQ,~qiatorio,perdido a •. base .em ,que.•o . .,, não .. (oi conoulta.cto ntml tomou tlelib.;i'"_p'rio ·o· Mrl,idO> 
.. CIIl~;v,a, por mo'tivp ae,,)lm;t.,gi'IW.do,qUQB~o.om.'I,UO politico ·iJVG ropruonto, decltil'o "a' S. J!:x. 'quô'p'õds 



~clamar da. preoidencia ou da commissão do or9a-
1D8:nto os tnoios indispenaaveis de governo, certo de 
que,_ •~m comprf!m.isso algu_m prévio, na. oocasiiio da. 
discn~a"o da mcdtda fina.ncetra qu~ for proposta., pro
roga.tlva. ou o-ço.m-ento, ca-la.·um. membro da ma.iorie& 
Jib!ral_. inspira•lo p_e~o• rlevoraa. tlopatrlutismo, a peloJ 
o.ltos mteresses poht•cos que •·ep>·osenta.. dará seu vote 
eomo en/onúe>· de cuhor.iencia a c;cpendcrá as razlie• 
que teve p"ra o dar. » 
. Eis o. c'!_ecla.ra.~ü.o que fo5 feito. em uomB dos libernes 
pelo org,no d.IJ seu leader na ca.marn. Portanto 88 o. 
ca.m.a.ra. !"eso_lvcsse h?je ne~n.r os .mei~s de gi'lvcr~o o.o 
uunutorJ.O_ nao lla.veru:a. ~enhutna. lDCoherencia.. 

_0 Sll._cOIIR"~~ :-:lfa• de3SOS palavras Se infcr~ que 
Jl.l\0 ho.v1a ~ptntuo acórd~; cadn tun dirá por que vota 
n favor_ o. nw.o; Io;:;o ha.vuL uma. fra.c~ã.o que era pela 
ooncessao dos me1os. 

O Sa. F'""oo DE S.l. :-Devo o. camara dos do
puto.dos,_.recnsar esses 1neios o.o_govorno'l·E' questão. 
15r. pres1dente, cm que ma nu.o ca.be do. r conselho • 
fl&rten_oe nos. Sra. deput.~dos re•olver a e_ste respeit~ 
com.o Ju}ga.rern .conforme_ com o seu dever. e a. c00 .. 
V6Dl0DCUl pubhca. . 
, O ,que nffirmo, Sr. prooidente, ó que não p6de ser 
aceita. a doutrina gue hoje sustentou de um moclo 
absoluto o S:. presidente do conselho, attribuindo•ao 
nobre ex-:P~o:sitlen~e d!:' conselho de· 6 de JunhÕ a 
~.es!lla. _optnta.o. Nao· so1, Sr~ p1·esidento, _se o nobre 
preatdent'9: .do. c_ownselho-. aaquel\c- m1nisterio leva. tü.o 
J~onge a sua opmu~.o ; se e_ntond.e que em todo o qunt
quer. caso a._ camnra. dos deputados p:!rante o· anuancio 
aa d1s•oluçno tem o dever de conceder .- meios dB 
governo. . . ~ · · 

Ç> -~n. CoanEIA. : ---, Elle ainila hoje confirmou. essa 
~plDlHO. _, , 
. ; o· s ... F .... ,.~o DE S.l.;:- Se ta_l ó IL SUIL opinião, 
accJaro ')Ue·nao·ó a mlnltB, senttndo que neste ponto 
~a douLnna não eJteja de accOrdo com S. Ex. · 
. · ·.:Entenlomo!' _os membros do 6 de Junho que a 
~amara ·pa.trt?tJcn o regularmente nii.o nos podin. 
re~uso.r r:·s ~etos de governo, e que tinhn.mos o dever 
a_o 'lh'.ofi 1•CCl~r. _0 ministerio.n.ã.Ô represen~llVO. um acto 
q~e _tt.VC3BO. feltO. ~a.. po~tttca. do patz uma. in
versao, ~UJD. leg1ttnndnde se pudesse c:lritestar • 
repre~~ntn.vo.. mna .ori~i?-o sobre '!- mais grave da:~ 
q_uestoes· ngLta.das ~o .P,!lLZ, a. respetto do. qual que
r.Lo.m.os .c.Jns:nltar o. nnçao, para. perante sua. doctsü.o 
nos anchu ~rmos. 
~··Deviam :;s, portanto, p~dir o.o po.rlamento os meios 
il.e "overno; ficava Q.O. patriotismo da. cnma.ro. aos 
deputa.dO . .; -decidir se nos a."'via. conceder ou nenoo.\r 
esses· tnei":;, .. c o.o IninisLerit'lo -:"esolver ·se <..-'via. ou ;ü.o 
toma:r: a. :rcsp~nsnbilidade ·da dissolução, a.pezar da 
I"OCUSO. de lnClOS. 
: HoJe o mlnist.e~io entende que se acha em J?Osição 
1denttcr. a do gabtnete de 6 de JLmho. ~ soliCita da 
camnrn. <'l:os deput~dos o orço.ment.o. A n~mn.ro. re
solverá·; •c· n m•u ver tem plentt liberilndP rle resolu
ção·. Se cm sun consoi~ncin. jnlg•\r que m'l1t1or servo 
à_- cattsO: publlciL dci:<:ando a respomabilidade da dic
tadura ao ministerio, vóde faz~-lo recu•nnJo " orçn
mento··: ·Se -poróm cntcnrl.er que a. situa.ção n!i.o é tü.o 
g~ave·_que deva proferir"· dictadura á legit!!!'2.ÇiLo do 
·g<!veruo quo.pcrtulte elln. so apresenta., poderá c()nce
dEn--:llle :os -meios necessa.rioa pu:ra governur le~a.l-
rmcnto; . 

,·: ,Assim, ·pois, Sr; presidente, pôde n camnr.~ dos 
-aoputndos, • .,;cm dnddn sÕ1nen:a. em .circmnstnnoin.s 

1 ex.ce~c.iona._cs,. p.e_ga,r .os mt3i_os. de governo_ pn.rn. o fim 
a~.o_b~~g_o.r O~lDlOlStOr.lO ·n.··delX:lLr ~-poder; O se· a..on.
mn.ra.' •nu.o-· t1vosse ·· ·essn· .fn.-cntldnde, oatn.vn pr1vndo- o 
poder lc~Jsln.tivo, espceinlmonte ·.n.quolln. oa.mn.rn. a. 
·quem cabe. n. dire.c~lio pollLicn <lo y>niz. do meio mnls 
·cfficaz ·do fazer ·ontrnr o'podor execlltivo dent.ro da 
"illill · esphera constitncionttt. Quando digo o poder 
cxcouth•o, e.o1nrrohen~lo Of' a.otos. cio pod.cr 1notlern.dt)r 
rdos• qunea tem o_ poder executivo a Nsponsabilidnde: 

----------
' do nobre aena.dor pelo Rio de Janeiro, o Sr. 'Pau1iao 

dB Souza; o qual como le:tder do partido conoervador 
na camars dos deputados e como conselheiro de es
tado, em pa.re'cer que estú. publicado reconheceu á 
cn.mo.ra o direito de negar os meios de governo cm 
casos ::tr:n.ves •• c a. do seu successor como lerr.der da 
opposiçii.o conservadora .•• o illustre Sr. Andrade Fl
gueirn ••• 

O Sa. ArroNSO CBLso:- A quem tniLis tarde 
apoiárü.o. )~ 

O Sa. Fn~Nao DB SJ.:- ••• o qunl declarou qua 
ncga.va. os meios do governo o.o ministerio de 6 de 
Junho. 

Senhores, se o nobre mini~tro de- o;trangeirol e 
presidente do conselho (hypotbese que só para nrgu
mentn.çno ti;:curo estando fóra. dQ me a· pensamento 
qualquer insinuação) tivcsae "sido chamado, não sim
plesmente para continuar com um projecto que re• 
ce~-teu do ministcrjo transacto, ma.s. porexemp_lo; _par_a 
resolver pelas a.rma.s uma. '!).Uestão 1nt:erna.oional :· el• 
tnrla. a eamara dos deputados obrigada a conceder os 
mBtos dB governo a um gabinete organisndo para 
re~lio.za.QÜ.O de u.n1a. politica. aventuroso., contra.ria i. 
vontnd.e nacional, e que ~oderio. trazer d.esa.etroaoa 
e !'feitos J?O.TO. a.. U!_)SSO. pn.trio.'f N!to· de certo.:: nesse 

·caso mutto na.trlottcamente negar1o. ao governo o_ or-
çn.merlto, 12o.ra. força-lo a. rctirar':""se oa a tomar p~ 
rnQte a na~mo " responsabilidade do governo dictat.,;. 
rial. · ·., 

O Sa. CoaaEu.: -Nesse caso trata-àe de croditoá' 
extraordioa.dAs. · 1 

O Sn. FaA.Nco DE :S.l: -'-E tambem do orçamento:·, 
·podia. a. oa.mn.ra. recusar os creditos extraordinafios a 
a. té os me tos oraino.rios de governo. ~ ~ 

Póde haver, portttnto, h:Jpotneses graVlSSltllal e 
nntrn.s de. manos gravid.ade, em que a _43amara.. doa 
ileputados entenda. que deve recusar oa meios-. da go-< 
verno ao mioister10 • 

Nü.o .digo quo os dev:~. r'ecnsn:r agora.:· afBrm.O ·quo 
~em o direito de o fazer, e que lhe compete· resol
ver livrBmento a R6t8 respeito. Póde ~> prúdencià 
a.conselha.r que .o.s cousas nã.o scjõ.o levadas 1\ assa 
extremo : mas e3sa. attrlbuiçii.o cta. ca.mara é ·tã.o fivro 
como a qno tem o poder moderador de demittir a 
n-omear tninistros: aõ tem por itmttes o.s norma.a .do 
systema. e a1:1 conven1encin.s publica.s. '. - 1 

Em todo caso, Sr. nresidente. dissolvendo a. ea.l'h&r& 
Cm taes CÍrCllffiSta.néia.s, e RObrat,nclo R8 Obtiver aa 
maioria. liberal a lei de me tos, a.ssume o .mtntsteriO 
um comprotnisso de honra. : consultando a na._çã.o_._ Dilo 
s-obre ttm detctinian.do proble:na. social ou _puuttco, 
ma.s soore a eunveniencia do. mudnnço. politica. que._.aa 
operon tem o devnr de fa7.er. IL oons11lta com toda a. 
lealdllde, não sórriente com moderação o j11stiça," inas 
com escrupulosa .neutra lidado. . . .• 

O gabinete de 6 dn Jpnno tem_ sido _apa1x~nad~ " 
injustamente n.ccu:.u.uo ac mtervençu.o elA.It~:::&!., .1p,Ol~
ctos c niio a-poiados.) . . Contra. este ar:>utçao p:otcstllO 
os fnctos. Se a opposi~1ii.o consorvauom ll6de f~zer 
clerrer qnnsi todos· os seus ma.is illustret:~ "'"'"'inpoiSes, 
so ~or.sc,..-ulO no. c:LLma.ro. tn.o grande maioria. do ra'pro
sentn.~tes; está claro que o ministcrió nií.ó co·iriprilnio 

· o.s urnas. - . .s. 
(lia ala uns· apa.rtes.) . 
Se 0 resultado da oleiçii.o nlio bastasse p1Lra com._ 

, }1l'OVa-..1o, n.hi esta. vão .ns n.llognções que for:io_ ·~e;tas. 
ns ~p1nes sü.o toda.s ~estituido.s de i:mportancin.·-. : Y!r
dadoirllS n11g1Ls 011 s1mples e:<:agernções de oppo•tçno. 

I·Ioje;-·que se vo.o pergunta.r ó. n~çao,s·e fol;·Acer
tndo ou se foi um desn(;lerto .o noto ao poa.or Tn\IU"1·a
dor. Q. 'lonldndo ·exige, l"or into~esse ·a a· propri& ·:pre
ronontivo..do. corOa, que n,.,lciçito seja :feita «'.nl a.:olo.ia 
oompleia. e riJ:iorosa·nel1t..ru.lidade. ·.· ... ; 

:quo.nto· ll)ox.eeuçu.o.:. ·:·· . 
,, -Esta· doutrin~> niio póde .ser t~>xa.da de perl"'OSIL 
;poia.qua.6 austantnda por ospiritos muito modefaa.ó~ 
., mu1.to iJuuspoitoa ao par.tido conservador. . 

. Ainda ninguem esqueceu a. gritiL. da. opposiçiio, 
clamnndo po1· qm>lquer pequeno .mot1vo ou .r>re.texto 
por q ualq11er banto q 11e a.estn. capttal cltcp;n.v•\.,no que 
rc"poD<lia. o go\'orno cxiginU.o Jnfo1·mn:çõea doa .scua 
dele~ados e Jmblicn.ndo-nslogo. .. , . . , 

II~ vamos uc ver ao o.s mosmns nor1nl\s soriio .. seglli
das pelo. governo co_nsor!11.dnr, Yoremoa ae ha-:era o 
mesmo· esorupulo .!m expltcar promptamenta ·os áotos J.>osso lnvocar om P~ou 11,poio a ol'iliiio ~i\toriiad& 

! 

• 
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A.PPF:NDI0.,. 

<la. ndruiciatrnçü.o c da.r salis~';üo pelo!' ma.is insigni
iicantes boato" que trnnsmittir o telegra.pho. 

.,;.. Vnmos ver ta.tubcm., Sr. presidente. pe'Jo resultado 
·~~ do. eleiçii.o, o.tó onde cl1egn. n cfficncin. da refonna. elei-
1,- 1:oral. Este mo1ncnto dn.- vida. nncionnl é gra.ve, não 

sómento porque ntrnvcssnn1os umn crise socinl cco
llOnlica, nms oindn. }>orquc nos ncbmnos em uma. criae 
politica. A confinnçn uns nossas instituic.~Oes tinbn. 
•ido grandemente alJnlnda. por longos nnnos de ioeffi
oacil> do systemn. elcitorn.l, por c.ssn. legislnçi\o que 

.., fazin. dns elcic;õcs um viio silnnlncro, cm que era sem
pre ce.rtn. a victoria. do poder, do que resultn.va que 

• o chefe do Es•a.ilo se nchnvn. ue posse ilc um poder, 
como disso o illustrc conselheiro Sn.rnivn. cn1 umn 
cnrta que ficou celebre, mnior que o absolutismo de 
N~>polcfio III. 

Foi faitn. n reforma. dn. cleinão directa., idéo. pela. 
11unl pugnou con1. energia. o pn'rtido liberal durante 
dez nnnos de opposição e no ]>oder go.ston n.lguns 
&DDOS c grnncle parte de Sttns forçns. 

Acreditou~sc que tinbn cnn1eçndo uma. noYn éra, 
que tinl1amos cmfim o governo da. na.c;ão pcln nnçfi.o, 
que scrjo. jú impossh•el, ou pela menos desneces~n.rio, 
mudarem-se ns situações politicns peln vontnde da 
coroa.. Ãtê er .. tlLo ern este o unico n1odo de muUn.nçn. 
politicn.. O Imperador nchnvn-sc por forçn dns cir
cumstn.ncins investido dessn prcr~A"ntiv.a. suprema. da 
faculdade de vi~itt.r a opioiüo pnblicn. pnrn jul~nr etn 
nome della os partidos politicoa, entregnndo nltcL·nn-
damente o poder n. cndn t:m dcllcs. · 

Feita a reforma eleitoral, se essa. reforma. é uma 
verdnde, se tem efficacia, devin. cessar o supremo nr
bitrio do poder modcra.~lor ; DI! muta·jÕes poliLico..s 
devião ser effeito da. vontade nacional expressa. nas 
urnas eleitora.es .. 

O Sa ConREfA, : - Os chefes llberaes não achúri<o 
a quern icdicnr pnrn tomnr contn do governo, netn o 
Sr. StLraivo., nem o Sr .. Pnrnnngut\. 

O Sa. AFPo~so CELSO : - Se os chefes liberaes de
·e1a.rárüo ú. coron que era. 1mpossivcl orgnuisa.r-se um. 
ministerio liberal, não hn.via outra. solnçiio; mas não 
sei se fherã.o essa. dccla.rnç!i.o. 

O SH.. ConREIA. : - Essn. declnrnçii.o foi feitn pnbli 
c:.Lmcnte no parhunento. 

O SI\. FnAsoo DE S.L :-A. eleição Inostrar{L se ainda 
aubsiste aquelle sorites fatnl denunciado pelo. voz 
e1oquente do illu~tre conselheiro Nnbuco. Se n eleiçii.o 
pyovar q~c. contmunn1os n. gyra.r nnquelle perpetuo 
c1rc;ulo \"':cioso de que o JHUZ se julgava livre, 
aeru. yrec.1so recomeçar os esforços e procura.r no,~a 
aoluça.o. afim de tornar o s_ystema representativo uma. 
verdade em nossn pntrin.. (Apoiados.) 

Vozn:-l\Iuito bem; muito bem. .. 
.. 

J)ISCURSO PRONUNCIADO N.A. SESSÃO DE 5 Dl~ 
. SETEMBRO DE 1885 

MA.TADOURO PUDLIOO 

O •r. Martinho «Jampo• ' - Sr. presidente, 
• dexna.aia.dn. bondnde do meu colle~a, o nobre se- J 
11ador pelo Pnrnnú. ( co"'! grnnde "demora, é ver
dad!'•) devo o ter receb'd!" umn das ioformnções, 
ped1daa por S E:c., n res~e1to dos nbnsos das admi-

. 11iat_ra_çõe~ passadas, que .:s. Ex. tinha muito n peit,o 
eoh1b1r, 1mpondo-ro.c o.ss1m, agora. que os ~o.peis se 
.trocárii.o, a obrigação de velar pa.ro. que na.o se re
;produzão nesta situação nuspiciosa. 

1 O Sn. CoJuuiA.:- Mas não houve demora· essa 
informa.çii.o chegou hontem. • 

' o s.n. M.u:<TII<•o ç ... !"PQS : - 1\i:as elln foi do tempo 
. do ultnno re1nado mm1sterml. V. Ex. faz muito bem· .; II!,••· melhor faria se me déss~ o re•to, que tem ~ 

• JII&O me quer fornecer. • • eu dar1a a soluçiio com mais 
. ..;4,_ actualidade. 

\. _O Sa. F .. OonYt .. ,.o:- Elle tem j4 recebido quan-
0 ·t1dade do telegrnmmas. 

c l .O Sa. :M .. uuaco {)All&POI : -: t'~~lJ~~ e~ vou reco-

bcndo. Se cllc snppõo C(UO ficarei intciro.1nente Io
grnd.o, ndvirto-o do qu" j.'&. oJ o ·tou. ràcebenclo. O que. 
sinto é que o nobre ministro do hnpcrio não osta:ja. 
pre~;ente, porqllo "lguns Mm mn.is urgoncla do que os 
i11zilnmcntos de Valença outr'orn .•. 

O Sn. ConnEu.: - Vú com vistas no presidente da. 
ca.mara. municipnl. 

O Sn. rti.\.nTINno CAMPOS : -. • . onde não !...6uva 
deB~rn.ço. nlgmna, embora. n negligencia ~nn que 
S. ElC. procedeu, npezctr do ter feito ·ca~gn ao go
verno. 

I\fa'l é verdade que essas nccusaçõcs nem sem'l\"8' 
fazem ctleito, porque V. Ex. bem snbe-e nqui o 
nobre p:-csidente do conselho \"ni dn.r-me u1n apoiado 
-que é costume da OJlposiçã.o f1.1.zer o governo cnl. 
pn<lo de tudo o de alguma. couaa mais. 

O Su. BA.IIli:o DE CoTEGIPE (presidente do conselho):
-Apoiado. (Riso.) 

O Sn. MAnTINHa CA>rPos: -!'vias, Sr. presidente, 
n primeira. informação que tive a. fortuna o o. honra. 
de receber do nobre senn<lor pelo Pnrnná é referente 
no 1ninisterio dn. agricultura. 

O nobre presidente do conselho precisn n1uito nu-'
:xi:inr·l'Xle nesta mataria.. que interessa grandemente 
no tb.esouro publico, cm cuja. guarda. deve esta.r. 

O Sa. BAn!o DB CoTEGIPE (presidente· do conselho) 1 
- Süo easni as nossas intenç\:ies. 

O Sn. l\hnTl~Ho CA:~<Pos:- :\Ins que niio. fiqua 
isso na. intenção. porque tenho ouvido a.l:,;umo.s vezes 
dizor que das n1elhores intenções estú. o inferno 
cnlça<lo. · . 

O Sa. BA.nlo DB CoTEGif-' (presidente d.o conselho); 
- V. Ex.. toma.rlL contas depois. , 

O Sn. 1\:ft\n'l'JNDo CA.:u:Pos : - Sim, senhor ; •• 
V. Ex. consentir, porq_ue eu tnmbem, contra. a: voa.• 
to.de do go\'erno, jú. na.o digo nada.. 

Â primeiro. infurmaçiio que ncn.bo de receber, con:ut 
eu dizia, refere-se ao micisterio da agricultura~ que 
tem nã.o sei quo.ota.s directc,rias. nenhuma dellas ba
rato., ao contrario, toà:ns onerosaiôi 11ara o tbesouro: 
refere-se simplesmente á directoria dn.s obras publicaa.· 

Ora, diz-!;'e que se quer da.r grnnde desenvolvimento 
lt. colonisação, que se vni povoar esta illimitn.da. terra, 
tal vez para CYita.r-ae a doutrina firmada no congresso 
de Berlim, cm que se estnbeleceu pnra ao ~rande1 
Estados mais civilisn.Uos o direito de apos~a.r-se dai 
terrna desoccupadas-Mse presente que Deus fez BOI 
homens, á humanidade to ela. 

Esta informn.çi\1), disse cu, refere-se uutca.mente a 
directorin. das obras publicas. Não sei se o nobre ... 
nndor pelo Pnranl< me qu~r aux:ilinr na tribunn.; mal 
pergunto-lhe se contou o numero de empregados li• 
cencinilos dessa d1rectoria. E' o que constn desta 
quail:~ (indica um mappa): toao11 de licença collJ 
vencimentos. 

1\In.a nenhum delles é empregnüo; tal é a minha 
questão, pnrn a qual chamo n attençüo do nobre presi• 
dente do consellio. Pessoas nomeadas para oommis
sões tom pararias niio siio empregndos publicas, não 
têm dire1.to a licenças com. vencimentos. Eaaea aio 
mn.is felizes que os pobres empregndoo J!Ublicoa, q11e 
têm ordenados mais mesquinho• e divid1doa em orde
nado e grntificaciio ; dando-n•es n.penas a uaçtto. 
c •mo compensação da mesquinhez do ordenado, 1 
aposentadoria. E' verdade que se p6de dizer talvez 
que os seus ordenados súo a.inda ma.iorea que oa doa 
po.rticnlnrca •• 

A individues ~ue süo commissioondoa, que aio aio 
empregnuos pubhcoa, com que direito se dão liceu9U· 
com vencimento& 'l 

.A. pesson a ctuem o governo encarrega de - • .,.... 
viço yor commissii.o nii.o tom direito aenõ.o á retri
buiç .. o pelo serviço que presta. E isto é doutrina. cor
rente e ioconteatavel. 

Quando estive no governo, commigo mesmo aeu-aa
este facto ; pedio-ae-me uma nomea9iio depcie de· 
eononroo ; não tive di!'llould&de nenhum& em fuo!-1,. 
porq uo a pessoa tinha feito ex.oe llente oono...,ci; ea 
a ~o11becia, era porfeitamo11to hab~lita<la, • M!Qail • 
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<Jna.ia· estava. no ca.so do.. regra j;eral, esta.va .. muito 
··relacionado commigo e nil.o ho.vu\ razão alguma para 
··que nito fizesse o. nonlen.çü.o. 

Ea a fiz e immedio.tamente justificou-se uma licença 
·com attesto.do do moles tio. grave c chronica. Então 
-eu disse: cc I·Iomcm, eu se soubesse que estn.va. nas te 
-easo nii.o o no1non.va., cu diria. que o que convinha. fazer 
era. re'lucrcr uma pensã.o. pa.ra o. obtenção da. qna.l 
ba. outros t1·a.raites ; nomeei pa.ra. este emprego o.Hm 
de servir, ma.s. se em lugn.r de aervir pede immedia.

-.t.amonto uma. liconç.::a., tro.tn.-so de uma. pensão ; se eu 
conhocesso o. molostin. nü.o nomea.va.. ,, 

O Sr. pre•idcnte do conselho ao outro din <leclnrou 
que io. subtnctter os candidatos a. empregoa ú. inspec
çii.o modico. antes do. nomeo.çiio. Se S. E". o.dopto.aso 

.. esta. regro. faria muito bem. 
1 O Sa. s .. nlo DE CoTE<>IPB (presidente elo conselho) : 
·- Nii.o fallei nisso. 
r O Sn. MAnTt!'(IIO CA.:u:Pos :__:E' que ú.s vezes os ini
..nistros ficã.o npartados na diseussã.o e recorrem a 

.. expedientes. 
. o Sn. s .. nxo DB COTEGtPB (presidente elo conselho) : 
-Ah I Agora. mo lembro : qno.nclo V. E". disse q'ue 

··~ governo ha.vin nomendo nnro. chefe do policio. um 
( invalido, eu· r~spcndi que niiturahnente tcrin. do ma.n

do.r fazer inspecçii.o de saude ll.ntes de fazer flllnlquer 
, ·nomeaçiio. 
; O Sa. MARTtNtlO CA><t>OS:- Não a.cho o. couso. des
acerto.d<L. 

I ' Mas, Sr. presidente, levo.ntei-me niío s6 pa.ro. aizer 
~uo esta inforrna~ã.o, ·uniea do.s diversas repartições 

· do n1inieteriu do.· agricultura. que o nobre senador 
· pelo Paraná, o.pozo.r do seu poder e do. emtnencil> 
·do pc,der que o n.me"J.Qa.va.. jastifica. com quanta. razü.o 

· S. Ex.~ pedio tnes informnçõea, nta.s ta.1nbem pn.ru. 
· pedir uns nobt·es tninistros presentes e no digno pre
. aidentc do senn.do qae interponbii.o o seu vCLlimento 
· com o goverQo para. que ette nos d~ informn.çõ~3 re
•lativa.~ ·n. todas as outras secções de;te mioisterio, e 

especiu.hnente (en ia. dizettdo e me esqueci) com re
. la.çiio {, colonisaçü.o, pois eu \•ejo gue va.i haver uma. 
· inunda~;ilo de colonos pa.ra. o Braz1l, e mt\ito hei de 
· -applo.ucli-lo. desue flUe niio seja de chinezes. 
; O Sn. BAalo DE CoTB<>tPB (presidente do conselho) 
d~ um npa.rte. 

O Sa. 1\lA.nTt<'<llO CA.>rPOS :-Se V. Ex. os quizer, 
.ou out•·o flUO.Iquer proprietario, mnnde busca-los 
. por snn conta, mo.s por conta do Estado eu me 
opponho. 

Mo.s o nobre miniatro da. agricultura vo.i empre
hendcr a co!onisaçiio em larga escalo. ; e é por i•so 
que muito desejo informtlçê5es t1 respetto desta. socç:iio 
d~> directoria de terras publico.s e colonisnçi\o. Relo.ti-

, vamente a empregos e Jicançn.s os abusos neata. re
. _partiçiio·têtn sido sempre horrorosos. Quando de todo 

o goverao não têm meios de n.ecommodo.r os preten
dentes, escolho esta repartição ou manda-os para a 
eatradn de ferro D. Pedro II; mas esta repo.rtiç~>o das 
terras e colonio.a 6 a. xnelbor t na. estrada de ferro ho. 
'ás vezes tanto. gente flUe atrapalho. o. o.d.miniatr~ção o 
·.ap)lo.recem reclamações. 

· Empregando-se os l'retendentos nesta repa.rtiçiio, 
· ·uingudm os descobre, hl\ perfeito segredo, os a.bntSos 
' "Biio muito maiores, põde ser fllli>Si como o dos o.ddi-

doa · 4s repa.ttiçõea do thesouro, fazendo. e outru 
· da corte. · · 
· Desta . eapecinlido.de 6 que desejo ser informado, 

-porque o novo impulso dlldo 4 colonisn.ção, afino.! ho. 
: cJII . co\looo.r o nobre ministro do. fazenda em difficul
'. 'dadea,• porflue por fim <I S. Ex:. flUem ho. de ter de 
· ~po.~to.r toilo.a estna despezns. 
- Nii.O 'sei, Sr.__preaidente, ae posso a.indo. fazer um re
. qnerimento. E' para desempenhar-me da promessa 
· que fiz de o.compo.nhnr· .o nobre ministro do im-

perió. · 
· S. Ex. po.receu ver no tom do.s minhas palavras 

. ..ml vontade. Proteato a S. Ex. flUe do. minha parte 
nito ba mó. vontade; ae fa\lo mais alto 6 paro. oer ou
'll'ido, e senão ficava aentado, e to.mbem por imitaçi\o: 

. '"'ra .assim o em wm m~.t.o, milito l.rnporattvo 'lue 

.. 

S. Ex:. fallavo. commigo.Espero que S. ElC:.. me releve, 
assim. como en mo poderia q neix:ar do tom imperioso 
e autoritorio.l com qne S. Ex. : .. fo.lla; sobretudo aendo 
governo, por').UO os pobres mortoes podem mala facil
mente se intunidnr do ministro, do qae o mioia~tro •e 
intimidnr do. opposiçiLo, por mnis 'llle esta grite e 
brade. ' 

O nobre ministro do11-nos informações, prote1tou 
que vo.i reerguer t\ co.ma.rn. municipal, m11.s eu direi a 
S. Ex.. : nito ha. ma.ncira.s de reer~aer o. cnma.ra·ma.
nicipo.l do. cOrte depois de 20 ou 30 annos de usurpa
ções constantes dopoder executivo contra. essa. mesma 
cn.mo.rn; a. unica. mnneira. de reerguê-la é du.r á cG-
mnrn. do município neutro uma. organisnção especial. 
condigna. de sua.s funcç:ões (apoiados); a. unicn ma.neira 
de reerguê-lo. é acabar com o systemn do voto nnioe 
para. eleger 21 vereadores, o flUe torno. tudo poasivol 
menos que hnjo. uma combinação entre os melhorei 
cidndiios. paro. formar-se umo. lista dos homens m~>llr 
aptos pnra e"et•cer esto.s ~ncções. . · · 

A. ultimo. elciçiio devo .,,.r tirado todas as illuaões ú 
pessoas q11e espero.viio outro. couso. desta rednoção de 
votos em diminutas circllDlscripçõos; melhore-se a el
colho. CJ,Ue foi entrogne o.os menos leo.es, quem teaa 
probabllido.de de ser eleito é o ma.is dfts!eal doa aou 
collego.s, pois cuid~> de si e hostilisa os outros·: D.l'-
rn.njn. o seu quociente. ~ . . 

E'ermitta S. Ex. que eu diga q4e eada nm de-n"
est.i. no direito de jufgar os outros, niio a6 pelos aeu 
precedente• como pelos do sou partido.: quando a
ma.ra. municipal dil. corto g,ttizor dirigir mensagens cll 
louvor J?Bra o ministro do 1mperio, póde contar com a 
RUa. a.ceLta.ção e agrado ; ma.s q11ando quizer J!raticu 
qualquer acto que não seja do. ana approvo.ço.o. el)l 
<1ovo esperar flue a sua autoridade ha de ser -
testado., e se lhe ha de negar at6 o clireito que u 
o.nti:;:o.s ordenações do reino do.viio ll.a mnnicipalida
des cte outr'ora .. 

0 nobre ministro aec)arou flna tinha respondicle 
satisfactoriamente 4s informl><;õ'os flne se pedirio. 
S. Ex. commnnicou as inform<Lçiles dadas ao chata 
de policia relo dele!?o.do que foi ao matadnnro e pele 
mesmo chefe do J>Ohcio. e em que se bo.seârão aa rl
soluçõea contro.dtctorias tomadas pela oamara m'll
nicipo.l em relaQiio â ma.to.nça do gado, que,conforma 
eu disse hontem o repito hoje, é m1>teria de flUO nie 
qnero occupo.r-me. 

A responso.bilido.do fi do nobre ministro, flUe por 
oro. ni•o tem tom1>do providencia alguma. Com mem 
reqnerimento fluiz chamar a attenção do governo 
soore factos flUe cansão eacando.los nesta oorto ha 
muito tempo e flUO permanecem impunes. . 

Permitto.-me o nobre ministro flUe lhe aiga flUa 
nesta parte não lhe era licito esperar polo conselho 
de ministros, á inteiramente anperfluo este oonaelho, 
a suo. obrigo.çiio é constante e permanente, tem eido 
muitas vezes denunciado na imprensa e ainda o.noora 
essa dennncia foi re(>etido. ao delegado de polfcia, 
que dirigio-se ao matadouro, o mais escandaloso pe
culato. 

Pois o nobre ministro paro. mo.ndnr punir o crime 
de pecu.lo.to ou ontro de fu.nccionarioa necessitt> de 
reunião do conselho de ministros 'l Afianço o. S. Ex. 
flUe uenh11m dos aeus collogo.s •• opport!. a isto. · 

O nobre minhtro, pois, nã.o disae ao sena.do, e •• 
publico o que mais mo interessava saber.; nã.o me 
disse que providencins tomou osntro. o pecnlo.to a .. 
nunci~il~ ; nã~ ha. reserva. na denuncia ao. deleg&41tt 
de pohc1o.. Ex1ge-se no matadouro illego.hnonte 511 por 
cabeça de rez, sem tt!-los pago não pôde boiaileiro 
ou . ~1\t::cho.nte mata-lo. para expOr 4 vendo. : par& 
cobtb.r JSto aupponho que 8. Ez. 11iio premaa de 
coaferencia do ministros. E' o _gue eu precisava 
saber, aeniio ni\o incommodo.va S. Ex. Tom S. Ex. 
muito com qne occnpo.r-ae : qno.nto 4 hygiene · pu
blico., r.or exemplo, eu até desejo O.llXiho.r S. E'lt. 
niuo. renho 'Visto providencias tomo.ina por s. Ex. ''I' 
publicndas nos jorno.es, mas ha nm facto que proaeu- ;;. 
temente ancha as vistas de todo. a oidade e paro. S. Ex. J' 
vai J,>O.Iso.ndo desapercebido; e 6 grave, quando hO:. 
mot1vos de rocaio.r a invasão do oliolera-morbua _que ' 
devo.at~ pMi·~~ ~a.. E;aropa, oom os g,uaea tomoa ra~ilàa :..._ 
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• 1requent~s-réla9ües. S. Ex. -~i\o tem ·tomn~o 'provi
clenci" algum!\, fallo di\ .l\lluv1no do pcrcgr~nns <J.Ue. 
encho csto..cclrtc ptu·n. cotnprimcnto.r o tni!llsterio; .. 
·· S. Ex. sabe o qne se tom rindo no Onente n res

Jleito dos pere"rinos do Moccn. Algum<Ls vezes tem 
~aido devido n. r.»ellcs o rompimo.nto <ln. epidemio. <lo 
eh~lera_. poste o outrns. S. Ex.., cm vcsporns. de ~mn. 
~ep1domtn.,não tom toma.rlo ncnhnmn. provu1.encul. Con
Tem. que o ministro os o. via cum twostezo. paro. evitn.L' 

·que. tal n.ccamnlnyü.o d.o gente se prolongnc. 
.=·. S •. Ex.. sn.bc.qno ns comtnissõcs su.nit1wiB.s intcrnn.
. ciona.es .na. Europn. t~m-sc occnpn.llo 1nuito com este 
,facto ; muitas cpitlcm.ias. têm sido n.ttribuiU.as ú. porc
,-grinaç:ü.o ·elo 1\Iocca, o S. Ex.., oacn.ntn.do coll\ os fcs
~-tejos,descnro. dos perigos da. sn.ndc. pLlbllcn. Hagrn.ndc 
'acctlmulnçiio ,nos boteis, nn cidndo, cm tod.oa os cor
:-redores:dos ministerios e cnmnrns, cm toda. n parte, 
emfim. Os proprios ministros nii.o podem s<> vo!Lur 
para parte nlgumn., .c no caso ele ep1dcmia. 'cllcs hã.o 
~de ser: as primeiras victimns. Peço a S. Ex. que não 
·tome ·como um ~rncejo isto qtto n.co.bo do clizer. 
. .A responsn.bilicla.de d.) nobL•e ministro é muito gran
de a. respeito da. sn.ttdo publica ; nã.o descuro dn 
·grande accnmulaçii.o ,de peregrinos. 

-··:. Sr •. presid.entc, vou .ma.nclnr á.mesn. o·mcu rçqucri
IJlento, que peço lice~çn para !~r. (LtJ.) 

'DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 9 DE 
· SETEMBRO DE 1885 

'ELEMENTO SERVIL 

O''lih• • .J'osé' Donlraclo :-·Sr. prcsirlcnte, n 
: re•posta do · illu•t1•e chofo do gabinete, fascinado 
··pelas. notn.s· snri.ves de ·incognitn.s mclodin.s, ó sem 

duvida. un1n. resposta. musicO.! ; porqno-S. Ex:. affirmou 
·que <luqucllns celestes variações só pOde perceber a 
.. -sonoridade sem ndivi.nhnr os contornos.do penAamento 
:-:harmonioso, que o. inspirava.: c no emtnnto den-se no 
..:·trabalho ícliz. de "·a.rinr -sol.n·c os tnesmos themns, 
- como se a. fnscinnçii.o n1inisterinl fosse mais lo~icn e 
. ntil<Ldn do ·que a pc1·feita concepçii.o du attitue1.e dns 
"camo:ri\S e rln n.ttitudc do gnvea·no. . 

·Não me quaixo.àns.figurns de S. Ex.; nntes, reco
nhecido, a.s ag,·ndcço. Ln.1ncnto a.pena.s qttc nn. posiçi'Lo 

. eleva.dCL, o. que lhe dü.o :dh·eito· os seus talentos, não 
~.repnra.ssl\ que é o pre3i<lente do conselho ele um pniz 
'coastitu"ional, respondendo como· oa•gilo qualificado 
. do· governo pot·- uma.. reforma a.ltntnente importante, e 
deste n1odo tent.n.ssc trnnsform1.\r o sent\do. eot"'porn.çiio 

,.just<Lm·ente elogin<b por. S. Ex., embora desc<Lbidos 
'os loa.vorcs pela impertinencia. dn occnsiiio e melindre 
·das circumstnncins, cm· ncndcmio. de musica, e o ga.
. binete que S. Ex. preside em verdadeira <>mpreza 
. lyrien, a desempeahnr "'tarefa p1•opri<L da estnçao. 

: , Se no pensnmento do illustrado Sr. presidente do 
conselho a. direcção d<L com(lu.nhin <lo canto pertence 
a S. Ex., o presidente do scnn.do nn.o é tnestre de 

. contra-ponto ; e os scun.U.oL·cs do Impcrio, ao menos 

. pelo respeito devido l•s ialDc~ões ·que exercem, sem 
· _:aeprecinr os.ftnrBinntcios mn.1s ott ntcnos o.fi.nn.<.los dos 

mini!i5terios de nontem, de hoje c de ll.nua.nhii., sem 
~uvida esperará<:> de qunlql\er governo " dispe11savel 

. licença. ;Para. bater. o compasso, qunndo e conforme 
_ julg<Lrem conveniente. 
' E' tal ·o .desejo que tenho <le ser aga·:~elnvel no 
• .Sr. ministro de estrangeiros '!1\0, replltllndo-tne fóru. 
.. -da. rcgrC\, a.credito quo pnra mim vigora n obriga.'tü.o 
,. restricta de acompanha-lo na ml\ltiphcidnde d<Ls 
, voc<Liisayões e na variedade dos themns. 
j Primeuo thema.: nô"i.o tratei o senn.do com. o aca.
., to.mento que lhe é devido, usando <lesta phrose :
.· hei . d_e força-lo a pronunciM·-se de n1odo claro nesta 

· · · mate rua. • 
. .1 . • Dir-oe-ia que o illustre chefe do ga.binete, admi
"' 1..ido o seu mouo de nrg11mentnr, tentnvn exercer 

. ~ao'bre, nós todo.s umn.doco violeocia..., constra.agendo-
. 1 :nos ;por. uma intempeotiva.• defesa n confeasar o roco
. , :nhee~monto do son<Ldo por mais esta provo. da gontí
. 'leza. de S. Ex. 
/ Sr. ~·~~-~··ou .!"~ Qiue aem ~q~ !!lzer o 

que·S.~Ex. me attribuo> O peusn.mento ó n1ni1o Uh·ot:' .. 
·'ao·; o a.·pbr-n.se·-ern- nm:t. coaclusü.o de um raciocínio 
sognid~. O sena(l··•. é pc!o regimento obr1ga.clo o. votar 
ns emendas feitas no projecto. e ott tenho o cliroito ilo 
offcrocl! ... )ns. som qnc ningLtem posso. impor-me silen
cio. O direito em mim c· n. obriga.ção nos outroS ·é··O 
que constitue n. força," que o Sr. presidente do conse-
lho estranhou. Estranha sorpresa! , · · · 

. De que outra· força podia et1 dispOr: o met1 direito 
·é ignn.l no de todos que sentão-se nesta. ·casca., e·.o 
senado esta\. milito acima de qualquer influencio, que 
possa tolher-lhe o movimento • 

Do ma.is nfio ·son governo, não disponho Un. fo1·ça. 
pnltlieu. pnrn inhmida.r. não tenho ao meu u.len.rice· os 
meios do captar illegitimn.monto a. bonevolenciCL de 
qttO~l quer quo seja._; uindn. qne ti voes~ ·a. ·pretcoção 
nrroJadn que em ·m1m suppoz o Sr. pres1den.te do con
selho. niio· podia. lançnt• tnito do recursos para inti-
nlidar corporações politicas como esto.. . 

1\'Iinh~s o.rmns de combate são ns que .cotÍhcc~. o 
Sr. presa dente do conselho, e as f<Lscínações do c:mto, 

. que o enleot1, deixando-lhe a liberdade ·de c:mtarolar 
ú. vontade, sem duvi<ln deixarião ·ao senado 1\ de 

· ficn.r cm silencio ·c votar con1o eotonJasse. 
No cx.ercicio de um direito, o, segnndo a. phra.so de 

S. Ex., ave rarn. neste recinto, ensaiei o meu ··-.&o 
como pnde c escolhi o· meu pouso onde quiz.;. ' 

Se estou desacompanhado e S. Ex. com fartura de 
companheiros, é cedo aindn pnrn nffirma-lo definiti• 
vamento ; e em todo caso é S. Ex. que se .incumbe 
de proclnn1nr a liberdn.dc de minha solidiWI e o ·con
strangimento . dn. sno. liberdade e de seas amigos. 
O preojecto que so discnte·e·ma\o; é niaho;fab1·icado 
pelns·nvcs que ja\. h'i. se forão, e sobre o qnnl ponaa\.
riio o nobre presidente do conselho e seus eollegas,. 
no.o podendo escolher ontro senão com o sncrilicio 
das propria.s penas. '.roda a defesa do Sr. presidente do 
eons?lho pnra não emendar o p~ojecto resume-se no 

· sogu1nte : se o emendo· posso cn.b1r, se o conservo fico 
se;nro. Na~ explicBç!Jcs ministerin.es .o partido· fica 
:lCIID<L do pa1• ; a patrm abaixo do gabinete. · 

Aceitando o <lcbate nEs alturas em que· pnirão as 
pret·ogn.tivas constitu.cionnos do parlamento; zelando 
neste recinto conto senador o direito da. cn.ma.ra dos 
deputados ; appellando para a sabedoria. do ·senado. 
afim de que Clnendo ttm projecto defeituoso, e re·cLlse 

.a responsnbilida.cle que exclusiva o m<Lnifestnmeate 
quer ntirM•. sobr~ seus ·hombros, o Sr. presidente do 
conselho, dizcn<lo ·n.o 'mesmo tempo - nf1.o eme_ndo. 
porque nãó pos9o;· em~ndni vós, se ·O ·quizerdcs - • 
cun1pro o meu dever. 

O Sn. DA.NTAS ·:-Apoiado. . 
O Sn. JosÉ RoNIFACJO :-A emendl\, rell\tiva á ml\

tricula de Africanos livres, com a. prova evidente pola 
idade do que não podiiio ser escravos, tinha um .fim 
manifesto, e pa•·n bnson-Ja rl\zões de. a!J;n morali
datlc c j11stiçn. Os julgamentos coatradictorios da 
mngistrnturn. qul\ndo é preciso paro. a. segurança de 
todos a. uniformidade no.. jnrisprudencia.; ns in
terpeii<Lções jú. feitns. no parlamento e até hoje 
sem resposta clara; o clamor que . os proprios 
nmil?os do S1·. presidente do conselho levo.ntárii<> 
outr ora coutrn o pócle ser q"o sim, póde ser ~c nãcJ 
- , esta. vão n ·exigir. o sentido preciso da. lei· da 
1850 e da lei posterior de !871. Le(:;JBlar pnra não 
supprir :ao monos as lacuoas da lea, e .negar-se a 
fixar-lhe a intelligencia, quando a 'davidl\. aurge ,nos 
j ulgo.dos contradictorios dos· tribuno.es· e. juiZes.· ' ·oOn-. 

· eepçüo tii.o sublimo que sõ póde .ter :pur f!lzi'daiJieato 
duns· verdudes legnes ·OU uma juotiçn bipartida I .•• , 

Os Afric.•nos illlJlOrtndos depois da. lei .d.o 1831 são 
homens livres, tuo livrea aomo qualqner de nó.r:' 
Hei dll ·prova-lo opportunamente, procurando na· hiS:. 
torio. P.:O.r)nmontar e- nas lois os, documentos ·incon
cussos é:losso audaz eabulho,. que a 1ra'guoza·ao!' gover<
noa a.tó hoje nii.o soubo aniquilar, o que aer1a para 
elles bnlunrto invencível, desde que, no terreno dns 
trnnsncçõ'os .razoa veia e legiti.mao, os inte.reoses indi
·Viduacs. uLlo souboesom curvBr-So. uos ·interesses .1p'll
blicos. · · · · · " · · . 

As ~mend""· que o.frerecerei. nn discuseüo d.c. t~àoa 
Os nrtagos, contrnpondo-le umals 6.1 ·outras,· darao a 

, 



.&.PPENDIC. 

·----- ------------------------------------------------------------------------------------------------
·ltodoa .oa anirnoa. :deaprovinidoa qual...o .alcaJ!Cf) da 
\phraae de que !'!e ~erv1. Ou quer o governo, .sem re
conhecer a leg1t1madade de attentados contra a liber
dade individual, em nome do .interesse pnblico e de 

timpossibilidn.des quc.si inveuciveis, cruzar os braços e 
, ca.lar-se, tendo em vista n. resolução do problema. 
·, servil, do moclo a envolver toc.la.s as questões com o 
; Jnenor sacrificio e o.provcitundo o. toto.lidllde da.s victi
·ma.s do co.ptiveiro, e neate caso emende o projecto, 
. sem recorrer. ais ~vasivns _ da. posição que elle 
mesmo cl•eo\1 para s1 ; ou na.o quer, o neste ca.ao 

• é dever dos que o cornbo.tean colloca-lo frente á. 
; frente com RS uutorh11çôes da assembléa · constl
: tninte, com o tratado de 1826, com a lei de 
1831, com todas as .declara9ões feitus. em sna 
correspondencia intornucional, cc.m u lei de 1850, 
com as tcnta.ti\•ns falhus pura. os indnltos do crime, 

· com as mo.tricula.s convencionaos, em uma. palavra 
com o direito oscripto e com aa affirmações juradas. 
Os governos não morrem e a liborda>de nao pres
cre'\·c. 

A minha. força por meio das. emendus oll'erocidas 
é a força da ruziio e do direito ; : ó a fórmulB da ver
dade lega>!, eJC.trahida da contradiçcão de dons prin
cípios; 4§ o pro~ato da jnstiça, que, qnando vencido 
pelo numero, oppõe o voto ao voto, responsabilísando 

. o governo por essa. esqnorda posiçiio em. que nos col-
• t locou, dissolvendo a camara dos depntados por-ao

. nnncio, e iadirectamente reclumando do senado a 
approvo.ção do pi-ojecto se_m emendas. 

. Esti> força> tem no dilemma uma fórmula para o 
· parlamento e ontra fórmnla para o ministerio. Para 

o purlamento a fórmula é esta : o Africano impor
. 1 tado depois de 1831 é um homem, e não h1> homem 

livre e escravo uo mesmo tempo. A fórmnla para 
: o mioísterio é esta: ou pa.c:_t110.1 em nome do inte
resse pnblieo o da jnstiça, garuntindo effectivamente 

. a liberdade geral em prazo oreve e certo, deterrni,
uado oa. indeterminado, sem prej aizos dcsneceasa.rios 

1 e diffi.calda.des qun.si invenciveis, ou cumpri á. risca. 
as leis promnlgadas e respeitai os trat<>dos que assi
g!>aste, e qne vos servirão de escudo uté contra aa 

· violencias britaunicas do direito de visita. 
Segnndo thema: o ministe.rio tinha o direito de 

. negar-.se a responder a iotcrpellu9ão; é nm direito 
que vem de . longe.. cons!_Lgrudo pelos precedenpes 
nossos e estranhos ; 1mposstvel de recusar sem per1go 
p11blico e anarchia parramentar. 

o nobre presidente do conselho erron o comvaaso, 
invertendo os dados da questão, e confnnd10do o 
principio com os limites que podem restringi-lo. 
E~ ponto não contestado por escriptor algnm: u 

interpellação é nrn direito politico dos purlamentos 
em todos os paizes constitucionaes ; explica-se pela. 

' natureza das proprias institnições, e tem por si mo
, ti vos do mais subido q nilato. A responsabilidade 
ministerial • o. Dsca.lisaçã.o das cnmnr-o.s,- repre
aentando a nação; a necessidade de precisar e definir 
ae questões, não transformando as fallas do throno e 
oa orçamentos em verdadeiras enc:yclopedias ; a 
opportunidade no tempo, qne depende ·de ctrcumstan
Claa; o subito apparecimento das questões, que se niio 
podem prevenir ou governur, marcando-lhes a época; 
a. impossibilidade de evitar, ainda quando as inter
pellações não oejiío )?~rmittid~s, qno ellas. app.areçiic;>, 
resultandO da. neg&tLVB tn010r 1DCOtlV6DlOOCUl, pOlS 
que'todas as interrogações do parlamento ficariiio re
ãuzidaa n. questões ordinn.rias, e o me•mo gove1·no 
desarmado para não ucoita-las, argumentando 
com· os limites consagrados pelos estylos parlamen-

r ta.res on pt!llos regimentos : são motivos de sobra paro. 
1 fnndamentar o direito de interpellaçiio. direito de 
matureza-politico, e tão imP:orro.nte que-fez parte do 
progr~mma liberal_ qne en1 1~6~ tentou transf~rm'!r o 
11llpor1o de Napoleao III, cummbundo para a conqwstu· 
das liberdades constitacionues. 

1 Thiers, qne desenvolven em 186(1, as·condi91les qne 
1 para elle conatitniüo o 'llle se chuma o indispensavel 
no que toca â liberdade; :firmou condições em ·numero 
de cinco: ·a liberdnde individnul, .a liberdude de 
imp;·ous~. a liberd:aue eleitoral. a liberdade da re
:preooA~9iiO e a .liberdade de fazer qne a opinião - ._ .... . 

pnblica, provaaa no debate pela. maioria., torne-ae a 
directora dos actos do governo. Um dos complemen
tos do direito de revresentaçiio é o direito de intór
pollar, isto <1, o dire1to de introdazir a tempo c util
mente, como se praticá em .todno as assembléas da 
Earopa, uma qnestiio, quand<> lhes parece neceosl\rio 
e urgente exa.miaa~la.. -Duas gn.l'antta.s deven1 res ... 
guard-ar o interesse publico, segunU.o o. i li ustrc .ora
dor: - o assentimento das 1\Ssembléas e .a impossi-
·bilidude de reoponder deeluradn pelo governo. . 

Estes limites não constituem pretexto .. pa.ro. ev,ita.r 
as fesquizas, e o juizo .dos p~>rlamentos pelo con
trar~o confirml. a obrigação imposta ·ao p:overnó !J.e 
responder. Não foi em fnvor dos mia1istcr1o.s qae ta.es 
rest:icções consagrou o uso, f~i para. 11rotegcr os 
gra.ndea ·interesses qne servem de _base a.o mesmo 
direito de interJ!ollar. Se as· exigencias do E•tudo 
reclamão o silencio ; oa. porqo.e se trate de· ne
gociações estrangeiras qne P.?dean . ser ,projnclica
ao.s : ou porque o eegreao seJa de momento neces
snrlo, como J?Or exemplo em operações fio11nceiras .ou 
actos repentinos do poder pnbhco praticados. para ga
.rantir ~ or_dem eni_ face de um {)Ortgo immtnente·; ou 
porque o ministerio, não diapondo ao todos os escla
recimentos jnlgne:se niL'.impossibílidade de responder; 
sem dnvida o ministro interpellado póde' recusar-se, 
mas essa mesma recusJ. não é absoluta, é um sim
ples adiamento ; e isto por uma simples razã~ : qnem 
vota os meio• e u forçl\ publica. tem o direito de in
vestigar até onde póde ir a confiança nos ~;ovemos. 

Entre nós o direito de intorpellaçiio ti maas do que 
nm direito, ti uma obrigação 1mposta pelo texto ex
presso da· constituição e resulta do conjuncto das 
ma.teria.s.. c11ja iniciativa. importantíssima. a. consti
tuiçiio julgou privativa> da camara dos Srs. deputados. 
Entre estas avulta a do art. 37, qne, combinado com 
o art. 173, estatue o exame completo de todas ·as 
ildministrações ·e a neeesaaria reforma de todos os 
abnsos. 

O nobre presidente do conselho evitou a questii.o ; 
ninguem contestou a possibilidade da recuaa em hy
potheses determinada• ; o qne se lhe contestou foi a 
1e~itimid11de do procedimento no caso sujeito 
~iio se contesta o- que está. eacripto no regimentó 

da cama.ra. dos deputados ; contesta-se a applicação 
ao caso de que . se trata, em. :fuce. do officio ou carta 
do S. Ex. e de .uma das interpellaçõos concernentes 
ao projecto sobre elemento servil, hontem approvado· 
pela camara, hoje em disenasiio no senado, podendo
ser emendado nos termos da constitnição, e tendo de 
seguir os tramite a constituciono.es. 

:A.mp11.rando-se no. regimento da camara dos depu
tados, S. Ex. invoca o texto do art. 136 q ne reco
nhece no ministro o direito de decla.rur que não póde 
responder as intorpellações on q ne nisso ha inconve
niente ; mo.a esse mesmo artigo .. se a clausula não 6 
nm meio artificioso de illudir o preceito imposto, 
provo. qne uo ministro cabe a obrigação de responder. 
. Qual das duas imJ?ossibilidades o prote~e: -- a im
possibilidade mater1al por falta de esc'i'<>recimentos. 
on a impossibilidade politica~ 

A impossibilidade material nii.o é excepção admis
sivel, tratando-se do projecto do elemento servil, 
reforma qne S. Ex. acl1a mt\., mas qner que pa.se, 
e o nobre presidente do conselho mesmo o reconhe
ceu. allegando que a interpellaçiio do Sr. Candido 
de Oliveira era de natnreza politica. A interpellação 
tem origem e fins políticos;· só abusivamente, ou 
como consoquencia dos abnsos do governo ou da. 
maioria., as· opposiçl!ies transformii.o-no. em expediente· 
ordino.rio de ftllerrn. 

Coanprehen'ào a recusa do nobre preside11te do .con
selho quanto ú primeira interpellaçii.o. Qaaoto ú ·se
gunda, pa.reee-1ne insustento.v.el, e s·. Ex. por certo 
nii.o cscreverlo.. se nü.o fosse o l\bo.titnento n. que tem 
ohegudo o p;ovurno representativo deste paiz. 

Dcclo.ro, Sr-. presidenta, quo, t~e. }lO.&sn.r o funesto 
preoed~nte e'!tabolee!do . pelo minist~rio, f?rü:o:se ns 
garantans mo.as prec1osas da·· nossa ·ConstLtUlÇI\O. O 
governo colloca-se acima da camara ilos depntadoe, 
e colloca-se npoiauo em nma .corporl\yiío vitnlacin. 

Conte ato poait1vamento esse dire1to que S. E L. 
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·invoca. e1n nome do regimento o dos estylos. Nem o 
. .regimento, nem os eafiylos, nem a. Constituiçüo do 

Imporio# nem preceJente a.lgutn de pniz livre, atlxi
liii.o no goverao nos ta. empreztl ct:'ntrnclictorlo. do v.odir 
meios a. uma ca.ma.ra. que cllc j.nlg" na. impos-.bili
dade de interpella.r. O diraito de recns~>r-se nbsolt1-
ta.mente a responder .Ls interpellnçues n<Lo pertence 
.a miaist:erio a.lgum .... 

O Su. B .. n:Lo DE CoTEGIPE (presidente do conselho) : 
- A hypothese ú outr~>; o projecto j(, tlnlla. pnssa.U.o 
na. cama.rn.. 

, O Sa. JosÉ Bo~u~.'-oro: - TlLnto peinr pn.rn. o go-
verno : nilo era. mo.teria. veda<l.n., c pelo cQntra.rio 

• qun.nto aos itnpostos era. da. inicintivn dn. cMnarn. dos 
deputado.~, correndo n discussão no aona.do. 

Obr.i~"~"a.9ii.o de" corl"igir n.buaos e rcforma.-Ios. obri.
.gaçti.o ·de exercer a.nnua.lmento duo.s das mais impor
ta.utcs aLtribuições do pocler legislntivo, a fixllçüo dn 
força c o voto dn despeza. e do imposto, 110 l11do dn 
recusa. de intc~·polln.çõcs a. capricho do g.,yerno ..•. sü.o 
duns cousnil qno se ropellctn, e bem o comprebenden 
o nobre ministro., deixn.udo o seu primairo reducto, 
e a.ea.•tell:mdo-se nn dissoluçlio dn ea.m~>rn, provoc~>cln 
por um voto de desconfiança. 

Terceiro tllem": demittido por um voto de dos
-con6.a.nça., entre mim c n. crunn.rn., dccln.radn. a. di~s.>
]ttfiÜ.o, que xnn.is tinhL\ ctttznc fltZOl" '! A novn. interpcl
.ln.çii.o ·só podia. significar l.tma. novo. prova. de descon
fio.nc;n. .. e todos os effeitos politicas que podia. trazer 
.comsigo o voto dt1s c.tmnrn.s jú. estQ.v·tl.o conhecidos. 

. N~i.o estra.nhnrin este modu ele a.rgnmentnr, se o 
.Dobre pre3idente do conselho julgasse limitn.do o 
p~pet da.s cnmn.ra.s n'l voto da. despeza. o do imposto. 
Mas o. cn.rtn qlle S. Ex. dirigio 0.1) Im!lero.U.or o d~1 
qunl dell conhecimento a.o corpo legisla.tiVO é solemno 
resposta. ú sua defean de hoje. 

S. Ex. declarou por dua.s vezes a termina.nternenta, 
presidente do conselho diri;;indo-sc no Impera.dor, e 
ministro responsa.vel di"rigLndo-so tis ca.mn.ra.s, que o. 
diss.otuçü.o torna.r-se-ia. eft'ectiva. depois de votados n 
lei de meio• e o projecto sobre elemento se1•vil. Lo;>o .• 
foi S. Ex. mesmo qtte identificou n reforma. servil o 
a lei de or.,amento. 

Se o voto de desconfi.nnça. hontem impedi" a.s in
terpell~>ções, hoje esse voto impedin ta.mbem o debate 

·sobre a. questlio do elemec.to servil. 
A. proposiçlio. opposiç<Lo e deliberaçlio suppõe a 

:fúrmn. con.,titucional prescriptn. ·uo texto tegtsht.tivo, 
·e o nobre presidente do conselho não pódc fra.ccionu.r 
a lei fnndnmentul. ima.~inn.ndo por conta. propcia.. 

·n.ntes ele t~!mpo, n. imposS1bilida.de de emenda.s no se
nado, n. impossil.Jilidado de n.pprovaçiio das mesmu.s 
pela. cn1nn.ra, e a. infla. mn.1s a. impossibilido.de du. fu:-;ii.o. 

Se !U emendas são conatitucionn.lmente poasivei:j, c 
neste enfio a rc:nea::1a. pa.ra. a. ca.ma.ra é obripa.torin, cm 
que lo~icn. descobrio o nobre preaidente ao conselho 
a legitimidade d~ recusu.r-sc n. r_7spontler a. interpclla.· 
çõ~s sobre mnter1a., qne a.ma.nbu. póde ser obrigado u 
diseutir '1 

Se no ca.so de fnsü.o, deputa.clos e sena.dores, qnnl
.qucr o projecto, votiio promiscun1nenta, <lesde q_11e a 
. ca.mn.rn está. funceh:mando, cm que direito conatitn
c'iona.l, nch.o\1 m~>t'ivo Stlfficiento pa.rn. concllia.r esto.s 
dua.s p1·op )sições contratlictorin.s sobre a. qne:ottt~f) ser di 
- o do bate P'>ssivcJ na cuma ·a. dos deputados e a 
icterpull<lyÕ.O impo;sivel sobre O. mcsmn mllterin ! 'l 

N·,o v<l o nobre presidente do consel::o qne, nnnul
lanUo a. ca:n~\ra. dos doputodos, embora. contradicto
riO.II10Ute lhe peça. meiOS, que ollt:L nt\.0 deveria. do.r .. 
lhe, tirando as ultimas conseqnencias do precedente 
de S. Ex., o ministerio ref11giu.-so no sonndo., c, 
affirmnndo ca.tcgorica.mente a. neceasid~>de d11 reformo. 
.sem omcnd.a.s, faz do uml\ corporo.yii.o vita.licin. qun.si 
o responsa.vcl excluii.vo peln. dcfinLtiva. ro ... olnçrLo de 
umn refor1na,. que bontem produzia n. di~soluyilo de 
um .. camarn, e hoje arra.ata comsign a dlasulu9;(n de 
outro.. eleit11 justamente para. responder a.o appello 
nnoiocnl 'I 

Q11c1' o nobre presidente do conselho erigir a. fntnl 
<loutrina cloo govcrnoa aeru. responsllbilido.d.e, ou a.co-

bertndos pela responubilid~>de de corporll915es poli. 
ticas q ttc so nii.o renovito 'l . 

QLtnos sorü.o as consequencine elo. a.gourcira. theorin. 
governo.menta.l em un1 pa.iz cu.jn. orga.niao.yão n.s~cota. 
sobre o principto da dele~nyõ.o na.cionu.l, e ns a.ttl'i
bnições do poder legislativo diviúem·se entre clttllS 
ctunara.s, ponderando-se a.o tnasmo tempo: n ca.m:un. 
dos dopLlta.d.os, mn.ndn.to.rin immJdia.tn. do olaitorn.do,. 
que reprcseo.ta. lego.hnente n. nn.çri.o, o o seo.n.U.o, ns
sanlbléa intermediaria., clctncnto morlern.dor. p eso 
!>elo. clciçü.o u.o povn e pelo. non1eu.yii.o ao rnonarch~1 '? ! 

InLlivisivel a sessão lcgisia.tiva.; nü.o sendo possível 
n. dissohu;t"t.o do sco.a.do, e i1nporta.ndo a. dissolnçü.o da. 
co.mn1•ú. o fi1n do. legi:daturn. po.ra. dar lugn.r ao corneço 
do Olltra., a quo fica. rodu.z.ido o equilibrio dos poderes,. 
se. u1na. vez a.dmitti.dn a. pratica. das ~issolllções por 
a.nnttncio do ox.eClltLvo, o seno.do contmL\n no ex.er
cicio o.mplo de sna.s o.ttribllições, e a. co.mara. dos depu.-. 
tndos llmit~>da.n.o que muito bem quizer o minlstcrio 'l ! 

As posições csqacrdns créêi.o sitlUI.ÇÕes como estl\. 
A. dissoluç<Lo da cnmura. 11á0 é llm<L dissolllçiio mi
nisterio.l ; o voto d~ desconfio.nça. já. e~to.vo. implici
ta.mente contido no pedido de demissão do antecessor 
do Sr. presidente do consclllo e nn cba.m~>da dos 
conserva.dores. O prilneiro não ca.hio d1n.nte de llmn. 
votn.çiio parlamentnr. e os segundos nü.o plldião contar 
com o O.lloio da maioria. libera.!. A dissoluyii.o. portu.nto, 
era. certa. cm qualquer hypothese, e a. neg&Ltivo: elo. 
lei de meios utna. consequencio. necesso.rio. elo modo 
por que foi considera.da. ll quéda. e subida. dos d01:ts 
ministcrios; uecessa.riu.. pol·que. se o. cri::;e politicn. 
nü.o originou-se dentro do pa.rln.mcnto. o a.ppello d.t.vo.
se para que os comícios elc1toracs mnnifesto.~:;sem o !!e a 
\·oto pronllncia.ndo-se n fu.vor do neto regio pelo 
qua.l foi substituido um pnrtido no outro no_poJcr, 
cstllbelecendo-se nsshn um conflicto entre n. coróa. a 
a. cnmo.ra., o qua.I teria de ser decidido pelo. nova. 
eleif;ü.o; necesso.rin., porqu~ essa. negativa. o.cccatun.ndo
a. posic;1t.o rcciiJroca. dos poderes, repartia. propor
cioaa.lmentc a. rcsponsnbili~a.tl.e dos u.conLcdm'ln tos 
políticos, e deixnnclo inteirO a. S. Ex:. o encargo ela 
que se tinha. iacULnbido fecha. v a. os lilnites circunucri
ptos da. constituição pura que e,;clsivn.tneute o. 
dUbida. dos conserva.dores c a dissolu,,lQ.O da. cn.rranra. 
fica.s:~em por conta do poder modert1dor., aab a. 
re•ponsa.bilidnde do Sr. presidente do conselho. 

Ser ca.ma.ra. dos deputados paro. votnr meios e não 
dê-lo pa.ro. c1nenda.r o projecto servil c poJer inter
pella.r os rniniatros •.• é pos1yiio do tnl modo a.nortnn.l 
o tü.o insignemente extravn.g&lnte- que n dignid.\de 
rios pa.rla.mentos repellc instinctivllmente. 

Ntio ho., disse um ora.dor celebre .. po.ro. un1 homem 
de estado scnii.o duo.s foryns. a. resistencia. ou o. im
pulsü.o ; n resh;tencin. a.pola .. se nos intore~scs imlnobi
Jisa.dos e preexistantes; n hnpulsii.() no prosdytis.mo 
vivo.z ela adéa. que çcrmina: quo.ndo esta con ·cgu.() 
lanya.r prof1.1ndu.s rmzea, nü.o bo. intero,o~oses. por 111~tls. 
a.nt1gos c robustos, que possiio emb1Lrgnr-lhe • ., po.sso. 
g,n ta.es cirCltm:;tn.ocin.s o homem que Ue5eja. real
mente fortificar o governo só tem um reCtll'So - g;o
vcrnn.r pn.ra. o povo. sobranceiro de~cortinando daa. 
o.ltura.'l do poder a. vido. nacional acirnlL du. vida dos 
po.Ttidr,a • 

O nobre presidente do conselho nem tLo 1nenos foi 
u1n vcrdudeiro chefe politico : einpi"~JZ&L•'io de obra 
alheia, tratou antes rle tudo de nsdc;:çurnr o dominio 
ele seus 0.1nigos, e po.rn. definir u1n1L ~itltu.çü.o <l_Uo.si 
mystcrioso., os mnis inspirado~ nbretr'os U.c ,..na VLcto
rin. qua.si va.cilln.ntc forã.o cm parte sotlM proprioa 
nd versn.rios. · 

So nlu;uem peosnsse qu~ lhe f"lt~>va. nr e alimento 
pn.rn viver. nii.o tinha mR.is elo que olhu.r para a. cu.
marn. dos depnt.o.flos. O nobre pr~sidento do conselho 
cb.P;..Ou, vio e venCOll, e se nü.o quaz vol~u.r paru. rcs
poc~er ns interpellações, é porque S. l!:x. entondetl, 
mal ou bem, '}Ue aó poUiu. trutn.r a. co.m.•ro.. n.._ unt~en
cia, com ua ex.tremQs de cunaldor&9Ü.O quo de;ponde11. 
pllrll honra-la no aenado ! . . . 

E depoie ••• admiro quem quizer u dnbia.4 o.ttitL~dQa 
de S. E:-:., orn n1nfanae dn. camarn. qno o 'lontlt.t1n. a 
l"·ete~&dia preod~·lo, orn a.lurd.eaud.o u. imJ.>u!~~~,_ 
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cleOBa maioria, ..que approvon o pr_ojecto. e sustentou o me? te con~ilia a: éonfiança que deposita em oén.-' 
ga.binete P"•aaif? atê oa seus u~t1moa mom~nto!' III am1goa com a fê, que não póde negar aos aiver-
. Que lições ed1ficantes de regunen const•tnc1onal e earios, a eoses que apoiáriío ao Sr •. conselheiro 

que maravilhas parlamentares para quem ainda nii.o So.ro.iva? Em que fonte beueu os csclarecimenteo · 
aprendeu o. cntonr o cantico famoso dos triumphadores !1Ue autorisH.o os seus c'!crnJ?ulos ou gerlrü.o a.a aua•. 
dortunados I fi· l:iesitações 'I De quem descontia' Dos liberacs on dos ' 

Mas esse co.utico leva-nos no thema quarto dao conservadores, dus deputados dn liga. ou doa dioai-' 
variações do S. Ex. E' este: -·nunca neguei ou dentca de ambos os pnrtidos? Como süo dilliceio ...,. 
nenoo u.o senado o direito do 01nenda.r o projecto; o posiç~es esquerdas, setn a.poio DJl. opinião publica' I 
que fiz apenas foi decla.rr.r 9.ue nii.o aceitava. no Receia dos liberaes ? Pore qua.si todos queriio 
1nomento actual o. responsabilidade do qunesquer mais do que o projecto; os a.issidoqtes o declarár~ . 
em~ndns; entro o perigo. de nã.o regolver o. .questü.o, expressamente, votando contra ou apresentando emea- · 
ficando adiada para rna•s tarde com a.s emendas c a das; os que n~oi!trii.o o governo, com excepção de 
passa.ge1n do .Projecto tal quo.l está, prefiro este um numero dlrnJ.nuto, exprimlã.o pelo seu voto apenu-· 
alvitre. O senado votará. como entender, eu só posso uma. transacçiio. · 
ter uma opiniiio, é esta.. -- Receia dos conservadores? Mas ahi está no mini•-

Sem duvida o nobre presidente do conselho liga ó. terio o Sr. miuistro da a.gricultur!l, e elle, o che!e 
missii.o do governo idéa tnenos elevada do que parece escolhido para. commanda.r os nmigos na grande ba
ella encerrar. Governar é dirigir, e dirigir é mais al- talha. da alliança., é penhor seguro de que n:!o será. 
guma. cous.._ do que evitar as ditliculdades de momento, abandonado em caminho pelos seus companheiros à.e -
crea.ndo talvez no futuro dilliculdades maiores. Uma hontem. . . · 
direcção politica, que em um J:;overno ·de livre dis- E' provavel, seniio quasi certo, que os dissidente& 
cussii.o dlz-qnero governar com o scno.do e nã.o quero conservadores, quando permanecessem no seu posto. 
governar com a. .ca.tnn.ro. -, ni'io é governo, porg,ue é de guerra., nã.o fa.riã.o a S. Ex. oppoaição mais renhida:· 
ao mesmo tempo a. nelíatida da idén e a confissao da. do gue fizeriio ao seu antecoesor l · 
fraqueza. O pedido ind~recto do approvaçiio tal e qual, Não ha, portanto, meio de explicnr os temores do 
!luaudo é o ministerio o primeiro a confessar que o pro- illustre pres1dente do conselho. Parece que S. Ex.·· 
3ecto nii.o presto.; a doclaraçii.o formal de que a respon- guarda >nviolo.vel segredo sobre· a.$ ignotas attribnla. 
aa.bilidade de urna medida legislativa defeituosa deve ções do seu espirita. ~ii.o quer deaci>nteutar sena ami
peaar aem correctivo a.lgum sobro uma corporação vi- goa da. dissidencia. na. camo.ra, e receia que os seus al
ta.lioio.; em uma palavra, os esforços mais ou menos liados no senado embnrl:"uem o. passagem do projecto. 
encobertos pelo . cuidado da phrase, para · que Eis abi mais um dos resultados de sua posi2ão allli
tudo passe sem alteração de uma virgula; darão ctiva; niio governa, ê governado. porque nao tem a 
sem duvida a medido. exacto. do que é o go- liberdade do seu grande espírito; nao domina :.s cir
verno constitucional representativo deste paiz. C!lmsta.ncias, é dominado por ellas ; quer e não póde; 
Em rela9iio ã. materio., e no ponto extremo o. que deseja. e nã.o tem a. coragem de executar; argumenta 
chegámos, tudo dPve ser uma. appn.rencia apenas ; e o com a. extensa maior.1a que a_eoiou o projecto, -• 
qne se póde extro.hir da argumentação do Sr. presi- transforma logo depois esoa ma.1oria em fantasma. 
dente do conselho. O governo nii.o preciea discutir: que o :.temorisa na estrada 1 ••• 
a critica nito. exige defensores : a. commissito ~specia.l Desenga.nos da. vida. politica, illusaea fagueira• 
podia aer d•apenand:., mas emfim era precuo res- de um momento feliz I O nobre J>residenta ao 
Jleita.r oa estylos, e em 1871 veio mo.is depressa o conselho não conta com a forço. da o.lliança, em oua 
debate. · . totalidade, senão aceito o projecto integralmente ;; 

O Sr. presidente do conselho esquece que nesse 0 , sem revelar a divisiio intestina de oeu partido. ' 
auno acudirão ao combate no senado os melhores parece que é victima de alg11m segredo que S. Ex •. 
generaea de seu partido ; esquece que o Visconde do nao quer confessar I Niio tem medo da ca.mara do• 
Rio Branco defendeu J?almo o. palmo o terreno da. deputo.dos, tem medo de aeua nm!J;os, e começa a 
luta; apaga do. memf?rtO. to4os os brilhantes discursos fazer súzinho este calculo de occasio.o, o.utes musica 
proforido1 pel.a.s matores lliustr~ÇÕ_!IS dest~ casa e de a.spera sono.ncia do que pensamento preciso e a ... 
olvida o propr10 parecer da comm1ssuo espec1al, que tinido : - se adianto-me nm pouco, go.nho de um 
Do final declarara que seus membros tomariii.o parte lado e porco do outro. · 
DO debate, paro. fornecerem d11raute os mesmos es- Assim, contradictorio comsigo mesmo. não é minil-
clat"ecimeutos ao seu alcance. tro do seu paiz, não é mesmo ministro do seu partido; 

E. oeuhoroa, em que posiçii.o ficamos. n6a 'l E' _po- nem liberai nem consen'ador, é ministro condicional •. 
litlao ou não é politico o projecto? Se não é politico, vive ó. custo. de estranha animação, preso a uma ta
por que recúa s-. Ex. diante da camo.ra dos depu- refa certa (permitta-me a pbrase, nem é o desejo ele 
udoa 'f Por que não quer emendas, receiando que nüo choca-lo), tarefa trabalhosa., que lhe impnz11rão oa 
paooem as emendas 'f Por que· vacilla !J.Uando lá. foi que deixó.rii.o o yoder e ratificada por alguns de aen• 
pedir os meios para. viver, e nn carta . Já. citado. re- co-religionarios ••• Entalado em todas esaa.o diftical
ferio-oe ao orçamento e â reforma servll 'l dadea, o ao bre presidente do conselho não tem nm. 

Se nii.o 6 politico, encarado em ano. origem e em movimento livra, e, como nüo póde fazer o que lha 
aenc antecedentes e consequencio.s, uo passado e no parece conveniente. recon;unenda. com suavidade ":0 
presente desenhando-oe na successiio do tempo, aena.do a. passagem do proJecto, e, lava. em tudo maJ.&' 
oomo explica a dissola9ãõ de hontem, o. retirado. do as mii.oa corno Pilatos no credo. ' 
aeu antecessor, o. trans1ção de um dia para outro, o. O nobre presidente do conselho é um homem ati- · 
aubida do novo gabinete, o a.lco.nce dos motivos alle- ladissirno, vc! perfeitamente que o seu projecto •~ 
gados, quando o minieterio transacto dernittio-sc, o. tem um merito -atordo1>r a todos, e se eu fosse per
aocenaão do partido conservador '! por f!.m a nova guntar a CAda um dos que me ouvem-o que pensia 
diaoolução. provocada pela repent1na • 10esperada. do. obra, o. reaposta aeria. esta : uii.o sei, ma.a ê pr .. 
mudança da situação, facto que gerou-~e. creoceu e ciso votar para o. tranquillida.de ~ ... : • 
. chegou a seu ter10o fóra do parlamento 'l? I O aeu coração e o. sua lntell!J;eucia repellem eooe 

I. • lt t · •t• artefacto desconjuactado. que nuo teria. razio de •er. 
Se o projecto é P0 ltlCO, vo 0 ao erreno prlml IVO se o }jtigio de encontrados interesses .. sob a preaaão 

da quostiio : ou niio tendea 2 direi~o d.e re-:llsar ~ desequilibrada de todas as ambições, não o tiveace 
interpella\'ii.o ; ou, se tendeo, ""0 pode•• d•acut1r aqm arrancado. 1\ ultimo. hora, do nada. paro. aatisfazn 
este projecto, que não pód'! aer e~enda.d_o por nmo. 
ea.naa.ra diiSolvida. Escolhe•: 00 a1aousoao do pro- comJI!omissos de grupos ou seitas adverK.;. 
!ecto 00 senado, oujeita.ndo-o a emendao, ou dillo- Tudo parece clamar do fundo da a.lDltl;, ...,.,_lhc"'••••iiloa-.•• 
luQão da co.maro. e nenbnma diocussiio no senado. grito de revolta em nome da consclenciA publica. 
4elde que limitaes o. l'lenit11de doo direitos de um O nobre presidente do conselho pergunto. a ii 
ioo ramoa do poder leg1alat!vo. Não ha meio termo. mesmo o que aiinifiaa. e11o. tabella de deprecia96U. 

Entretanto, por ~ue rece1a o nobre presidente do que 6 a IUpJ?reaaiõo de todo• oc inotinctoo gener01100. 
~~llo tllt,. ome~d•_• ~- pasa•m.' _'?~J!IO rctl-. _de tollaa 111 llllpira96oa da. juati9a, de todo o amor do. 
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bem,.meamo da todas as designa.lda.des natara.es,· e os 
seus ·amigos ~o•pondem-lhe muda.mente: -votemos.o 
proje'cto : o vellio é igua.l ao moço; o so.dio ao doente: 
o ."fraco ao forte : o quo ~astou toda. a. sua. vida. etn.' 
aétos de dedico.ção ou pelo menos servio mais de meio 
se_Outo,. ii.quelle que n.peoo.s empregou a.lgLtns dias 
ou annos e1n servir u.o sonho1· que lhe oonbe em. 
sorte. 

O Sr. presidente do conselho pe~gunta a si mesmo 
para que a determinação dos preços, servindo de base 
a.à · a.lforrias pelo fundo -do ema.ncipa.çiío, e mo.is Ott 
me·nos elevnao. conforme n idade, se a posterior 
-dé'preoin.çü.o iglln.lo. n.s condições, tendo em vista. 
a,Pena.s o tempo certo, durante o quo.l deve faoociona.r 
para. o. complCto. destrui9ão do va.lor: e os seus 
amigos respondem:-lbe ainda. pelo silonoio :-votemos 
o.' projecto, porque, aba.ix:a.do o ma.x:iluo dos· preços 
pa.ro._ o fundo de· etnCLncipllQÜ.O, a.ugmenta.r-se.;..hin. o 
nutnero das liberta.çõe.s e n reducçiío do prazo po.ra. a. 
erilancipo.çii.o seriLi uma. consoqucncia necessa.ria .• 

·o nobre presidente do conselho pergunto. a si 
JD.esmo-por que híio de contintuu· a servir os escravos 
maiores de 60 aniles ; por q_uc o lirnite dos set'vit1os é 
olos 65 :. por que entro os GO e os 65 o escravo presta. 
um. dons, tras o.tulos e a.t~ ll.m tnez de tra.ba.lb.o ; e os 
11eus amigos respondGin-lhe q ua.si por uma. simrlcs 
irit6rjeiçiio : nh 1 siin.~ .. ó a. propriedade sng•·n.da. .••• 

."0 n'obre pre'sidánte ·do conselho pcrgt1.nta. n. si 
~~·sm.o-Se a indemnisn.ç~o é o preço do escra.vo ou o. 
eo.inpensa.çüO' dOs prejuízos so!Tridos o dos lucros ces
anrltes·; c-.nns· prOVincin.s,· onde ·o tra.bo.lho servil pro
dUz mais e por isso o preço do escravo é ntnis ·eie
v~>do, ·as ta.bollas níio süo um verdaueiro esbulho; 
ae· nãl'l. é uma. iniqaidil.do fazer que as provincia.s livres 
inã:emnisem duas Vezes o preço do escrnvo; o os 
aàufi .tunigos respondem-lhe pelo a.ssonthuento ta.cito: 
o~· fico. o impOSto c.om todos os seug consactarios p:u·a. 
nlu.rgar o pr:t.zo ctn. csc"rnVidiio~ esthnn~a.ndo os a.ppe
titês d'a. gana.b.cia. e cori.tr~l.rinndo os instiuctos ·ln. ge
ner:osida.U.e. publica, oU: · ontonder-no.s-hcmos depois 
pa.rn: ·c.vita.r ·a.· cobrcinçi:t.. da. contribuição, emcnda.ndo 
pOr· esse· modo iaconstitucional o irregula.t·mente 
acfuilJo rnes·tno, que nüó ·quizomos. corrigir em tempo 
no. ex'ercicio de.· nossn.s le~itimo.s _attribuições. 

·o· ·nóbro presidont·e eLo conselho porguntd. B si 
mesmo qua.J é O effelto juridico di\S m<LtrÍcula.s p<Lra 
dá.r _ou "tira.r direitos, ·qnú.ndo n. matricula.. St1ppõe 
antes o domínio o o do1uinio exige o tít.ulo, senl o 
g_ào.l 'niio ha."pi-opricdO.clc legnl,, c mitito n1enos a do 
liómem sobre n homem:: o os seus nmigos anlrmü.o 
silenoiosnmente qnc nü.o êonvóm liqnidnr esse ponto, 
distinguindo o escravo do c::>ntrnbn.ndo do escrn.\•o itn
pôrto.do ·anteriormente á.s probibiçõcs !cgaes. · . 

'Indcnlnisn-se o c~i!Tie ; inclc1nnisa.-se 1\ detcnç.iio 
illegnl do hoJnc.tn livre : indemnisn-sc o ,~c lho fJtlC já· 
pil.gon. O ·pr"eço dO scn rCsgate : indemnisn.-so n dc.~
cendcncio. da. esCrnvic1ií.o pelo coot~·nbnnrlo ••• in
ilemni'so. se ttulo. tudo .•• eo111 ns rna.is choca.ntes des
igunlàndes~ c niilda. qutinda o. pro\•Ü. é rnanifcstn daS 
ma:tricu1ns ·que o g .• vcrno m·:l.·nun. fnZCi-, Utu oscrir).tu
r~s· guc c·clebrfio.:.su nos. cét.rto.rios, dus soo tcnçns quo 
ln.?rno .. ·os jui~eCJ ·e até dos_· n.utos clLie .. sobatn nos tri-
b1..1nnes· superlotes!... . . 

·E · tuUo· isto "f•\z;.se trczõ nn nos· ilepoi.s Un. lo i de 
1871 c qnnncl.o o. Íl_npoSto, crendo p:.tra. o nugmento 
do· fun"do· de cilHtncipn~iio, nU.o :1\)I e nntu~·.-dmàuto 
nõ.o· será ·fix.nclo' por le1. . 

Nã() quero, ·sr. presidente, cnl.rnr nos dctn.llios elo 
ut'Í'l.o. '"quest.ü.o já · llrófi~icintcmcntc cleseavoh•iJ.n. no 
sennflo; tenho mesmo·opiniiio dh•orgento sob1·0 cet·tos 
pq!'ltos cspecincs·dn. mr~terin.; niio /JtlCH'O en\PDI~·ol"-lUO 
no-_dcl>n.tc, Heni1n p:u·n np-mtnr JUCl.l~ nma \'O?. as CI'Hl

trn~icyri~s n.. r1ue tem sido nl"rnstndo o govcJ·no, <.lis-. 
eu.t.tn~o o prc.jccto. 

Admitt.indo o p1·ecoit.;o a1noluto de que· o hnposto 
sein flx.nçü.o. n_nnunl nü.o se Cj.JLrn, com que <lil·eit.o o 
Sr,. , P\'ctside•ae. do consoluo hamlh" dous. netos 
ais"tinctos - a. creayU.o e tl fix.nçii.v '? 5 I) uma. 
'6 outrú. · aü.o possiveisa em que ra.zücs bn.scn.-se .o 
goY,eriJo ·. pnrn. cobro.r impostns nii.~ fi(Cflfln~. o nnm ·a 
.cirç_nr'h'1tnncia. prOilnneioÇJt;csimrL Uc tr1r d11 1li ... ; l.tt-_-·.zc • 

• ·orl;'nm·ento ·ou n ·proroga.'tiYn üo orÇnmer.:o nn cll-

......... -. ... _ .... 
mnra, depois do projecto servil'? Qunes· .as ultimas• 
conaequencia.s dessa doutrina qae, uão distinguindo. 
na bases do imposto da sua fixaçiio; o por isso mesmo 
não podendo.· distingcür logicamante a. despeza e ·a 
consigou.yã.o de fu.ndos, embrulha nn. mais temerOSo.· 
confusão duo.s dl\s princlpnea g"mntins da liberdo.dc) 
poHtica.-o voto do tmposto e. o voto da. forço.'! 

O impoiitO é da. Jnicia.tivo. da._cam"lrn., nos termoa do' 
n.rt; 36 cl::t. coustitniy~·), e precedo na classificação dos' 
numet•os no recrutamento, porc1ne ó o. bolsa. do con-· 
trib11.inte que pa.f"Pa. n :forçn.. .A: inicintiva sobre· itn- · 
postos não se confunde co1n a iniciativa. que tetn à 
cama.rn. na discussão· dl\s '"·opostas fcita.s pelo poder 
executivo, como se evidcoêiu.. pela. compo.ra.9ão dos 
nrts. 37 e 170. · 

O imposto deve ser crel\do por lei ·e fixado na lei 
do orÇarnCnto, ó a. ·pureza. dn. doutrina. constitucional. 
A lei creo. J?rlrneiro, por').ue é no debo.te especial <J.UO se 
póde nprecut.r· n. conven1encia. do imposto,# o. equtdn.da 
ou justiça. do la.nçnmento. a. rela.9iio ·e na.tU.reza. · das 
taxas, a fór.no. e a ditliculdo.do da cobrança.. ·. 

O orçnmento depois Jix:a o quantwn. porq ne 6 nesse· 
momento que Se póde a.preciar· com verdade a. corre~ 
lac;ü.o entre. a. rcoeitri.. e o. despeza., .o.lid.s ~r~paro.ndo 
os elementos par~ as reducyões ·.ou aocresc1mt)s _fut_u~ '· 
ros, e tnmbem dJstribltindo a.· renda conforme· a.s ·ne ... 
cessidndes publicas. ' 

Se o grn"erno nü.o _preciso. da. .fixa.ç.ií.O orça·menta.ria._. 
por qne, fix.n.da. ·a. força publica., n.liú.s dn. iniciativa 
do cn.mara. dos deputa.U.Os. exige .na 'fixa.çã.o' dQ. dcs
pezo. que seja. contemplado este serV'iço '? ·Parti. ·qa._e. 
votada. · por lei ·O.· cren.9úo de e1npregos ptibhcos.· a 
ml\rcO:dos os ordeaados, na fórtna do § 113 do ar.t. '15;' 
consignar no orçamento os fUndos ·precisos 't · Como· 
c:-c.plic.1r n tnençü.o es'pccio.l.e .. distincta.'," que jUlgOu: O.. 
nos~n. lai funrlntncntnl necessaria., trntn.ndo do paga:.. 
mento d« dh·ida. publica.?· · . · . . ' 

Sr. prcsid+~nte, a. escola. a. !1.Ue pertencem os \UOtilbro·s: 
do governo ~o.ctanl. não p"óde · eSquece.r _o q'uc··tautn.l 
vezes tet.n repetido nesta. Casn., córn ·relnç:ãô" a· có'- :· 
bran~o. _de impc;>stos e po.ga.tne~to ~e dósp~it.LS· ~R~-:': 
cordo.rct entrO· outros um facto-, qtl.C de a-se no'' tempo r' 

ém que ern. cu ministro do impcrio. Trnta.vn.-se de·'· 
um ct·edito ,pa:ra. .o pn.ga.nlcnto r de subsidio . U:?s· sel?-a.~. 
dores c deputados. Apresentado cm tempo. fot ·votl\do .. 
quo.ndo a dcspe?.<L j4 esto.va foitl\, o; .dis.cutido no· se_;.: 
r.,do na. sessito de 14 do ·Julho de '186~. foi corliara.- ·. 
•la a propost" J.>Or ·dous motivos:. excess.o da ''luailtià:. · 
P?didn;. _e ~utorJ!in~5.o. e pagamento jli. ·feito,;- contrâ ~ 
dtsposH~u.o de le1. · · · . ·. · · · · -' 

Defeàdi-lne com a. nn.tureza." an des,pezn. 'qu1
c, era.:; Q, ~: 

tueu ver. constitncionnlnlonte indivisivcl, ·eom n..pr·n.;;..-: 
t1ca. do t.hesouro o con1 n. impossibilidCLdc ds ·ttltcr-n·-ln. ') 
na·.tnclln n~om:mto por forç:fl. dn_tncsma. .const;ituiy~o. 

Conservo viva.s ns lembranya.s dnquelle. tenlpo,::e•.: 
critrl3 os VLu·ios _orn.dores que ce.n~urArão. o.minist~o,· 
elo im p"erio, gna.rUu ndo o. n1emoria. de ·seus rlt.ciocitiio.s •. ~ 
nã·) posso ce.pecuthnente ·e:~qnecer(l..parte que referia~. 
se .. á unro,rtnncifL, e .sentido fle UlU . fle seus pre.oeitos. , 
recort·cnU.ot-dC pn.rn nccontua-lo o. estranhos cx.c1nplos .. :.;., 

U1n .. <;los co;u·o.doJ.·es, ·rc.;peitavel por. todos:.os. titulos 
11 ne rconma1ondilo. UIU. hotnetn do cstndo, .pelos tn,lcn--:: 
tos, pala. illu:;tra.çJ.O c 1Je1as virtude::~, encarecia dQ.~ 
sag_uir.lt(.} ln"ldo n relcvnncin. do. qnestü.o suecitnda.·: ... :. 

<c ~ossn. constituiyü.o quer,. e quer· ,·nnito .sabia.-.; 
monte. que o .q-overno nl!oJ fn\:o. dc:::~pozo.· ulg.uma. pa.r~..:. 
que .u. lc1 nü.o tenha Uecrotndo os ftl.ndos ncceijsa.rios. 
l~st.e preceito Un constitnicra.o do lltnzil nii.o Ó· só dolla.,. ·· 
ó du. constitnir,:ii.o de todos os paizos rtttc se rege1n:~ 
pa.lo:.. sy.l'itema. rcprcscntnth~o. c .capitulo <lu .. c.onsti-:-·• 
tutyao JOglezi.L, que totn sido o typo Uo todas ns·.outt·u.s;.) 
cllo n.cJla .. so arrnigo.clo no e.spil'ito dllttn.e.llo povo. 
dol'jclc que n.hiBt,•l'it\ comc.çn. n. lr~7.13-lo figurnr .. ant:rc.a.s:. 
lHl',~Õt!B Jnais otvilisn•lo.s do tnuudo: foi o-~to -princii>iO~t 
qnu servia de nrnut. potlct·osn na lo11ga. Jntn qnc so· 
trn.\tou cn.tro o tHLI'Ia\nan.to inglcz c.a.cJynn.ati"· .·.d.os ~ 
St.t~arts, .f! que .. foz nn.fJ.Llcllo pn.i:!: ns Jib~r.<h~deAr pu,.:. 
Lltc~ts t1'1tU1l~hnt·cm da., tyrannitL; .o osto prtnaJp~o., qu,e~.. 
ern tod" p11rte é considerado. ·como o o.ate-mur~~ol ,do~• 
direitos. da no.Qilo. entre. n.ós nilo se .I. h o dtl. n"ihl\ma;_. 
inipOrtn.noia ~ · ·. · · · ·: . . . : : , , ; -1. ;... • _._ 

Uoje'naturnlménto tudo ~e poderá fa~·er,:l~ assim <»~ 



•ulgar do conveniencin. publica o Sr. presidente do 
.eonaeJho. E' possivcl que recue, e procure um en
minha transversnl pnra evitar o que ha. de odioso 
e iníquo no. •obrecarga dos impostos, tanto mais 
qnanto o grande fim do projecto é prclongar uma iu
atituiçiio, 1\mortalbadn. em vidn peln lei de 187l e 
até boje gnlvanisnd& por falta de governos e de juizo•. 
Mas, aindn <J.UO S. E-,c. recue, essa. mnda.nça fóra do 
parlamento (! mais nm sym ptomo. da. deca.dencia. dos 
poderes publicas no Imperio. O systema do projecto 
basta pnra que a. escravidiio c1ure pelo menos treze 
aanos, sal\· o ao a revolta. do espirita · naciona.l, 
actuando duplamente pelo. resistencio. pacifica, ~""· 
puzer o veto do. consciencio. pela. n.c~~üo ct.._,ol
nada. da11 mnnumissões gratnitns o do resgate for
çado. 

A. tabella de ·depreciações, antc.s de ser nm factor 
. da hbcrdade, -para os escra.voa que possü.o restar de
~ois dos treze nnnos do vida legal, ó uma. garantia 
tirmada pelo legislador. 

Toda & lei resume-se nisto : a deprecia~üo, igual 
para o velho e para o moço, infl.aiado Jgualmeate 
•obre todos os preços, é o. segurança mathematicn. 
de quo atll .que se extinp:a. o prazo. q.uc sen·io de 
base á. distribuiçüo arbitraria dn diminuição do 
valor, nü.o haverá. libertan"-o alguma. por esse meio. 
O fim principal é afianÇar o tempo do trahalbo. 
servil ; o fim secllndario é prometter a. liberdade 

. aos que restarem, depois de csgota.do o pra.zo in
directo da. !ei. 

o~ factores da. emancipo.çi;o obrü.o dentro desse pe
ríodo dotertninndo e por si sós nüo podo111 'JXtinguír 
no Brazil.a Instituição negra. O proJecto aceito Jlelo 
-nobre presidente do conselho sem duvida. não dimmue 
n mort•didude ; !l libertaçüo pelo fundo de emancipo.
çW.o, trnnsformndo o governo em comprador de Iibe.r
da.des c orgauisaU.or de serviços, com o. ta.xa. do. lei, 
niio póUe contar com a. elevaçiio do numero elos li
bertos, augmentnndo os preços da. '\1Cnda ; as ma.nu
·.lnissõed gratattas oncontra.ráõ obsta.culo. que resulta 
do 1naiúr intercsae pela. acquisiyã.o de preço dn. lei ; e 
c. liberlnção pelas apoliccs, se no fim dft contas che
gn.r a realizar-se n t1·emendissimn. derrama. de con
tribuições. é a escravidão gradunl \'elo Estado, en
contrando em eeu cnminbo anoua mente os obices 
q11e o •.v.tesno. do projecto ha. de Jevantnr. 

.A concluaü.o, portanto, é esta : captiveiro ga.ru.ntiUo 
.·11elo tempo indi•.Pensnvel. para que a dopreciaçilo 
monatruosamente 1ncomprehe.nstvel das tabe!lo.s faça 

-à.esn.ppnrccer os \·alorcs da. lei. vo.lores contradictoria
mente Cl'cadoo yor c lln, que tem medo dos prazos e 
marca prazoal. ! Se os ou.o marca. ; se os treze annos 
da tabella niio siio os treze annoa da. escra.vidü.u ; se 
é preciso que um no,•o acto Jegisla.tivo declare ainda. 
.. liberdade de quem jtí não tem valor ; entiio o nobre 
preSldonte do conselho ha de convir que tinbüo sobra 
de raziio os que perguntavito se o. extinct;;N.o do valor 
da tabolla seria. por si só a acquisição <10 titulo de 

· liberdade. 
Honrr.ndo ao nobre presidente do conselho e ao 

mE:n pniz, eu não de't'o acreditar g_ue bo. no silencio 
. da. lei mais umll cL111da : que ao interregno do. ma.
. 'tricitla, adiando as deducçõe& aobre o preço le~al, 
-&enbn o Imporia do Brazil d.e accrescentar o tempo 

. nece•aa.rio para. que voto o corpo legis1ativo a ao
lemo e declar&l(i.O de que o escravo aem ya)or deixou 

' .«e ser a proprtedade de sou dono. 
O arando factor do projecto ba de ser o. indigna

--ção de oR.da. conacieftcia ou nntes• o revolta. da con• 
•ciencia. nacional. torturando o. conscieocia doa mesmos 
-intcreaeadoa; o em sua corrente fatal, levantando em 
c:ada margem eotos quatro obataculoo á dura9iio pe
.F-:eane do mal • e ao mesmo ·tempo ponto• cardea.es 

.<io progr<tuo bumt.uo -·a verdade, o direito , o. utili

.<iadc e a balleza. 
· E' pela re&cção contra oi meomo qne o proJecto À& 
.. 4le flloooi0Qa.r, ·de~ttruindo o. eacraviaão : maa nito é 
·per iooo me1mo politico vota-lu aem alternçõ'eo, en
~arecendo a. obra. legialativa, que serW. neate caso 

·um& obra de simulaçii.o. Mesmo para conse~uir o bem 
.,.. leia nio t6m dire1to do ser hypocritws. A obedien-

.J~t~J~ ... .l!!lpo•t& pela uatureza do pracei,o, pareceria 

neste caso uma violação da propria lei. ll:..:ocuta".la. 
justamente paro. qne o resultado fosse contrario .u•·s 
sens preceito• - tal seria. o mecanismo da emancirK:.-
~ao por tabellns. . 

Sr, presidente. a. consequencin. logtca. do incoln
prehcnsivel systema do projecto é o desprezo de 
todos os bons princípios, desde o perdiio das matri
ctlla.s do nrt.. 1° até as invasões conHtitucionaoa. 
Gaubw.r te1npo, prolongando u1nn. inatit·aiçõ.o ogoui
sa.nte, é o fito ela. rt=forma, tal como ae npresenttL. 

Desculpe-me o Sr. presidente do conselho, ainda. 
qt1e o. 111iohn paln.vra. posso. enfa.dn-lo: cu quero l?el·
der o precioso tempo, sustenta.nd() g, cn.usll da. leJ, a 
c1msn da justiça e a cauaa d& lib~··da~e. 

DIS<JURSO PRONUNCIADO N.A. SESSÃO DE 10 
DE SETEMBRO ·DE 1885 

O Sr. HarU~tho Cl•-••• ( pelt.l ordem):
Sr. presidente, eu deoojaria que V. Ex. me acon.se
lbasse sobre o que vou expOr. 

Eu tinha pedido a V. E..:. a palavra para· apre
sentar um requerimento,' c V. Ex. pretel'io-mr-·, 
porque o nobre scna<lor pelo. Parabyba. pedia urgencia • 
:;e " simples declar<>çii.o de um pedido de urgenc:" 
bn.l!ta.va., nada. ma.is tenho n. nllegar: mas eu vi ql1c 
S. Ex.. limiton-se n. apresentar um requerimento 
como o que eu ia. offcrecer. Por isto aesejo aa.ber a 
regra que mo vai governar daqui por diante. 

O Sn • .'I.PF~Nso CJELSO : -.A regra é que ae de\"e 
declarar O ObJeCtO da urseocul. , . 

O Sn. :r.!.-nTtN«o CAMPOS : - O nobre senador pelo 
P11.raná. lof;rou-me; quando elle se enthusiaamaYa 
calado pelo. reforma. do ·regimento, eu ria-me, p<.Y.:"
sa.ndo q,ue essa. reforma. seria. contra. elle. mu agor~ 
vejo gue é contra snim, porque S. Ex. heje está. n" 
mansao dos justos, é um manda-Chuvas ••• 

O Sn. CouEu : - Quanta cousa junta I 
O Sa. :r.r .. aTr,.•e CAMPOS· - •.• e eu é que eston 

em apertos, nã.o podendo aequer servir-me cie docu
mentos que me farão dados pelo nobre senador . 

Peço. pois, a V. Ex.. Sr. presidente, que nos de 
uma. regra, porque eu nii.o aei qual a razão por CJ.UO o 
no brc senador mo preto rio hoje. 

O Sa. :l!zru. DB VA.sce!<CI:LL•• :- Por'lae poch ar
gencia d o senado votou-a. 

O Sa. IlúnTJI'IKO CA.IIPOI : - Ur~:enci&, mas par& 
que 't" · 

O Sa. Msnu. DB V .~oo•el'IOELLO&: - Para: um reque
rimento. 

O Sn. MAaTI,.BO CA.BPOI : - Se fOr uma. san
gria desà.tadn, que en tnmbem te~~oba de pedir 
a.lgumas providencia. a respeito do quo ua pro
viucin de Minaa quizerem :fazer o. favor doa con
servadores o dobro das cousas que' os liberaes fizeJ'Ilo 
u.os seus a.d veraarios, :Rei do ter um recurso parla
mentar para iaso. Se por exemplo quizerem (e já. aei 
que querem aproveitar a. cloutrinn. do I!.Obre senadr,r 
da Parabybà. mandando focbar as boticao doa CJU• •io 
votão com o governo) (ri•o) obrigar os botla&rioo, 
que nü.o votM.o com o governo. o. nio terem aberta 1aa 
botica, eu boi de fazer meu requerimento, reclam&ndo 
contra. isto, uaando do u.eu direito. 

O Sn. Rr .. tao DA. Luz (ministro da. Just."ça) :-Sem 
d11vida alguma. . · · 

O Sa. .Pa•srn111T• : -O regimento diop!Se que o 
requerimento que fico.r adiado di> oeoaiio anterior oOD-
tinU.o. em.dhcussi\o no. 1esaii.o aeguinte •• : . · 

O Sa. M .. IITll'IBO c ....... : - O meu tambem era. 
novo. 

O Sa. PaasiDH!OT• :-•.• salvo se houver urgeach 
para a o.preaentaQão de outro requerimento. Foi es:n. 
a obaerva9ii.o que llz ao Sr. aenador Meira de Vaocon
cello•, · declarando que acha v& regul&r, IJ.Uautle »• 

a 
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"1Mi1ee • nrp:enci&, 41a.e 111• mencionuse o asaulll(Jto 
fio requerimento. 
· O Sa. SxLv•raA. DA. MorT.L : - Mas ollo ai><> de
clarou. 

O Sn.. PnestnENTR : -.Aia da assim o ecna.do con
<eeae• a argencia.. 

O Sn. l\!A.nTr:uo CAli<Pe&: - Neste ponto reclamo 
como é .do nosso intereKse, que hnja. a.l~nmn cousa. 
que possa. muis do que a ma.1orio. na direcção do trQ.
balho. Nüo me importo com. o voto do sonndo. em 
cousas destn ordc1n. importo-me com o reghnento c 
~ei que V. Ex. tem o. energia. e o ha.bito de fazer 
valt!r as disposições rcgimcntnes ainda contra. a. mn.io
ria. V. Ex. tem esse costume e dever. 

E• aó por bso qce clcsojo snber o que dá a. Prefe .. 
rencin nn. npresentn.c,~ü.o de reqnerinlentos. Eu sappu
nba que tinho. a pretm·encia porque pedi em primeiro 
lo.gn.r n. pa.lnvra, tnas o noba·o sonndo1· que pensa. I]Lte 
rolar o toco para. sua. porta. é negocio muito ma.ts hn
porto.rtt.e do que o meu, i'cz-tne com isso fica.r lo
••ado. 

Reclamo contra. isto, po1•que, se de hoje pn:ro. 
am~a.nbii o meu boticnrio estiver com n. porto. trac.cu.da. 
como o de Campina Grande (riso) .•. e previno que ~ 
meu é do Bomfim c um telegrnmrrHl. póile ir hoje 
até lá.. •• 

O Sa. Rrnemo DA Luz (ministro ela jttslica) : - ~u 
aossa proviocin. nü.o bn. esse costume. .. 

(Ha outro• apartes.) 
O SR. MAftTINuo CA.Jn•os : - As bon.11 prnticn.s ge .. 

SLern.lisiLo-sc e jíL houve uma. botica que ji esteve 
fechado. dous annos. e fechucl<1. está ~té hoje. 

O Sa. Pu.esroE~TB:- Confurnle~ú. âtssc, parn. pe
clir-ate urgencin .é necessnrio declnra.r ·O nssumpto 
10bre que ella. versa. 

O nobre senador pede urgencla pnra apresectnr o 
1e11 req u&rilnento 'I · 

O Sn .. MA..ftTI:uro .VAKPOS :- Nã.o, senhor. 
O Sa. PaKsrnr.:NTB,: - Continúa a rliscuasao g,dia.do. 

. ·~~ requerimento do Sr. Affonso Celso. 

-
&L~IlBNTQ SEI\V\L 

e l!lr. Hao•tlnho Clampo• '-Não me proponl1o 
a aiscutir o projecto do nobre Bl:l.riio de Cotegipe, 
que seu &... • 

O Sa. ~.La:i.o DB CoTEGIPB (presidente ào comelho): 
-Mon. no.o. 

O !a. 'MA.nTINHO CArr.IO'Otl: - Seu c unicamente seu, 
aim. A responsnbilidade ó de V. Ex. E:u sei que outra 
cousa se 'diz, n1ns sou obrigado a dar todn. o. respon
sabilidade o. V. Ex. Se11 o.ntecosaor que o npresenGOtt 
como governo, exin1io-sc de toda n. rel'ponsa.bilidaa~ 
abandont&.ndo o governo; assim toda. a responsabilidade 
é de V. Ex. Do. m<\ vontnde on ela. mnnelrn bo.bil 
por ~ue o nobre senaflor procura eximir-se da rospon
•abihda<le legal, constitucional e Jc~ltlDla qne lhe 
cabe, vê-se que é n melhor prova de que o projecto 
não preatn ; ae carecesse de outras provas aM1n dus 
tue acabo de enunciar, diria que, tendo sido ouvido 
provocaren!-BO os }>rincipn.cs conservadores do ienado 
pelo honrado senador por Minas Geracs, que .fica. á. 
aninha direita e todos enunciú.riio sun. opinião a. roa
peito da questiio, e niio ha nm só de!Jeo que por suas 
opinl6ea aqui emlttidiLs niio esteja em opposi9iio ao 
projecto que está sendo appr..,vado. 

O Sa. AnoNso Co:Lia:- Apoiado. 
O Sa. CANSA.N&:i.o '"' SxNrKaú dli. am aparte., 
O Sa. M&&TIN•o CA•ro,: -E' uma m&iorla de in

cohereucia e de lnCOllOBIJ,DOllCÍ& e é J>Or i .. o que· 80 
aiio p6de explicar a ·oppos1ç:iio c!oa aool!cloniata.• ao 
projeoto, porque o projecto em nada aurore, salvo por 
.mau adiantado do aprc~entado l'elo IJÜD~rio quo 

precedeu ~ Sr. ~onse1heir? Saraivo., por e-,:,...,,..~o.· o 
horror. n 11legn.hdo.de do 1m posto de 9ue o n .)bre te..; 
na.dor tem fallado. e dava nos Brnzi1e1ros o direito de 
se lcvant.ai-enl, armarem contra., é o mesmo em ambo• 
os projebtos. e parn o mesmo d~stioo. O Sr. Dantaa. 

'.pedia sois. o Sr. Saraivo. pede só cinco; pela mlulla 
pnrta ou condemno o.mbos os projectos como mú.os tr 

contrarias á· propriedade. Os principnes amigos e 
donos do projecto tn.mhem condemn~•O o. doutrina. do 
projecto (lo Sr. conselheiro Dnntas, cu tnmbem o con
demnei, o qne nü.o ve)o ê rnzrto dos que sustentavão 
o projecto do Sr. conselheiro Do.ntns não aceita.rern 
este projecto, pnrn isso é que não v.ej? rn.~ü.o n.lguma, 
é istn qnc n1e faz olhnr pura. o m1D1ster1o com um 
certo temor e isso nw ndvertc- cuidado, os outros 
~iio peiorc::s : snstentu.dores do· 1° e cJ.o 2° projecto 
que se reves.í.rã.o no governo nü.o poden1 justifica.r-ao.. 

O SR. DANTU dá um 1\parLe. 
O Sn. MAnTJNno CA>~Pos: -Perdoo, ea não &ohel:· 

emquunto V. gx_. ern governo me contrnrinva e p .. 
recendo a.té fnltnr ao 1neu dever. en fo.zin. o mai•· 
possivel por ecttnr cn.1ndo; a impllgnaçüo cabia mai•· 
nn.turnl e rigorosnmeete nos nossos podetO!Ios adver
snrJOs· : mns agora trata-se de um miniaterio· 
nclverso, e nenhuma desculpa. eu terin. diante deste· 
publico, qne nos ouve, se 1ne conservasse calaicv 
áccrca. de un1n medida qne me pn.rcce fa.ta.l a.oa iote
reF<ses de todns n.s orUensp 1nornes, politicas. e eoo
nomicn.s. 

Sr. pl'csidente, ah~m ae divergir contra. o projecto. 
eu tenho nel!C"'sidu.de ele dizer algumt'L cousa. em res
posta. no .nobre senad~Jt" pelo Espirita Sau.to : sint·) 
que S. Ex não esteja prciientc, mas 1erá. o meu dis
cnrso con:w en li o seu purqne nK.o ouvi nado. do qné' 
S. Ex.. disse cm relaçao ú minha. pessoa,. e peço li .. 
conça ngora pura dtzer alguma cousa. . 

N'um dos pontos do seu discurso, respondendo a 
um npnrte. d1sse que em 1871 me tlcha mettido uo 
Club dn Lnvon.rn .•. isto é inexacto, porg,ue não pedi 
cousa. nlf:uma. ao nobre senador. Elle é Mtneiro e saL e 
o que lá &e costuma dizer a guem é abolllu<lo e gosta 
Ue t.ira.r a sardinha com n. n1ã.o do. ga.to : « quem te1n 
.bocn. não 1nanda nssoprnrn .. · E~ tambem podio. ter 
·vindo pnrn o Club da Lavoura, uüo vim: mas nunca. 
pedi nadn. ao nobre senn.dor o. cate respeito, netn. di
recta. nenl indi,·ectn.mente. 

Tive corrcspondencio. c cmnmunica.ção qunsi dia:ria, 
tna.ntivc setuprc com o sccreta.rio do Club da. Lavoura. 
o lUClt 'fn.llecido a.migu de sn.udosissimo. memoria ., 
eterna lembrança pnr;.l. n1im. o conselheiro Pedro Luiz 
Pereira de Souza, con1 o qun.l sempre estive ·ae 
acc(,rdo e com quem S. Ex. nü.o sei se niio esta.va de 
accordo. S. Ex. quer sempre fazer acloptar as onno 
idén.s. porque não é homem de ceder a entrar em com,.. 
binação. S. L~x. decreta. semt>re a.s snaa optniõe• : no 
pro><imo o qLle cumpre 6 obedecer. Emquauto o Clab 
da Ln.vourn, com idénd de mais ordem e maia politica, 
proeeden e01no ern do esperar dO sen critedo, entend'eu 
9.ue devia apoia. r a. dissidencin. conser,•adoradM. camara .. 
Esta. opinilio do Club da. La.vonra foi que auaten 't:i 
na. correspondeUcia. qne tive com o secretario, corre.,_ 
pon~!eneta. qne póde a.ppnrecer. Doa erros que S. Ex. 
entao commoiteu contra. n sn.nta doutrino. actua.l d<1o 
caridade, eu não tenho responsabilidade o.lguma. 
Peça. desculpa. se póde to!-lo.. ó. outra fonte. Tenho 
sempre escrLtpulisndo c mantive as me1borea relações 
com os meus melhores n.mig:os abolicionistas • aempro 
lbcs <liP.sc : nr~o quero que me o.'compa.nhem nm.s mi
nllnS opinii'.les, nem q_nl!ro inftnir.nas suas, mas deixem
me as minha.s, que suo filhas das mala profandas con-
,•icçües. . 

O Sn .. DA.NT.A.• : - Apoi~do. 
o SR. MA.aTIQO o ... POI : -Nesta. poaiçiio c1e to.!.· 

ler11.ncia e independencia niio precisei rogar 6 IU}J
plico.r o. quem qner que seja: eu vou sempre com os 
meua proprios recurso• intelleotuaea o me&ea, •· 
onde elleo acablo eu tambem ILCILbo. 

Sr. t~reslde•te, fui objecto de acres cenauraa oontra· 
o meu procedimento; eu podi& começar por· clizer: 
ma.a 9.oc· tom. oom iaao, o senhor nii.o é do meu Jt&rt.ido• 
C \I, lliOO JIOil d9 .aeu, til& I nii.9 O d.iroi i $,~, ioa 'l ._, .... . 
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---~~--------------------------------..aí~el\0 de tomt\r contas a todos os homens publicos, 
roconho~o nté porque CjllOro tambem tomar contas ú. 

. S. Ex., mesmo quRndo so é republicano e principnl
mente qnnndo se ~~z quo é, qun.ntlo niio se é. N1i.o se 
.P.erde n ~••ponsabtl1dnde no mundo politico de flUO 
tlro.mos_va.ntn.~cm. F':li nccus!ldo e ouvi repetidn. uma. 
accu 111 nQao mtuto arnn.!ga. e_!icrtpto. por um ~os ioglezes 
do tenlpo . .A nccnsn.~tuo nuo ó contro. n11m directa-

- men~e. m11-s eu fui cnu.sn. dclln. Se disse q_~o o· nobre 
prc'!dcnte <lo conselho, o Sr. Dnntn.s estava botando 
~udo o. per~or pn.ra. nü.o brigar com~igo. E um dos 
.1nglezos do t-:m_po tambem disse que o governo não 
t?mou n~ elel!(ao "; parte ~ue devia tomar. A provin
cu• do R1o de Jnnetro clevm dt\r deputn.dos desip;nndos 
pelo no.bre .. scnn~or, (LUn.ndo suas doutrint~.s não 
tém v.ce1tu.c;tto e lTlfluenctn na provincio. Cf 

O nobre sena<!or qu~ é mnis Hbernl .do q_ue nós, 
.aupponho. qu_e nao se JUlga oom o .direito ele 1mpor ,. 
esta pr2V1ncta, e 6s outrns uma ele1ç.ão de deputados 
pela mu.o d~ goycrno.. quando felizmente o governo 
nesta materu.1. nu.o tetn l:ioje senrlo poder muito limi
tado. V. Ex:. est•\. passnndo n miio poln barbn (o 
orad~r a.o Sr. pres~dento do CO!MeU.o). mas é corto que 

. o S,:O'\ erno tem mnts. este poder; o nobre sena.dor 
faz ta um s-.rn.nde cn.pltt1lo de nccusn.ção ao mtnistcrio 
.e um .d~s Ing}czes .. por nüO intervir mnis abertamente 
na eletçao: ta.o prcclnros varões da. seita. podiiio ser 
e:x:o.ltndos pelo govcrt;o na falto.' de eleitores que qni-
2e~sem. Eu nunca. qu1z nccusa.r o nobre ex-presidente 
do conselho, meu nmtgo ; se algum o.c:to do seu. go
Ter~o me mer~<;eu_censura.,·ern. o me parecer que nito 
hO.VlO. nbstençmo tno COm[)lt:tO. COtnO O anterior da. 
reform!' !iah!' gu11r~ndo e qu~rído q':e ae F,ÇUal"dasso. 
. O mtnzsteno, c nno eu~ nu.o podta, po1s. nunca. 

acompn.nhn.r o nobre sena.llor •. nunca. contentaria. Q.o 
·nobre senador. p~rque não o podia. acompanhar.. O 
nol!re senador fo1 edl,lcado no tempo de uma politica 
~n t" desembnrnya.dn: uestn.s cousas, no q ua.l o governo 
tinh~t recursos o me1os que boje não tem-felizmente 
Porta.nto, fique trn.nquillo o nobre senador· se ni~ 
c~aS~g"!!.~O dar alg~ns d!gnos representantes' 1Í. provin
Cla do ~10 ela Jnnetro.na.o tive ~n.rte nisso infelizmente 
pa.ra. mL"!.• ec·m. o qttc o nobre senador nada. perdett, 
perqllo nno voto.vn com S. Ex. Costumo ser mais 
ce1le1·ol1te do que S. Ex. 

Fallou ninda , Sr. presiJente, o nobre senador em 
•uarc:hi~s do i~éa.s. Se eu f~sse repn?licnno sincero, 
-convencldo , tsto que chn.m~Lo a.narcbu1. ·de idéas me 
·a.legrn da , atê por'l ue estimaria. ver fervendo o. co.l
deira da regeneração. 
• !-Ias 11iio sei bem o que S. Ex:. eht>ma nna~chi~> de 
tdeas .' se 6 o qtte me. faz temer a republica. Umo. 
co~sn. que Ro!u~, Fra.ncta e Lopez não soffriiio era a 
·•.na.rclua.. d~ 1dcas , P4?rque ba.vio. uma. s6 idéa. qne 
-tuaht> o duetto de trans1to, o. delles. O direito de livre 
exame • liTrc pensa.r crn. o crime mais horroroso 
contrn a divindade dt> poder humano. 

' Se é esta o. nno.rchin de idéas por termo-la 
:cGngro.tulo-rne con1 n. minha. terra. ; fiq.ue cada u~ 
dentro dos llmites legaes, nü.o ha. tnnLS Dl\dn. o. de
seja.r. 9 que .. provoca. o riso é ouvirmos. com o seu 
preteftCIOIO e lmpo.gM·el o.r de g.uem tem tomndo ao 
aer~o C?B .republicanoR, os socialutn.s a os petroleiros 
1:110.11 e1vadoa de rivalidades o da inveja demngogic~ 
do que do couviações sinceras e sérias,. disporem da. 
pelle do urso que vagueio. nas inviu florestas e di
zerem que os dous partidos constituc::icnaes estão 
ga.atos e !ão incapazes de governar: quando iato so 
.ouve com tao enpho.tica entonaçlio é fcrço. peQsar-se un 
~ypothese .da aboliçilo t11mbem da monarchia,e pena
llla e aflhge Pt:OC?rtu quem seja capa.z de gove~no.r, 
perque evídent•anmamente oa que d•zem isto eão 

'!Dais incapazes do que oa dous pa.rtidoa. E• preciao 
laventar outro ; os qtle a.ccusio aio maia incapa~ea 
evide11temente : a victoria ela ~boliQii.o nii.o é obra das •11•• nrmu e da ann dyu11mite : agrade9i\o· no. nii.o ao 
-3e"'!rno imJ>erial q_ue della collier4. os fructos : a 
~:ler1a é do Sr. Barao ele <Jotegipe. . 

Mas, Sr. presidente, outra necusa.Qiio ainda. me fez 
o llt>bre senador, e eata tem apl'arencias de razii.o: pre

•,tentl.e S: jl:x. (decreta S. Ex.) que o• partidos devem 
'40t>rganaaar-ae de Xlovo, e que e6 póde haver <lou• 

I 
P<>rtidos, . o pt>rtido nbolieionist~. de qt1e clle .i'o.
for a ent ra.zão da ll.Uperior ca a.cida.de deve- ser 
<> c~efe (isto decreto eu) e o po.rticfo escravocruln que 
S. Ex:. tem ilecret11do qtle se forme, c to.lvez ,que 
possn. llmn. só nW.o contc!-los, e o piloto... ·· . 

Os 'l~nglezes insistirão muito nisto nn imprensa: ; .. vão 
dnndo domisoíi'l de líbernl o. todo o mundo, qonndo 
clico, pohres coitndos, níio têm autoridade para se 
n.ornenrem a. si proprios. quanto 1na.is para. demit

. ttrem . o . proximo; e o que elles nã.o eoseguirão 
s~bre tnchvidttos, o nobre sena.dor decretou em globo • 
Se hoTu.._ver nlgum coitnclo. como cu, que declo.l'fl: 

« Nu.o c;tucro ser nem de um nem de outro desses 
[U\.rtidos, fico contente onde sempre permaneci e n.~ora 
melhor porque o.s !urias do radicalismo nos deixU.o • 
é c11bcçn f6rn. · 

;A guilhotina sahio diL humnnidade parn a · repu.o 
bltca. 

Sr. presidente, ·níio veio meio do nobre sena.do-, 
fo.zer que neste pt>iz haja sómente os seus dou.r 
partidos.; só pelo processo de Rosas, de Fro.ncin o ·ela.-
Lopez. . ~ 

Não quero dizer tanto · como S. Ex. disse· neste 
ct>clerno de 1871 (mast!·ando) que não lhe darei o 
COsto de 16r cm certas po.Ttes; digo apenas qtte atu
remos o rei, mas o rei com trambolho. 

O Sn. SrLVEIRÃ Dolo IlforTolo :- E' pouco o tramboi!W 
qa" tem. . . 

O Sa. Mo~onTtl<no C.-xpos :-V. Ex.. tambem a este 
respeito perdeu a razão de ser ncrodit11do. 

O Sn. SILYEIJU. n .. MoTT.L : - Pó de ser. 
O Sa. · MA. .. Tl!(:llo C.uapos : -V. E:x:. é muito uspero 

censor, nü.o tem .direito ú. indul=encia.; eonheeemO._. 
suas opiniões nté 184,'!, as que teve até tornar-se I""""" 
dica!, e ns do aen radicalismo . .A.s opiniões.d<> nobra 
senador até !842. Oll niio estou longe de acompanhn~;;, 
as qtte te\•e depois de 184~. quando se fe>; coaset·v:.
dor. eu não ac:ompunho ~ e as do aeu. l'a.dicnlistna 
ainda. menos. · · 

O Sa. SIJ.VElllÃ '"· MoTT .. :-Eata é a minb11 opi
Xliíio, que o tram bolbo é pouco. 

O Sn. Mo~onTI!'IIlO CA.llli'OS: - Se o trambolh<> falta. 
ao sou fim constitucional. a culpa é da. naçiio. não 
é do rei. Nns diversna regiões do lmperio a. idé:t. da 
abolição nüo era. popular, nii.o tinha maioria. ~~1· si~ 
os canclidatos á. deptlto.ção gern.l na maior 1)1\rte rlos: 
districtos n~reaentú.rão pro~;rammns escravocratns e 
per isso forao eleitos e mn1a completa. não foi a der
roto. doB abolicionista• apezar do estarem no go
verno por causa do pócle, quer e deve do 
Sr. Bnrão de Uotegipe a. quem tariava o pode~. 
:mn• vierão para o parlamento e votárií.o pelo nho
lição ; . ora qn& culpl\ tem disto o rei, q ne cu! po. 
cabe o.o imperador, se chego.mos a urnn é~' c a. 
de degenernçíio do caracter naciono.l, em que tudo é 
possivel 'l Niio ba melhor especnlaçiio do que qual
quer charlatão dizer: " é opmião do Te i »; mar. CJ.lH> 
culpa. tem. disso o. monn.rchia 'f SobrW:o-nos os mc1os 
de legitima. resiatencia legal invenci.vel. · 

Tem elln concorrido para isso 'l Não sei muito em ' 
que ; a.o contrario meios se estu.belecêrü.o _para acabar 
com esse aviltamento, com. os•a mentira. da. represen
tação nacional. E' notorio (visto que se lhe attribu<> 
o mal, attribua-se-lbe o bem) é notorio qúe todas as 
reforma• eleitoracs libero.es tem sido instantementa. 
desejadas e auxiliadas pelo. corOa. Se o trambolho dn ' 
constituiçií.o nõ.o é aupposto, repito, a culpa ~ da. 
naçiio que nii.o toma contas aoa qne faltã.o aoa seua \ 
compromissos aolemnemente contrahidoo. 

Pela miaba provincia o ttnico candidato que se i 
apresentou como !lbolicioniata. foi o Sr. AffoQ80 Ce1so' 
Junior, fiado talvez'Xla rl1cleza do aertii.o; 01 ontroal 
forii.ó O! leitos como eseravocratae • ae tem ajudaào & ' 
aboliç~o. seua eleitorea qne lhe respondii.o, vio tet:" 
occas1ao. 

U11 Sa. Sa!CA.Dea :- E ào Rio de Jàneiro' 
O Sa. M.-aTr!C•o CA.IlP .. : - Do Rio de Jaaeiro da 

mesma maneira. E' a ooroa que .ba de reapa,.der po~: 
ioto 'f Como tambem fui ministro e & cor4a niaf 
me obrigou nem at> · menoa tento~ o\ripr·lll•\ 
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.:a set- abolicionista, aerl!dito qne o me~mo l!!e tem. pCLs
:so.do co1n os outros ministrus; c ó..: u.o.t. tl••:~csse impOr 
mo idénSJ que •io acoito, a parla. da. rua. n~Lo é menos 
facil J>nrn snbir do 'JUC po.ra. entrar, supponho que o 
."UIO a& porta. não n. torna. mais estreita ; cu no mesmo 
l.natante resignnrin. o poder. em vez de fazer cnrno o 1 

DObre presidente do conselho estú. fazendo, ou colnG o 
Gbrigilo a. fazer seu11 co-rellgiono.rios. porque, a f'a.1lar 
a verdade, desde o banquete «do pócle, qu• ~e deve » 
os a.bo1icionisto.s nunca. tiverÜ."l melhor a.uxilinr do 
'lue o nobre presidente do conselho. 

Meu nobre amigo. que me ficn. cm fr,,nta. não teve 
sneuos que receinr então do corpo elei-:.ornl, porqtte 
oa_pobres eleitor\!s ficú.riio desenganado!!. e repetirão : 
• Tiio bons aüo uns como outroli, nom vale a peno. 
far.:er esfor.,:os contra o que está. decretado u; isto 
e»uvi cu dos mn.is distinctos conservadores. 

tl• Sa. SENADOR :-E libernea. 
o s... MAI\TINDO c .... p •• :-Niio admira; ... idén 

Uzem que é essencialmente liberal. 
O Sa. O ANTAs :-lsao é.· 
o SR. MARTINHO. Cu•ros :-0 q ne me aamirn. é quo 

.. que forão mn.is ·liberu.es do quo V. Ex .• O!l gregos, 
c• romanos. oa nmericnni)S, não se lembrassem dessa 
liberdade durnnte seculos. 

O Sa. O.A.NTAO :-Aa época.s siio differentes 
O Sn.. MAnTINilO CAMPO~· :-~!as oe processos tnm

llem aii.o ditl'erentes e a e~era.viUü.o mesmo não ê outra. 
eouso. mais 1enão n obrignç:.lo dos serviços : em pnrte 
menhumn. do nn1n.io. ncnri nctia::o nem moderno, houve 
governo t.ão insensato que, pn.rn. remediar um mu.l 

· destes, ti"·csse proccdimeato igual ao do governo do 
Brazil; mns o governo ha de colher os f.-uctos do que 
está semeando. 

O Sr •. l\IA!\TINilo C .. urPD!i:- E' questão rcsolvii&• 
Ãht•lon-se o nntii"W'o mn.ta.douro, tnns os P.Or,\'O"- q,s.ad.a 
e ~tão nlli no nntip~ lnga.r; ó a. força. dr. tradição fi~ 
até ela. n.limontnçu.o d{~ a illusii.o. · 

1\Ins, Sr. pres(dente, o nubrc sonnclor torcou tlm 
a.pnrte ntctl ~ nii.o. tne recorclo betn de seus term_!)•: 
S. Ex.. dividia. 09 partidos por causa desta qne•ta.o: 
o eu dei um o.parte, que foi por ... S. Ex. torc1do.., n~o 
\•oluntn.rin.rnente, porque o nobre senador COf.!'l o t.-: 
J~nto qna tem nüo precisa d1s.to. ].~as~ que d1~ae. fel 
que o. questão do elemento serv1l nn.o con&t1tu1a..a. 
divisü.o dos nossCls po.rtidos. Quer S. Ex. ,Queua 
~uer nito, coabeço tLté republicanos escrn.vocrat&a.. 
hbcraes ~scrnvocratn.s e cooservo.doros O.'UOLlctontataa. 

O que disse, pois, o. S. Ex. e o CJtle S. Ex. torceu 
n seu gt~ito. ou _?S tnc:hyg1·apho~ t6rcC:r5.o ao geito ~a. 
sna a.rrrumentn.çtto, fo1 que n~Lo tmha. sHlo AA.ta. aueatae· 
que detcrminú.ra. n. divisüo ao11 nossoa pn.rt.ldoa; f 
questão ela. ordem dnauell"" a. que bo. pouco me referi 
que düo_tnga.r n formo.yao ae partta.os tnstnvc1s, llg .. 
que durao ia.nto como eas.us mesmas questões até lUA~ 
solução. 

Mus a censura do nobre senado~. :loi po'"g~o uo•
reunimoa pnrct tra.tartnos doa negoctos dn clel!.1U.O em. 
1\:Iinas. Reconheço o direito de S. l!;x. n. tmnar c'!ntaa· 
disso, e estou prompto o. cooto:r-llle por nuudo., 
qunndo S. Ex .. quizer. o que. se passou : nã.o o faoe 
da. tribnno., pCJrque isto nii.o interessa ao senado p .... 
sente1ncnte.. 

Ucuninlo-nos, é verdnde, erra auo.s ou; tre!l ae~sõ~•· 
e pn1·timos do principio de que na.o tínhamos o _dtrcnt6-
dc rlimittir os deputados que tinhã.o sido_ c~eltos na 
le,...islnturn que nco.bava. e que.portanto, t1nbu.o por 81. 
n indicuç~o elo corpo eleitoral. Eriio libernes e julg~:'Lmce 
:.J~lc .nü.o dcvinn1os excluir nenbum.delles doa seua· 
U1str1ctos. 

O Sn. DA!"fTAS: - Ao Jndo desses fructos amargos• 
)laverá. outros muito bons. 

O Sn. 1\1',\nTISllO CA'-lPO~ : - Páde-se duvidnr, ma.s 
ha de faltar quem faça. o jarcl!m pa.ra .dn.r os fructos, 
e, se vier a h11vcr, talvez seJa. em v1rtnde dn.quelle 
principio do cnn~eHso tte Berlim quando dhtpõe que 
a terra. nii.o occupadl\ cffectivnmcnte nü.o doí nenhnm 
direito de soberania.: qne n. occnpnçü.o ctfcctivri. é que 
dá direitn ú sobernnin de um d·om que Deu• deixou 
para toda R. hmnnni(lndc. 

U nobre senador querin quã nós indicassemos ca.-· 
clidntos n.bolicioniata.s ou cnnd.idg,.tos esoravooro.taa.eca

' ionnc predominasse nn reun.iü.o o esptrito aboJ1ClC.mata 

Mns, Sr .. presid~ntc, o nobre senador, dizia eu, 
fe:t-me c:nrj!n, n tnim e n ontros cornpanheiros scnn.
dorcs libaraes pela. pro\·Incin. de .Mina.s, de nos reu
nirmos pnrn. deliberarmo~ subrc o.qnillo qnc entenclin 
com !1. cld~:ilo nnquclln provincio.. 

Supponho que ~. t;:x. nã.o nos pódc contestar o 
direito de clit·;·.drmos os neg-ocios de nosso pn.rtido e 
todos qna.ntns concernem aõs .interc~scs pUblicas alli. 
A censura de S. Ex. foi por,1uc nos rennimos, oa 
aenndores !VIinPiros liberacs, c nã.o fizemos questão 
da. grnndc questiio do din. da nbolic;•io. 

J"rimcirnm·!nt.e, Sr. ptc:;identc, o noltre sconUor. 
para fo.zer esta ccnsnr.L torcen un1 c.pn.rta nunt. darlo 
em um rii~cnrso seu, quando S. Ex. refcrin-se n. 
anarchia. dns .idéa.s, que nota,~n no Bra:r.il. 

E direi n. S. Ex. a este proposlto. qtle n sun ohser
vn.çi"Lo nl'Lo se entende .-6 com o Grnzil, pôde ser n.ppll
cnda. o. todo. n humnnlClncle, O fn.cto qnc S. Ex. 
os.:.igoonlou cl{L-se tu.mbcm nos Estn.dos ... Unidos, nn. 
Inginterrn, na. Frnnc,!n, ctn todos os pnizcs civilisnclos. 
A luta peln 1ib~rdnclc ccssott con1 o triumpho cln. 

~ 't"tlibcrduUo, e íinnnndo o direito de li\·rc exnmc. ntns 
.-~·!isentem-se hoje C'}ncstões de mnior on mcnur impor

tancio. soclnl ou politica quo se FUc~erlem n11. e'"oluçii.o 
ilu. sociedndc, qnest1ics qtlC dnriio mais ou menos 
tempo, 111ns pn'is1io. 

Quel' S. Ex. qncirn, quer ni~o. ó Uessn. nnturozn n 
qttestiio com que tnnto se occnpn.; e1In. hn. de dnrnr 
~anta como outras: ~. Ex. nii.o hn ele fazer con1 quo 
1lln ni'io pnsso o cntüo essa nlnvo.nca. terá desuppn
r.ecido, para o noPro scnndor, para mim, pnra todos 
a6a. porque cstu. cxplorn~·lio não púde durar. . 

, O mul 6 passageiro. 
E> SK. SrLYtHn.A DA 'MfJ'l'"rA : - Qneirn.-o Deu&. 
O Sa . .AnoK;o Cnse>: ...;_Felizmente. 

ou e&crn.vocratn. · 
Pensnmos diversamente. Sustentamos as candida

turas dos que estnvüo eleitos. S. Ex.. ainda tez-me um. 
cat,itul·· de ILCCil!inçào P"rque. tendo-se apresentado e~r 
certo dlstr.icto dous cnndidntos hbernes, que se hostth
aa.vi'~o, eu encruznsse os bl"a.'.~os ; e nccrescAnta S. Ex.. 
depois de ut-n elogio nrevtu, :ncito merecido, que um 
desse;:; ctmdidn.tos átratyou.va. o ministerio .. Entre dou• 
co.ndidatos ambos dignos. levantou-se conftioto, o. que 
o to cscrntinio p07 termo. Julguei que nü.o po~":"
não de\'in. intervir n<' to cscrntinio. No ~ c~crut1nlO 
intorvim o. Íltvor (le um cu.ndidnto liberal nmlgtl pa~n 
o nobre senador. 

Desde que o I• cscrnt1nio pOz fóm dn )uto. u.m d<>s 
co.ndida.tos libernes. censnrou-me, porque lntervtm e~ 
favor do cnnrlidu.to do meu partido: o decln.ro a S. Ex.. 
q nc todos dou5 não c r .lo evidentemente nbolicionista.&. 

O ontro cnndhlato, flUe ern. o ex-presidente da. !'ro
vincia. do Rio de Janeiro. diz o nobre senador. que 
ntra.i~~onvo. o nlinisterio nn. questão; ncc_?.sa-o d1aso, 
nft.o vi fundntncnto para esta. o.cc.n~aç~o tu.o p;rave._ 

Portnnto ta.mUcxn nü.o ern a.bohc1ontata.. Logo. nae 
hnvio. rnziw pn.ra. que tivesse eu procedhnento diverso· 
do .que ti\•e. 

S. Ex:. fôrma outro juizo do si o d'o sou poder, 
diverso do que fúrmn do men. Nr~o tenho c)i~eito _de 
impor qtml1p1er cnndidaLtun n xncus co-rellglonnr1os 
sem '1,110 posso. jn~tiflcar n prcfcrcncia. 

1\:Iuxto mrLIB, Sr. presidente, J10doria. dizel' ~o uobro 
sennclor; mns estou, como S. bx.., velho A nuo posso 
n!on.~nr-mc muito; apenas direi no nobre. senador 
fJUC o seu t(lliró 'iÚO os pobres ln.vradores hoJe. 

Qnn ndo n touce, o mnohn<lo ·o n eox o.da se levn.ntií.o 
contrn n. v!dn. de sena concidndü.oa, qnn.ndo em luga
res ermos, dous. troa o quatro livres esti'i.o ontrcr.,•'tU!• 
a. clczenns o eenteng,s de escrn vos • .o nobre scnl\aor 
não nchn. pa.lavro.s senão pn.ra. fnlminnr o condemna.r· 
l\11 \"ictimus. · 

?urn oa as•aoainos, I""" os algozes 6 que S. Ex.. 
ncha. pnlnvrns do sympathin, 

N"-o nchn. nunca. d~resa. pn.rn os lavradores; 
••m1're 'I"" póde tem gritado contra a1 ladroeira• da8 
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. rtJjla.. phrase sua, assim como tem gritaclo contra 01 
rel'(nlo.mcntos do Club do. Lo.vonra. . 

Se o.qui nesta cll.pitn.l alguns habitn.ntc.s de runs 
commercia.cs tno.is populo!5Q.B jLlls:;-ão-se na. necessida.de 
de crear policia sua para pouercm se defencler, o 
nobre senador estranha. que os morndores do interior 
totncm me{li.da.s para go.rnntin. de sua. vida. a.mea-

9"sclaEI é. . . . d' t I . ... x. tn]nsto e lntq_tto, c 1Zem es ea o.vra• 
dores que S. li:x. n.té é ll'lluto ingrato com clles. 

"Militas destas COilsas eu poclcria dizer melhor e 
ma.is eloquentemente pelo orgilo do nobre senador pelo 
.Espir!to ~unto, a quem pertence esta. idéa de iadcm
nisaçlio á. custa do indcmnisa.do. E' uma. idéa. su
blime ! Eu jú gabei aqui a "enerosidade de algllna 
sn.ltea.dores que de1xiio algnnl âinheiro noa a.ssaltadoa 
nas cstrn.das. E' uma. idéa. sublime. repito, dar iD
demnisa.çü.o ú custa. do indemnisa.do, e Deus permitta 
qlle todos os salteadores a o.doptem . 

Mns el111o nem ••mpre parecell asatls j ll&ta no nobre 
senador pelo Espinto Santo. Veja o aeno.do qllanto 
de 1871 para Cl\ varil1rão as OJ:>iniões de S. Ex., que 
revolução se operou no acu esptrito. 

F~..rü.o nn. suo. roax.ima. parte, se nii.o quasi totn.li
dada, os melhores a.migo!l que S, Ex. e eu tivemos 
const.a.ntetnente, ciun.ndO na. adveraidade ern.mos hos
tilisn.dos pelos governo• liberaes. Entüo elles nã.o · 
tinhüo·os defeitos qlle tém.hoje. 

1\!ns é que nilo se precisa mais delles: mas eu me 
julgo obr1gado a. outro dever, empreganc1o para. esae 
tim toda.:3 o.s minhas diligencias, todos os 1neus es
forços. 

Nem o que S. Ex. diz é exacto. Nü.o é exncto que 
no.s fazendas esteja. n a.narchia., em toda. parte do 
interior a. insurreiyilo armada., S. Ex. se engn.ua: fe
lizmente estamns tranquillos e eocega.dos. As yoze
rins, ns berro.ria.s da'l_ui dos cluba àbolicionista.s não 
ehe:,iio a entrar lá, não chegão 4 porta da rlla do la~ 
nna.or ••• 

Explorem e vi vão do favor do governo na cl)rte, e 
naa povoaçõea-na rua nndão qllando a policio. anda 
de parceria com elles : quando nii.o, nem ú. rua. obe
gã.o. Vivemos tra.nquillos, socego.dos. Os factos que se 
têm dado süo os que sempre houve : nós o que temos 
hoje é melhor imprensa. somos o. este respeito tnelhor 
aervidos : a. imprensa faz disto negocio. especula. em 
novidades, qne siLO o seu nrtigo de vendo. mnis lucro.
tivo ; aproveita tudo, fórnta. castellos de o.rgueiros ..• 
E' o que nós temos, e 6 o que S. Ex. bem saba e 
conhece. 

Quando 6 que homens brlltos, pOilCO civilisadod 
como aã.o os escru.vos. governa.doa por outros t\s veze! 
menos civiliso.dos que elles, os feitores, quando é quo 
entre essa gente na.o houve uoaflictos'l Toda n. v1da 
os honve.' 

Direi mesmo a S. Ex. qlle até o qlle mais peza•· 
co.ust1 aos que conbeeem a esern.vidã.o no Bra.zil, é ver 
que se vn.i atira.r ú. miseria'. ú ruinn umn clas11e que 
de dia em dia. tem melhorado em todos os sentidos e 
cuja sor.te tn.1nbem tem sido melhorada. : os escra.vos 
aio hoje melhor tratados do que erü.o antes, c a sorte 
delles tambem é cada vez menos dttra. · 

Nito ba.. muitos n.nnos que se extinguia n. cScro.vidü.o 
nos Estados Unidms. o eu leio em revista.s, ern jur
naes e livros o.merica.nos, que hn naquolle pa.iz., hoje. 
muita. gente que inveja. a. sorte dos antigos· oscra."\•os 
ao Snl~ e que diz francamente: a A sorte delles era. 
muito melhor do que é hoje a nossa. » 

E é o que vai acontecer no Brnzil. Neste projecto 
que, aliá.s, tem tanta. cousa. inutil, fnltn um nrtigo, 
que é eosencinl, e qlle lembro ao nobre presidente do 
conselho. 

'r6s vos condoeis da. sorte dos negros, nii.o os qtle
reis ua. esera.vidii.o: vós os libertais, mn.s n.rrninnis os 
prop.rietarióa, salvo os de S. Paulo, qtte nü.o precisão 
ao escravo, niio levã.o este em conto. conforme o. de
alaraçito do nobre minh1tro da agricultura.. vós reduzis 
oa lavradores ú. mil!eria.. Mas o lavrador ern até o.qui 
o protector unieo do escravo, e cu poderia o.ecrescen
ta.r--de todos os pobres estabelecidos em torno da.a 
fazendo.s. 

Ora., reduzindo-os ó. miserin, vós tirais aos la.vrn.
d.ortus ns meios de soccorrer os escravos e o. todos os 
qlle delleo precisilo. Qual ó o. providencia qtle no oell 
projecto. ti'"Lo ~eaeroso e hmnnnita.rio, o governo I 
Sotna. em 1·elaçü.o ú. nasistencin. pnbiico. que dOve ser 
prestada u. ossos misera veis infohzes que ello vai creo.r.

1 coro um traço do penno. 'I . 
D1z o nobre presidente do conaelho no aeu projecto : 

que ellea fica.ráõ cm casa. dos seus ex-senhores : mas 
01 ex-seabnres podem deixar de ter casa. e vito dei
;x:ar do 'tê-la Oll, o q lle importa o mesmo viio tê-la 
com oa pa.ióes vazios : ~uom aoccorrerl os escravoe, 
.H os propnoa sonhorea V® preehar clt aerelll aoccer
~idos Y 

Quanto a libe••du.de de ventre devo incidente
mente dizer que os senhores farão grandemente 
prcj udico.dos, mas em fim todos elles se resig
núrú.o ; o governo de então andou co1n esperteza .. 
explorou o cora.çüo humn.no. Emboro. estes abolicio
nisLns do Brazil Cllidem qlle o negro é animal &im
plesmente, niio é homem ••. 

O Sn. D .. Nr.u :-Os abolicionistas 7 
O Sn. SI~VBin .. DA. Morr.&. :-Só os aenhores ' que 

pensão isao. 
• O s... MAnTINilO CA.llll'oB :- Todo o proeedimeuw 
delles parte dnhi : ó estn a doutrina petroleira em 
todn. a Europa, é a. guerra ó.a outrna classes e mais 
no.da : fundamento humauitario e refl.ectido niio tem 
nenhum. 

o s.;. SILVIO lUA. D .. MoTTA. :- Ioso 6 com 011 senh
res que querem ust1fruir o trabalho dos outros. 

O Sa. MAaTINIIO CA.JWPOS :- Sim, senhor, custo• 
nosso dinheiro, V. Ex. nti.o estátambem em suacaaaJ 
Porque nri.o po.gíio aluguel ao Estado 't Pago. uma de
cimazinha que ha. de o.ugmentar agora: e eu acho 
bom que o Estado v4 augmentando os impostoe a 
pretexto de indemnisação, v4 creando taxao addiaio
no.es de ind.emnisa.çii.o-ou de amortização como diz o 
nobre senador pelo Espirita Santo. Depois orga.ntae
se o Brazil como um ph:a.lastorio eborme, e póde-.. 
chnma.r po.ra. câ o grll.nde Bismark, se o puaerem 
dispensar na. Allemn.nhCL. 

:Mns dizio. em 1871 o nobre senador pelo Eapirito 
So.nto : <c A liberda.de dos ventres ! ntngu~m maia 
nasce escravo I é bonito! Mo.s não basta. . . esaea 
que bü.o de nascer livres não terão de exercer uui.
cmnente a funccão de nascer : têm de ser pensadoa. 
o.litnentndcs, e êducnd<.ts a.té que possã.o ser cidadão• 
em noss:a. sociedn.<le. Fieão a. cargo dc;,s totenhorea 
do.s mãis, que serão .inclcmnisados ou com 600S ou 
com serviços até 21 o.nnos de idade», etc., e con
tinúa : « ~Ins, deix.nodo extremos, o principio - niD
~"~'uem ruais nasce •escravo- a primeira vista fascina 
~pplicu.Uo, por-ém, t\s nosso.& circumsta.nciaa. nã.o re
slSte ao exame. Depende a sua rea.liza.yão de bem 
combino.do.s providençia.s. pn.ra. que os nascidos livres 
nã.o sejií.o sa.crifica.dos {L falta de trntnmeoto, para. guo 
se submettiio ao trabalho forçado a que ficiio obrigado•. 
pnra que receb.ã.o alguma educação que os. prepat'e 
pa.ra a maioridade. paro. ~ue o contacto doa hvrea com 
os ca.ptivos nü.o insubordtne o. estes e nã.o corrompa 
áqllelles. » · • 

.Aqlli elle sllppoT. peior <lo qlle aconteceu, e que • 
negro com e!Teito ora um simples animal, que todo. 
os ingenuos seriü.o mortos : nao aconteceu ns6l n. Oa 
negros té1n o mesmo sentimento do amor do. prole 
que V. Ex.., qne en, que outro qnn.lqu.er branco ow 
de outra qllalquer cor. Tnlvcz J?.Orque n de•graça 
apure certos sentimentos do cora.Qao humano. o o.mor 
da familio. é muito intenso nelles : tanto assim, que 
S. Ex. sabe qne ellea se fnzem todos irmii.os e p
rentes uns dos outroa . . (Ri.so.) Se ha um homaaa 
muito aparenta.Jo, ó oo•tumo ifizer-se que ello é negro 
ou fiUn.lgo (ó uma. critico. que ee faz· entre nós com 
muito espir1to): fidalgo J?Orque, tendo llmo. genea
logia milito grande e mu1to ,.~lha, que vai até .Adii.o 
e Eva, tem parente•co com todB a humanidade. 
( Ri&o.) 

Os in~enuoa das fazenda.& felizmente tem esco.paa• 
... philantropia do governo :-mais felizea não direi, 
por6m &sacvero qlle em geral menoa iufelizea que oa 
mono roa pobre .. ou Yaii:abnndoa qlle o j uU. de orpbãoe 
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d:L e6rtc nudou rocruto.ndo e mnndanuo para fo.zendas, 
qne .l~cncficio lhos fez 'I O nbandoco, ou oggra.vo.r 
'Stln do:~dita.. O governo não se preoccnpn. só co1n os 
etiCI"nvos, olle import11.-se nicda mais com os outros, 
que não tem orçRmento e é com grande difficulclade 
q uc os pobres ·infelizes podem tomar pnrte na indus
tria do.s lotorio.11. Isto rr:esmo nfio ·é em todas as 
provincias, porque n. do Pnrú. tem um monopoli~u1.dor 
do loterias (o lamento que o nobre tninistro dn jus
ü~a nii.o ':stejn presente para. cbo.ma.r n suo. ottaa
<;l\"o pnra 1sto) que yagll :!0 contos por anno p~tra o 

. :fundo de emnnclpnç:u.o, sendo este o unico onus que 
ten1 para. fazer corre~ ns loterio.s que quizcr. 

O Sn. B .. nA.o D& CoTEOIPE (prcsE<lellle do co>lsell&o) 
-Jú. forü.o sus})ensa.s. 

O Sn. 1\!,UITI:<Uo CA>lPOS :-Pormittn-me V. Ex. quo 
·eu respondo. que q ucm ns sn.spendcu foi o ndminis
t.rndor no1nendo pela sitnnçiio pu.ssacln., o ngrU:deço a. 
\"'. Ex. c01n muitn satisfação este aparte, que mosr.ra. 
que este á nm· dos mnito3 netos de nnturezn i('O'ual 
aos que costumo. praticar o ex-presidente do l~o.rá 
("apotados), moço dns maiores ~spernnçns por seus 
t:a.lentos. um dos mn.is distinctos que conheço no nosso 
paiz. (Apoiados.) • 

.\.•sim, Sr. presidente, o illnstre senndor pcln pro
víncia. do Espirit.o Sn.nto, que se tctne tanto da. lei de 
.J ... ynch no interior, lei que está bnrbnriso.ndo ó Brnzi1, 
de\~c emprega.1· o seu _gr-.o:nde talento pnrn. guo se fnyn. 
.outro. ]c i rnn.is conveniente n.,s ln.vrarlores do interior. 

S. Ex. tem informações destes factos, mas infor
ma.ções incxncta.s. S. Ex. diz que todna o.s infor
mnço.ões que lhe dii.o sü.o exo.c::tns, Jnns isto é uma das 
l111ldns en> que S. Ex. está (ris •); S. Ex. fu.z corres
pondencins para os joroaes, oioguem lhe responde, · 
·elle niio g:{'stn. disto ; fo.z un1a. queixa. nn. tribt1nn, o 

. corno ningue.m lhe contesta., cllo diz : eu disse, 
nin(Y'ucm me contestou, logo., é certo 

N'o discurso que nqui tenho cllo allega isto contra. 
cim dua.s ou tre_.. ,·ezcs. E' verdade que niio o con
trariei, assim cotno n. nenhum dos ingZe:es. Evito 
-coiltesta.r ao nobre sena.dor níLo só por tninho. :fraqueza 
como porque mais tne agrada render-lhe preito. S. Ex. 
ji os tinha contrarindo, como se ,ró de um capitulo 
contra os ingleze• no folheto de 1871. 

O SR. JuNQUEtliA (ministro da guerra): -Em 
lnglez 'l 

O Sn. ?.!A.nTJNIIo CAMPOS : - Nii...,, em portuguez• 
Elle mesmo é que e•crcveu em !871 contra a aboli
çr~o o nõ.o n. fa.vor. Nesta brochura os escriptores in
glezes sã.o nprecia.dos com a. ·mesma justiça. co1n que 
cu os tenho aprccjado, siio homens de muito talento, 
de vnrindo engenho, mo.s que pairio em regiões diver
sas das do Brazil, nii.o esercvotn pnra. hoje. ma~:~ pa.ro. 
os seculos :futuros, nos qunes ninguem sabe o que 
está resen•ndo á hnmanidnde. 

Neste discurao S. Ex. duns ou tres vezes allegn 
cvntrn mim n. prcscripção do direito de contcstn.çn.o. 

Senhores, declaro qne nunca. estive de accõrdo com 
S. Ex., nun~n. o eootestei, nunca quiz faZ6-lo porque 
tenho medo de teirós e rixa• de nllcmiio. (Ri•o.) S. Ex. 
·tem ainda uma habilidade que os outros nü.o tem, 
parcne, converte até ~s opin1ões em odios. As lutas 
nnimã.o-se. irritii.o n todos nós, mas a.ca.bada.s ella.s, 
nenhum de nós 11e lembra. mais, senito t\s vezes paro. 
ter .arrepenc1imento. 
· S. Ex., pnrém, não cede de sua opinião, é cmnso. 
.ganbo.~ e, como o Papa, não perdoo. a. qnem tem o;')i
Difio diversa: mo.s nesta. mnterin. S. Ex. é o culpado, 
nH.r.J foi clle que fez ns minh'\s opiniões, penso nas 
mo.terin.a prin1eiro que S. Ex., embr.rn. seja. maia velho 
. do <JUe ~u ; o pnreccndo que fez todo o esforço para. 
rad1car-me contra n nboliçiio deu-me subsidio se o 
quizesso allegar. Se algumas cousas boj~ niio vão., 
.seu gosto, tenha pncienda, o nobre lilenu.dor é maia 
culpado do que eu. · 

Aind1> ·encontro no seu folheto muito que serve 
hoje, um pedaci11ho que aqu& est,O tn~>rcauo : u A lD
fliaatria agricola •xige dos aeua ser~,•idort!s vnrias pe
JI'i..oia~, que uiio so ndquirem acm noviciado e apreu
dtzagem: com oa mata velhos aprenuem os oriouloa 

. .adolo!contea ... 

-------- - ......... ·- ... · .......... 
lt cu digu ugora.; estes velhos q,ue erao o5 wn!IJ~ 

moatrea, c crii.n boas mestres, não nos vü.o fa.zer :f.tltz, 
o. o 9uo dai'! a ell~s? Daia o mesmo quo nós data<>e,. 
dtre1s :- continua.reus o1n C(\BQ. de vossos scnhoree. 

Or~, &ia ohJ un1 dos muitos orroa de qno· sent;--.. -<:. 
me rto. 6 do q:z.~!ll penRn. que p~de in1pingir nlgtlClll 
pu.·ra. fic:mr na. mtnna. casa; podem fa.zer os renonlamentnfl 
e as leis que ~uizerom, nns f~tzondn.s s6 bn. de fictu• 
quem os doooS das mesmn.11 quizercm. Isto niio bn. do 
tornnr-se muito difficil aos fazendeiros. pOrque os taes 
sexngena.rioR 'jue o ministerio do Sr. conselheiro 
~n.!ltn.s_que1•ia. ,ibertnr, que o cl? Sr. Saraiva. n prin
Clpto na.o quertn, ma.'3 que n.cettou por nma. dessas 
fatalidades que regem esta. que~:~tiio, o que o nobre 
Barão de Cotcgipe ta.mbem aceitou, incluindo no 
seu - p~sso, quero o devo - que aliás alio nunca. 
explicou, e com que vi os sens o.Tnigoa o co-religio
narios irritados, hl\o ã.e continuar do. mesma. fórmm.. 

O Sn. DA.NTAS <!,~ um aparto. 
o Sn. MARTINHO c .. ,.POS :-o nobre presidente de> 

!'Onselbo niio deu nenhuma explica9iLo, e o Sr.Cnndido 
de Oliveira estava tnuito irritàdo,porque a \"'erdade é que 
elle tinha todo o direito Je saber o que pen•ava o 
ministro a respeito deste projecto, porque sendr olle 
abolicionista~ talvez com alguma. explicação plldeass 
ficnr c1eterminnila. n. suo. posição com rela.cã.o ao 
gabinete. 

1\las ton1e o governo as cautelas que quizor, o ne'"o 
ba de acreditar q11e é forro sõ qunndo vl!r-se livra 
dn ensa do" seu senhor. 

O nobre presidente do conselho me perntittirá. qtte 
me refira agnrn. á. interf>ellaçü.o feita. na. camnrn. aoa 
deputados relativa no e emento servil e apresentaao. 
)>elo meu illustre compatriota o Sr. Candido da 
Oliveira-

CumErin no nobre presidente . do conselbo a 1'111• 
tricto. obriga.çü.o de dar francamente ú. catnara a m• 
opiniã.o n r~speito desta questão. 

O Sa. DANTAI: -Apoiado 
. O Sa. Jl:fAnTINHo CA.llO'os. -s. Ex .•. ~ .. ando apre

sentou ngu1.. o seu programma, mterrogaao o que ren.
sava. a respeito, declarou: o projecto vaj entrar e·n 
discussão, esperem o.t4 16.. Não é este o costume, ern. 
pniz representativo o estylo o obrig~>va a dizê-lo. 
mesmo porque iaso p·oueo custava. ; ma.s em fim como 
o projecto ia entrar em diseuasã.o no senado, isso 
pouco importava. ; na. camara d.:>s deputados, porém .. 
o ca.so ero diverso~o projecto j4 tinha pas~o.do, a 
opiniã.o do nobre presidente du. .conselho podia ser di .. 
·versa dn. do sen antecessor e a cu..mnra esto.vn. no S:IIU 
perfetto direito querendo ouvir a opioiii.o do ministerio. 

O nobre presidente do conselho niio tinha o di
reito de dizer : não quero J'C8pJndcr n. esta. intor
pellayüo. S. Ex. ern obri~ado, pela sun. posição, a. 
dar ns explicações pedia11s BQbre um assumptõ 
de to.nt.n importancia; niLo se. illudo. S. Ex. com 
ns tbeortns constituoionnes que o fazem arbitro 
deste Brazil, o.nnnnciando que vo.i dissolver a ca.
ma.rn. dos deputados. Emqnnnto niio estiver do 
facto dissolvida, olll\ está plennm•nte investida 
de todas as nttribuições constitncionne& e, se 
nã.o está, é então que o nobre seno.dor ro.clico.l tem 
razão. E' preciso o.fnstnr o trambolho. Se o tninistro 
p6de, ilnnuncinndo que ,~ai- dissoh·er n cnmo.rn, tles
embnra.çu.r-se da. fis~~a.ll&l\'fi'L(J d.,lln, então nossn go
'"crno aeri tudo. monos uma ml'lnarchia represe~nt.a.
tiva; entretanto, aqnenn- cnm~>ra que clte supp!le 
ntor~, }JI!ido denancio.-)o, póde nccttsa-lo,' e. permltt.a. 
S. ~;x. q11e .liga qae não fnllo no facto da. his
toria iagloza., muito importante para. que niio esteja. 
no espirtto de todo;a: o J'rimcir·' ministerio de Pitt, 
d.es<le Mar<;o a.té D~zembro, I! se m•nte,·e sem 
maioria, mu soffreu durante esse tctnpo, rcitel'lldCMI 
votos de O.eaap~rovnçilo. Ao rei lev~rão diversn.s mo-
9õcs contra o ministerio, trattLvn.--!'e então de Jorge III. 
que tioba o aeu direito de Joncn, de SOl" ob:stinado 
eomo enteudef'sC, je a J"e\•olnçã.o franeezn. ·com· (), 
terror veio depois pór eobro e pear n liberd .. de Di~ 
a6 á Inglaterra, n1aa á Europa inteiro. · " 

o Sa. SILTBIU J>A. li-IOTTA a,\ l\IU R!•arto, 

.. 
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O SR. MAnTI:<no CAMPOS: -Em um dos trechos do 
discurso do nobre senador pelo Espírito Santo ha. 
un1 qttc S. Ex. nü.o 1110 perdoaria. se eu nüo lhe res

. pendesse: S. Ex. disse que eu esta.vn 1nuito cngra.;, 
ça.do. Nüo ha du\·idn. S. Ex.. não costuma. ser en
grn,.aUo, pretere proferir doestos e odios o provoca. 
todOs os respeitos. Como S. Ex. é inventor do. in
demnisnção í• custa. dos proprios donos. S. Ex. quer 
1azcr do proprietCLrio, o que so fn.rin. de um usurn.rio 
qtlO n.mont.ooll sua.B' moedns na. gu.veta. c Iosse forçado 
a '\·er subtra.hir toU.os os dia.s trcs, quo.tro, cinco moe
das, ma.s co1no nilo Liro.-sc t1.1do de umn vez, a. opera-
çrLo ni"Lo é menos illicita. . 

A justiça e o direito da. indemnisa9iio por desconto· 
annt1n.l não é outra., é um vcrdndeiro c_onfisco da. pro
priednde Jll>rLiculnr. O particular só deve ao Estndo a 
qnoLa dev1dn dos impostos e runis nadn da sua pro
priedade. 

Eis o fim do pcnsnmcnto do nobre senador, quanto 
á propriedade servil. E• verdade que nestes tempos a. Ex. já tinha vendiclo Stltl. fnzondn e escrn.vos. 

Consola-me, porém, snber qno S. Ex. nem sempre 
pensnu nssim, e qnc clá nos escrR.vocrntn.s v~lioso a.u
:xilio para contestar as suas opiniões de hoje. 

« O pensn.mento que menos l."opugnn nos intercssn
ioa. é o que tenho sustentado nesta. memoria, disse 
!. Ex. : liberlaciio gradttal com indemnisapc7o, esta
.belecerulo-se •·cgi·as de prefe>·encia ·e mantido stri.cta
mente para oa 1uio libertados o atato guo das relações 
entre o senhor e o escraVo, etc. » Su.o, pois interes
ses reaes, legítimos, avultados 06 que clamii.o contra o 
modo por que se enceta a libertacão dos esc•·avos. E é 
ieploravcl quo o ministerio lloSto em concc;ii.o mornl 
pela f!!•!'innçiio do I~perador, não tenha ."' libe,·daclc 
à.e eap1nto necessnrto paro. Vêr o abys1no de dcRot·
<lena que e•tá cnvanclo ! ... 

Sr. presidente; outrns não forã.o a.s opiniões do no
bre senador na. camnrn. dos deputa.clos nas sessões de 
1867 e !868, qunndo !h•re de outras fascinações em
_fregava oa recursos g,dmira:'Veia do scn talento nu. 
JUSta dcfesn da causa que é até hoje n causa da jus
tiça e da. veruadeira humanidade, Slm da. humnnidnde 
porque o peior n1al da. esrn.vidüo é nao encontrar-se 
remedio qne niio seja peior que ella mesmo pnra suas 
'"ictima.s. 

A escra.vidü.o não é boje a meama cousa. que a do 
tempo dos gregos e dos romanos, e mestno do tempo 
em que o nobre senador :foi senhor de escravos. 

Argnmentando contra. a. necessidade de 111.edidas 
lep:islativaa pnra a aboliçiio, que S. Ex. com razio 
jul,;ava que podia ser deixada 11. philantropia. parti
cular e ao progresso da opinião, disse o nobre sena
dor : u O impulso está dado e o primeiro dos meios de 
au:J:ili~&-lo é inspirar aos interesses creados em boa fé. 
confit!.nf"J- no amparo das leis. » Accrescente-se (nos 
2,5 o/• da morte) as animações directas e indirectas, 
aa houra.a. os premias, n. propaganda. e os exemplos, 
c uio tenho duvida. qlle. a id-én. llumn.nitaria dará 
!!!'andes passos. Entretanto avaliarei sómente em 
!! 1/2 •/o a reduc\'iio proceclente de&tn nobre origem. 
A• duaa retlucções, uma. fatal como o. morte, outra. 
eousoladora começada sob tiio felizes nuspicios som~ 
mão 5o/o ao n.nno, e continuando esta ta.xa, a escra
vatura,. independentemente de qualquer modida legisla
tiW&. ae reduzia em 13 nnnos ú. metade .. e erri 22 o. 
meno1 de um ter9o do algarismo actual, tornnndo 
relativamente fnc1l qualquer soluçii.o. • 

.A aentença é da.d1> por 5: Ex.. nii.o é por mim. 
A«ora . é parà o nobre Bariio de Cotegi,Pe, presidente 
do conaelho, é es.Pecialmente para S. ~x. Trnnscre
veado uma citaç .. o de Moreau de Jonnéa, feita pelo 
Visconde do Rio Branco em parecer do conselho de 
eata.do, diz ainda o nobre aenndor " Se procurarem 
ua. Inglaterra oa motivos da grande propaganda., é 
du\'tdoao que se achem outros que nõ.o sejü.o um 
syatema de politica. commercial, abraçando o futuro 
dlls duas lndias em suas previaõea e oa dons bemia
pherioa em sena deaignioa. • « Oa nel!irophilos iu
glezea...... capriohoaaruente querem •mr.r-noa a 
rnesma aolnção (a aboli2iio das auaa coloniaa , quando 
aqni a trlate inatltni9ao da eacravidiio eat ontrela

,fãd& •m ~ a poa•a ~~11ie, e é Jllanifoetamonte 

impoosh·e! extingui-la de chofre, sem a!Jalos violen
tos, cujo tncnor mal seria n bnnca.-r.ota do thesou.ro. a 

O senado j:\ me tem ouvido duns vezes nesta 
questão, defendend,> nossns· instituições contra. a ex
plornçiio qne se tem feito·do nome do Imperador. 
Neste ponto permittn o nobre presidente do conselho 
dizer eon1 ]>Czar : .. S. Ex. c seus collegn.s nü.o cst~ 
fnzendo o sett de,·er pnra com n· corua, tudo ·e_.u 
ficnndo como em 1871. O nobre ministro•do. agricul
tura disse, que não apresentaria. esta projecto •• 
:fosso governo : o Sr. ministro dn. fazendo. do mes
mo modo declurou que nü.o · apresentaria. se fosae 
governo, julgnva melhor outra m~dida ; o nobre 
pre•idente do conselbo podia. quet·ia, e d"via, mns 
nii.o sn.be1no~ em que termos. S. Ex. quo com o copo 
nn miLo entoava o celebrado brinde, é difficil 11ne 
tivesse o n1csmo segr'edo de dous mioisterioS libe
raes. Chego emfim ás palavras de S. Ex. Nunca de
fendeu o projecto; S. Ex. disso apenas é precioo· 
votur; o projecto nii.o p6de voltnr ó. camn.ra.. 1\Ias 
porqtle não pócle voltar ú.. cmnara. 'l Parn_ a. sua 
administração ft\turo. S. Ex. '\'n.i descmbaro.ça.r-se d& 
camarn dos deputados, pois ~ua.rdc mais isto ~ra a. 
nova cnmnru. e porque nr~o pódc guar<la.r esta reforma 
para n ca.mara. futura. . · 

Comp•·ebendo r1ue S. Ex. niio póde contar com aca
n1n1•a. nctunl, c depois na. reformn do elemento servil 
a nova cnmnrn estará em grnndc pa.rte com S. Ex •• 
Por qu-e, pois, nli.o põderia. a. qucstü.o ser adia.Ua. 
por n1guns mezes ef E que remedia .tetn S. Ex.. !' 
Se o 11nrla.mento oüo quizcr votar ha. de A.diar. 
O que estú. no projecto é prop::t~nndo. defei
tuosa, é uma tbeoriu. navn. qt.te tu~o consa:;r:z. 
menos o qtte ~c quer legn.Us:a.r, e nem conseguirá pg,r& 
o mioisterlo boa. :fa.ma., nem bons creditas; o prajecto 
nü.o presttl. Assim. é sua obri~n..-;ii.o o.din.r o projecto:· 
c o qne ~ qne perigA-va. com o adiamento de al~un• 
mezcs '! .Até S. Ex., neste interva.llo, prepn.rando 
melhor su:;ts idéa.s, pódc prepa.ra.r a. lei e o regula
mento. Tudo nesta questü.o se fa.z, se dirige, se tem 
feitc do modo mQ.is fa.tnl aas interesses publico.!; 
parece ató que a tnii.o de Deus nos persegue b.esta. 
ma.tet·ia., porque escolben- se pn.ra. rnforma. umn. ·occa
sjü.o en1 que tud-o é pessimo no Impedo : crise de· 
preços. crise de producção, crise chronio:g, e incura
vcl da.s finanças, quando ns rendu.s· dns o.Uandeg:as 
tem produ:ddo em algumas, menos da. metade de· 
suarenda. anterior. 

O. SI\. Bumos BA.RRIOTD : .,-- Tem· sido reduziia A 
terça parte a de Perr~ambncu no ultimo mez. 

O SR. MARTINUO CAMPOS :-V. Ex. me ajud... Ora. 
<JUe este p1·ojecto seja. um meio de OLUgmenta.r já a 
renda publica, ainda. não hoa.ve al!:11em qu.e dissea•e,. 
nem mesmo algum abolicionista: é inegavel que est• 
projecto vai occaaiona.r na renda. publica. um grantio· 
decrescime-nto que ha. do aer progressivo por mnitos 
nonos. Mas é tempo perdido, o proje~to ha de pasoar; 
é o que já "diziOL em 1871 o nobre senador }'elo Espi
rita S.-nto. « E' inu.til a. discussão. o projecto tem. 
de .. pnt~aur. » · 

Uma das accusnç!Ses que foi n mim pessoalmente 
f'eita.a mnitns vezes e a.oa outroa escra.vocrat:as a 
esta: ,( Se nü.o queres es&e reformo., se isto não: 
presta., formulai outra medida. u Ma.s aenii.o quero De-. 
nhuma'f • 

O SR. SrnzllA DÁ MoTTA. : - Iuo é 'I.Ue é verdad ... 
Está direito . 

O s .... 1\lo\&TINIEO CAIIPOS : -Eu entendo que o go
verno devia. ter mais juizo, mais criterio; uma. mu
dança eat~ preste.s a realizar-se por si, !5: preciaa que 
elle prepare o pa1z para essa mudanQO. 
• Se êu descobri11se maneira. de resolver esta que1tilo 
mediante pro·videnciaa sem os inconvenientes que· 
enxergo nas que tem atdo propostas ha muito tempo. 
as 'ter1a. indicadv; mas nem 1sto escapou em 187l ~ 
perspicacia do nobre senador pelo EopirittJ-Santo
s. Ex. nüo me reputará. .simplesmente engraçado. 
q_uand() mo abrigo ó. .aua aombra, e po10uido d& 
iiléa tixa. 

S. Ex. fez uma mo9ito ao encerr .. r oo trab .. lhos do 
.Olub da Lavoura em lSTl, e entii.o ila•o: c .A. m~ 



APPENDICE 

'1'1• vou apresentar li asoembléa nli.o indica medida. 
o.lguma. determinada ••• » Porto. o to o nobre scn"'dor 6 
ela minhn. idéa., não querill. fu?.er nndn., mostrn.vn. só 
qu.e o qnc se quorio. fazer nüo pt·estn.vn. (continúa 
e ter) . 

t( • , • u fict~.rá. sujeito. ú. censuro. q.ue tem sido feita. 
a mllita.; representaçõ\)~. u • 
. • Situ, o n.ct.ua.l Sr. ministro do. n~ricultura ou. n.ntes 
acus predecessores recebér~o muttns fdicitações de 
la.vru.Jores c não quizerfLo ver nellas n cousu. unica. 
que coutinllã.o, e era bto- ave, Cwzar, 'lnDf'Uu.rl te 
•o.lulanl! E' Ciloto\ u. censura. qne foi feita muitas 
vezes, e por isso agradeço t\ defesa. que me fez contra. 
a. '\"'Outn.dc o nobre scn:ldor cm 011trn. época. 

« Fazer ns lei~ nii.o é n. nossn nlit~são, nü.o é JY1issi'io 
do comml3rcio, tliio é missií.o dn. ln.vourn, nii.o é mi»si~o 
da g;anéralidnde dos cidndü.os, » cliziu. S. Ex. en1 res
posta. n.o.s que críticnvi'"Lo os antagonistas dn. rcfm'ma. 
por a seu tnrno niio formularem 1ncdidns. ,, E igno.l o 
JAen caso em n1inoria. no parlamento, c se fosse n1o.iorin. 
rejeitarln. n reforma por iníqua, imprudente, inoppor
tuno., c 'nttentatorin do direito de proprlcclnde; pediria 
ainda., Sr •• presidente, liçi10 no nobre sennc.lor pelo Es
pirita-Santo pn.r11 dizer que o orndor " teme, con1o 
S. C:x., os effeitos de uma. mcdlúa perpetJta. que altero. 
a jul'ÍMprudcncin, que peu\ nn.tttrezn. dn~ cansas !!.c tor
anrá. irrcvogave], o segundo n. quo.l o Estl\do que crin 
o govo direiro, la.n9a. cxc:lusivnmeote sobre umu. classe 
da. eoc:.iP.Un.de oa onus, o OK perigos que lhe süo 
ioberentes. » 

O que S. gx. clizin. dos ln.vrn.clores, digo cu presen
temente do. minoria:« Isto não tem ondn comtnigo, é 
com a. ma.i.orio., que teru n. obrig:o.ç'i.o de fazer cOusa. 
Doa. b Se .isto nã..o presto., vejão se podem fazer C:.Otlso. 
melbQr, e se n:io Jlod.enl. nnllo. se façn; eis o que a.. 
minoria tem o direito de dizer t'L maioria., c iSto a.inda. 
quaud.o o governo nii.o procede conlo o nctun.l miais
'terio, prohibindo que se faça. emendn. nlguma.. 

O nobre presidente do conselho não se cx:prin1io 
•este modo, mas foi pcrque ... Fu.ltn.-nlc nphra.se .• Foi 
por p~uo. do seuado ; S. E>t. disse : « O senado póde 
emeoclar, mas olhe que a responsnbilidade ê sua. » 
Isto dis•o o nobre presidente do conselho por pen:. do 
senndo; como cllc algumas vez~s ji'L uqut catevc etn 
Gpposir;ão; lembra-seque a. nlisaã.o elo senado niLO é esta 
de ab.a.i:tnr o. cabeça e votar. Para isso o~o era pre
ciso o senado : podia-se convocar n. reunião dos 
'bispos do I1nperio, corno no Po.ra.gua.y e talvez que 
oR bispos fizessem. n1n.i.s resisteucia.. 

Eu tive. Sr. prcaident.6, crn mão pa.l"a trazer n.O 
senado 'dous discL1rsos do mnis emerit.o dos nbolicio
nlsta.a, parque não é un1 mero publicistn, é t1Dl hotnem 
ele governo que oceupou por lhr~oa annos e n.té 
hoje utn d.os prilne .1•os 1 u~nres na historia de seu 
paiz o foi quem iniciou nlli as medidas de o.boliçO.o 
por purtc do governo pcrn.nto o pnrln.ment'.l, o Sr. Co.n
ning. 'rl'\'8 em mü.o esa.es Uíscursof.l., 'n1as nü.o vate 
apena repetir o.qui o que Co.nning d_isse e 11ue é u.liú.s 
rnuit.o dlgno de irnitn.~.;ã.o pelo seu bom scn:;o, pel11S 
r:Lzõe• ele cat:Ldo c pelo brilho inimito.vel da suo. elo
quencia. O senado sa.be que Canuing é reputado um 
elos melhores~ «: ha quem diga. o primeiro orndor Ue 
seu tempo c p:uz. 

.A. queati"? era qnc Ç) homem nü.o póde eer proprie
c'l:.dc. Co.nnmg começa por lembr:.r o que nós todos 
:tomos, quando pequenos, om casa o no eollegio. Disso 
elle : 

" Nii.o ha. duvida, o hr,mem não póde aer pro
priedade, lato é utna. verdftde morn.l. n1n.a niio 6 este 
o caso unico em que a verdnde mora.\ é umo. mentira. 
hiatorica. Á lei é quem faz o direito, e a lei, hiL 
muito seculos, ha tantos scculos quantos ailo uquelles 
de que u. hiatoriu. fa.z menção, creou, tolerou, man
teve IL es~r!'!idfio. Com? ó, portanto, que hoje Aquolles 
~uo o.dqumruo u propr.edaclc e•cra\'a no. !é da legis
J'!çilo se diz que o homem nii.o ó propriedade de 
Dmguenl 'I » 

P.lde ser isoo uma verdiLdo moral um de&lderatum. 
mas 6 umCL mentira. hiatorícn.. Nio exiatem escravos 
110 Reino Unido ha. alguns seculoa, ma.s no.a coloniaa 
o governo iagloz promoveu, regulou e manteve a 
e.crav1dão e até lloje 'VIVO àella, e a yida cloa aubdi-

toa que vivem naa colonia.s de escravos; e aeus ln
teresso·s essencialmente· ligados ó. oecrn.vidü.o, n;io 
pódem ••r olvidados pelo parhunento. 

De muitas do.s colonins ingleza.s o. ~scro.vidi.ío é o. 
base do tro.bo.lho, o sou alicerce principal ; o governo 
inglez ni\o pótle desconhecer n. proprtedo.de escrava. 
E' isto qu~ Co.nning diz com 1nnito elo~uencia. 

E' isto tnmbem o qne diz Broglie, no re]ntoriG 
ta.ntns vezes citado e que tem servido a tnntos gran
des homens entre nós, tanto qne e.e fosso nmn. pro
priedade 1na.terinl, mn.is de umo. vez teria. sido punido 
o plnginto, porque tem feito o elemento princtpn.l de 
grande nun1er.o de rela.toríos e pareceres do pa.rlo.-. 
monto o do conselho de estado do Bro.zil. 

~Ins isto quo tem dito todos que tem trnto.do desta. 
questiLo entre povos civilisnc.los, eu nunca o paderis. 
dizet· melhor do que foi dito· e sustentado pelo hon
rado somtrlor pelu. Ba.bia., o Sr. Fernandes dn. Cunho.., 
qne se nsscnta. a meu lado. Nõs ouvimoG o seu bri
llmnte discurso dcfenclendo o. proprierlade; o senado 
ouvia o honrado sena.dor, c entrego-lhe est.a co.uea 
contra. na dccln.mnções e rninosn.s o.mrmações dos 
abolicionistas. E' ellc quem n. pócle defender, nü.o eu: 
en poderia npenas repetir suna observações ·como na 
de outros jnrisc:.onsultos. S. Ex. fa.llou como 1nestre,. 
e mo.strou a facilidade com CJ..Ue se argumentava, até 
emp.rcst:lndo a 11ublicistns 1nvoco.dos opiniões que 
elln~ o.bcrto.mente contrnria.vão. 

Deixarei, .pois • tcda. osta. cauaa ao honrado 
senador. 

O Sn.. Fzn.tu><n·u n.. c ... u .. : -Podia a pOr em 
melhores mü.os. 

o Sa. MARTINJIO c .. uros :-Na o. •enhor; nii.o a 
posso pOr em melhores mãos. 

O nobre scno.dor pelo Espírito Santo uão propunha 
a crea.yão de c1ubs da. lavouro., não levanta. essa idéa 
o.inda. : nus.s neste trecho S. Ex. mostra. qne n~() 
tinha entii.o essa. mó. vontade que t.etn boja, quando a. 
lei de Lyncb nüo pódc sor o.pplicada. contra as victi
ma.s, mr..il no desespero c irritação de populações rl.l
ro.cs di11nte de horrorosos assnsaino.tos rcitero.clus • 
impunes póde ser applicada aos aasassinos. Hoje pa
rece qne se deseja pcrmittir oue a lei de Lynch ao 
applique contra nquellcs que sü:'o a.s victim.ns, inas não 
ú.qneiles que mo.tüo com na mais ferozes e barbaras 
condições a vão se abrn.çar com a justiça publica. 
:;a.ft"rontando c nmen.çando a. sociedn.de com a. S\.ll\ im
punidade qunsi inteLra. 

Sr. 'lrAsidente. nunca. pedi nem ela1nei que ss 
enforca.i~;e ninguetn : nunca. pedi em l'equerhnentos 
con1o vi outr'oro. 1·er:etidns vazes fa1:er-se que se en
fol·enssem negros. Mns nüo se p6de qu.erel" ta.rnbem. 
que sejo. permittido trucidar e assassinar irnpuno
mente possoo.s e famílias lo.boriosa.s ê innocentas que 
não commcttórão nssn.ssinn.toa nem crime algun1 e que 
se deixem os assassinos livres de ma.t:.1.r<nn a quem 
quizer, e matar sem 1notivo, nem provocaçü.o, s6 por 
assim dizer, por amor de 11eu offic1o, para cevare,m.. 
aeus instinctos ferozes. 

l\Iao, dizia. o nobre aena<ior pelo E•pirito Saate> 
( lt!) : 

" Se uma bo.oe se p6de csto.belecer para e;colha d~s 
mec1idns por onde se deva começar, será. a seg•lintc: 
emquanto a institUIÇão e:xi1te e para. a.quelles indivi
ctu.os qutJ siio conservados na. escra.vidlio, n.-;.o .~e fur.a, 
e mínima alle>·a.ção nas •·elacões entre o senltor e' o 
e1cra.vo. (Apoiados.) E' o que nos recommendã<> 
muitas observações, e especialmente o. sorte dos nu
cleo• de populo.çiio, onde o. proporção entro oo livrou. 
e e~crn.voa é assustadora. 

« Essas relações entre o senhor e o eacro.vo entra 
nós niio sW.o selvagens e feroze_,. como nn. escravidão 
romana. O senhor nli.o tem o direito de vida o de 
morte : o senhor ni'i.o tem poder de!5rotico ; o tumhoJ:> 
nü.o p6dc mesmo co.atig:ar illirnitndo.mente: o.s • .,vi
oio.o siio punidas por lei, .A obediencia. cega do o&
eravo. aondi9ii.o .o.Jiás necossn.rio. á conservaç~<> rleul\. 
triato inatitutçli.o, tom limitações que o.soignnlW.o a. 
clift'erençol. a ... época.•: o esernvo que fere .ou mata, 
q_uo çommotte qua.lqllcr crime é pnnido, embora ·o pro.-

. ttque por ordem do seu senhor. P11.r.a. os co.•o• q,us 
••ielll oceorr4r, habemua lc,llcrw... • · · · ,.,, • 



.... t.•t~ nlio quer. dize_ r que ~iio b~uvess~ l!'u~to ~--- Ã. 15 ~e ~-;.~bÕde isn; ~~;.~~ .~ai~-;,u lllJDOa,, d}zi~ ·~ 
:ré'!ó'rmar na;_s• coadt""ea. ·de -ex1stencLa·da tntt&tu&cio, aesaa'reunu•o ·do Ctub·da La•oura•o"Sr: aenactor pelo 
ae alia tiveuede·a~;·perpetu"·:· en mesmo tomarla.a· Eapirito'Santo':·· ·· ·- ··· ·•· '··' · ':•" ',''"'":-! 
liberdade , de indicar algutn,·l'Onto ,em que cumprta · • .'«. A Í'O:iiÍo',!Õ ·.ol~P.les .'. os. d:e,put~dos,' quer ·da .~f;e>,'o:
,.etocar:a,.ldgia1aQio que aregula •. Ma! qt~anclo. •e.!_•·al.a. na: quer da·mmorta d 1zom sem rebaço·ae;ouvldo .ao~ 
tle eztlngtt\·la, de dizr-llte ._golpe, nao.,.<f·occtUI~0· 8"' ministros: o gabinete tralisige'iobre"to'daa aa'dla~o'

,.que •e.poua. •cm aran_d~ lmpr:tldCncia, 11lterar a• .. rcla.- stçõos do projecte<>, _c.s>.tn-f!-XCep~íio_ da liberclade doa 
rAe• entre o senhor o o e•crallo. P~ra·. nquellea, por- ventres, porque é o que ticou assentado aatea da 

·tanto. a 'lll~m a ii> cbogou a vez .a·e f"zar 'de>" 'g~ande ~i!l~.IJ! d_o;:ltiip_erador.:•·:.r: ... : :·.~~- ::' c::r; <!O'.:· ·~-::·~!(1 
beuelicio~ · pa.ru eate1·' u· co~&scroaçtio 0 •tatu q~ ae~ E' a. occusaçii'o que .. faço'. :foràialmente ao nobre 

·aeuhnml>' nlteroç'io, ·e o projecto que··se "discute 0 " Sr. preaidente do conselho. S. Ex., a quem cabe 
·C&mara dos <leputa.uoa ata.ca· profltnuamente.e•ta ae- t<>da. a roaponoabilidade:. do oproJ'eoto.; .aio cumpre ., ceaaidado. .. . ..... , · · · ., .. 
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d seu do ver para com a coroa. lato. aão • ma~ J![.O-
... cr'O 'Sr;· nllriio da Paraltyba :-·V; E:c., penaan ° je'cto· Sorn&va, aem •·projecto Dautaa~··aõade"'aquiille 

·•••_ itrr:•vaipn.,a.r· p<>r eacrnvocrata ·peran_ te a· prora- I'r9vei<>,'.tendo aotfrido'~toqúes;•quanto'fol:uéêfts'à~ô 
. ganda, verí• . .-. " (Jiilaricl!lde.) : · · ·· · '· · · para maito' adiantar 'a 'aboliÇão·: ··aão ao fJa'lid.o' qaa~l : 
·"Todo" o ('o:,.amento.doíítO. parte do folhe. to ó c_ontra que ttma · e···ao·m·eil'riln' couaa·. O'' nobre' prea1deate-~~o ( 

··• liberdade dos naseituros. Não lerei" cs!o trecho·; · coaselb.o aão J!óda, aom:coiDpromet~er·a'eoroa,"'dlzet 
a-lei.'6 irrevogavel: · · '-" '>_ · que isto é pro>Jecto:Saraiva,iou·qua•é-projecto Díiataa. 

S. Ex. 'terminou .a .exposição qtte fe~ Ainnte ~o des~e. ,_q~e.·,.para..,ter .. o ··BO\éemo.,.pe~&lhou-o :) a 
. Club --d..- · Lavoura propondo uma resoluçao· que foL. a obngn.ç_uo.,de .8. ·: E~ ... ,é, tom""'lo, :a · ai-;~· faze-lo• _,aeu 
-seguinte : . · . ·. : .·· : . · . · . · o austenta-lo. Se• que 1!1. E::a:. :p6de estar LUCDill•' 

. - t d moao.,do, o que muito aiuto; r lll&l tem •eia, com-
• "O olub resolve;;. Esta nsso~iação na? ~r~ 8~ 0 p"n..óh_·•. i.r.o.s.· de. :.m. ia_ ia .. terioi e·.·co. iíta .·,ue_sta:i..·:c_a•.a. .. ·aum_e-
creàr difficuldades nem eontrar1ar · o ·prmcLpl<> da f 1 , fi . r'?ao_s nm•gos :·para. az!rem: :por ·,commta~ao, ,o•.~eaa .' 
libertaQi\<> da escravatura. E sett· m· procurar-por ct1scursoa,. c'?m.~ 'a _propr~a··:ra!nh!': :ae .. <Iagl~taJ11! :~DI. 

'meio ele eafe>rçoa .bem combinados •.encaminhar,; 8 certas occaaLões soiemaea' oa'manda''fazer~ S. Ex: ~d'é' 
emaueipaçiio do ·elemento servil da maneira." :re•"'· proceder' asaitll;' fi,_ue· isto aão· 'fica ·m:Ll' a'·iua"poai9ão; 
gàardar os direit<>s ... doa t'roprietarios de .escravos, "· ,qn, .e· n. ã .. o.é, ~"··· .. v. el é".a .dlaé_u:i,são. :. a __ o'.>.pr_ o'e'c_t.~ c:o.u. _ti-. 
e em ordem a .e ,·itBr. a rUIDB da riqueza ·pu~lica. e ld 1 ~~ a.u.~r .a. .. correr como::·te.m:-corr o,;a~!D que o :so~erne 

;par~ic•llar. » .. . , se, 1mp~r,te. com: elle;'luerea~o:ap~DI\B q!ie ael~ a.pt-ro
~- Nio ·coutinna.rei, Sr. ·presidente; a leitura. Do que vndn; .. rece>nheceado-llie'clefe&toa,.Diaa'liao O<>Dseatll>do 
. o aenadu· ouvi o. e de todo eote folheto ol claro que ~e qúe,a~ja .em~.!!d~do •.. I8to'6 o. que' Diio. me ''t~ar~e·con• 
o· ·nobre. aenador tem. ulgttmu i:léa, fiza• .esta nl\o ve.11•~nte· nem dtga~ ·: d!'·.·alta .' capac&da~e:;cto aobra , tem sido:a abolição. ,Em 187.1, ·.em 1868 o em 1867 pres1dente do conselho: dBa declaraç4ea fe•tasquaato 
esta ·ainda o ni\o enthusiasmava. Em 188i a 85- ,\.·:·-promessa ·ao: di.,oluçlci'resnlta'qae~·s~··a:x·ob&evoi~a 

'queima tudo qunnto com. talento e. criterio tia,ba.-.dito' dn corOo; com à condiQãO de fazer 'approvar eate. pr<i
. a .eac :ipto .a.nteriormenta a<>bre o. elemento .serv•l-faz- jecto· e·· a. lei dos meloa,· e parece boje que.'" .coaalqiG 
· .. ~.ap<>stol<> .da: BboliQiio .•• ·Ni\o tem·. idéa fixa.· ••. Ma~ pesa 'ao)>óbra minist.ro; ' ... " · .. · · · · -~"i.' .'.' ',\.·: .. --·: : 
eatiu tudo.qua.nto disse.tiio profundo pensador .... fot · ~s,;E>; •. diz'qüe,'nãó.coi>ta',cioi:D a actí:ialóiaiiaat'â.. doa 

-.. rhetódc:a · do·, dia t' . • Sr. ·presitl.ento • ante a. ter •déa. depu.tados •. De:v.em contar• para ,m!llbo~r: :!>, ;, aeu.' pro
ji:I:G,. i;orque. esta., 'se niio ·é a ottppressiio da. intel,li- jacto, qna li .fot votado com essa ma•or1a. ,,da.:,que 

· genci" 'humana., se aão ·é uma..mania, revela..c~nvtc- S. Ex, disse que era.·a maior de que ha .noticia·.-;..DO 
Qão st'·l·ia e ,aincera, ·a. nunca; será .":!0": _especulaçao da mu~ao;: rl_o que.)lll.' 'esq~eo!!Di'nt~;· ha enfraqu~ci~~u.to 
va.iclaJo, Oll:.de um OBJ>irito.atrabLhartO que desama .n. da. memorJa âo nobre:preaJdente do 'conaellio •. S.,Es • 

. h!lmB :idade .·e applo;ude .tudo quanto puder •. arruL-· o~ci:~en 'PO.l't}do"meà"!o 'já 'go'Vem~!ií.o'' .. múi~~; ~empo 
.. ·aa,..ra.: .: : .. : .. .. .. . . ' · nnovendo"dtante' 'de ·a, ueabum adv.eraar&o,,,teadct 
1 Con'\ U idéas que o nobre senador sua!entou nos U:n_~~~ri~ia~~e:·n~.·.·~~~~~~- ; .. ·.·.· ~~-~:;· .. ·:.~---~:·:·· ~:~::·.·: >~-;~;-·. : 

, .a.aQOl.'n'\teriores . ailo.podia aceita.r o pr~jecto Da!>tns, -~r.-Ias,1 se;ni>o éoDta.com, a maioria. ,actaal;,,S. ,E:~t •. ,vai 
e menos iaéas . mnis Bvançada.s :e ma.ts, a'!a.rch&cns.. a~.•!'~~!Lr~~!i~=~e'' a,u.;;:()u .. ella:de,s:,Ex:.; .~.que. é.ain~a 

· .'I:~od~ ;. a,coitad<> , o . nr.~i'\ct~ paat~.s,. al?g•cu, ,d.o .ao· muLto. poas1 vel, e. eu, devo , .dizer ,franc11mente que aao 
·. l'>re: · ací~~dor • niio p :>a"': d,e.Lxar de. !o!,9.a.;-lo a.c••.t~r ". désejo'; ·:ao .aesejo que·. 'se sal :vem na noaaaa,'!a~titn~-' •. 
prOJC:C~O Sara.n·o., que a.duJ,uta. a abolll(aO, ma•. s_._. ~x.; ç~~s; -P.OT!l,U8, o.po~a.r de t!Jd~. 'a~te~. q ~tero _o, _mlDISt_erao 
tif:!·ris:'id?.cens~r·uos·qiie nã~:fize~ã~ 4~·-!"bohÇl~G- st.ta de:S. Ex. do que o que . .Poderaa aah•r da.camara, se ", 

. un&ca p.>htJcB, ::;. Ex., que u"o cst4 SLIJOL~" a~s laços ~Jlà. t!.véase de organ.isa.r .'outro 'gabinete Jiber,a.l •. , '· . 
• -e .prilõcit,criminosas'dos ~otts.fat'!e8 partLdo~ me>na.r- . •..Vejo que 1e quer impOr ao paiz o abolicionismo 
· c bicos;· o. que ·tem em. VL&tn '! VIola. a propr~ed!Lde e como..dogma; a ·queixo-me que o nobre: preaideat& do 

irrita ..... c, ce>ntra 'a. .abolic;iio • nü.o sendo obra sua. c-onoelho, que a\iàs não est.a.va complicado ·nesta sitna~ r 
O respeite> lÍ. pr<>priednde é, Sr. presidente, ~~~~ 9ão; nii?. tenha. usado ,da. sua. ... autoridade .. pa.ra.,corrig_ir 

idóa fixa. digna. de mn.uter-se DO COração O a·o es[ll~tto os .. de!eitos do projecto que.; são 'grnndes.,,S;.E%. :nao 
do .pDvo e do goveruo. púue, 1v;iver com .a c;Lmara. actltal, ... tem de desemba• . 

O,propi-i?.~ia·coln tez tu~o_ :na.·Anl_eric~ _para evitnr: rti.;nr-fllo de: ta.; a. novo..c:LmtLro. em qne o go"'ernoJna- J~·
:a guerra Ctvll;· se e lia· teve.lngar, Ol\0 foJ porque ollc turl\lmcate t~rá maio:ia. d.ar_-}_he~ha.. meios âe ~~l_!l(?rar (- · 
nÜ.o··fiiease oS ntaLores oslorços.parnevita. .. Ja Os ho- n. rcfurtu:.t, o·ser~\ uma.··vmntngem·po:ra S. Ex. e pflrO. ... 
moas 'do sul niio _tt!m rnzii.<> de. queix:J-r-so ·~~ii.o·de _si o plli'l: qtte e lia· já esteja .no ·senndo. 'O'·que· s-: .. ·E.x. • · 
a ,di:>s r>et~oleiros · de 1{,, qne · cre4rao nn~a. 11tunc;uo q ne1• apparentBr,·le ·mostrn.r-'se"albeio e 1 deshiterea~do ; 

·v&olenta,-Jasusteatn.vel pa.ro. alie•. . ·. . ·. . do projecto niió"-1 constitucionnl. · Ni<o póde~"b'avet" • ... 
.. O' S 11 • StLTli:IL\ .. DA. Mo>TTA. ,..:..... O a petroleiros lá orão pede r superior qtto• o constranja., ora ó' o que • parece~ ,~: 
.do 'Qorte.' ···· · · · ··.--· . · ·· : · · · . . · Ainda. sobre outros ponto.a, Sr. presidente. eu dévia. ~-

....... · :· · · : ·, · fozor ob•er,•o.9ões: mas.: ria subsequente dlscuasiio aa, 
O Sa, llt .. aTJNR<> · c .. ,.pos :- Sim, senhor·; · aqui é {a. rei, pqrqtte não ,sei ta ain!Ja poderei fa.\lar sobra -t, 

~q\to·infc\izmento· eati"o ulistnrn.dos.· · 66 t0 a:rt1go. . 
(C.t! um trecho contra. a, politica · ila. corua, ae>•cmente o Sa. AnD,.so C•~o•o: - Pôde; v. ·EX:. s6· 'fa.Uo11 / 

··profligada.-em·toda· a.! ·broclmra, que tem lido.) · 
8

e>bro o requerimento ·do !>r. José Bonifn.cio; ·· '('." ' . , 
1 Niio aei ae··a dou'ti-iiiá ·ae umn· obsorvnçü:o quo vejo :.·o Sn. B .. n'i.o na C~TEa.n•E _(p•·esi<tenlc.;do.:opn&.elho):;l 

no cfioa.l doa tiL brocliura, conotitulda quasi exclusiva.- -V. · E:o:. est4 mm to mteressBdo cm que olle fal!e I 
mente·:de·um diaourao' r>rOtttmcio.do pelo Sr;· c<>nso- n.indn ! . · . · . . · '· · . . . '" 
lheiro Ottoni ao Congresso cl~> Lavoura em l87l· é .... , • . • , · · · ·• j 

.. aceita pelo Sr. presidente do ce>nsolb.o. Eu ... Ó'J.l<>l!CO O Sa. AP~~~;.o· CKLso': -.Sem duvida; p&rn oscl--1 
-ti,tucionBI. . recer n mater~a. ., · · · a .. 



~ :()' S.. lJ:uTrNiío- -C•ilr•o.s: - A· materia é,muito 
. ..-ave. e o qne agora.' se flzer será irrevoga,~el. · · · _ 

Ponl1o termo, Sr. prc•idonlc, h minha.• obaervações 
l:cllndo desculpas no sena.! o e especialmente. ao no-. 
. re .. P.~&s~dente do co>naelho. . . . 

DISCUREOS PUO~UNCU.DOS NA SESSÃO DE :u 
· ' " • · · .1.)],; SETEMBRO D I s:; 

~ I; 

r ov•aT:&.o.Ds oa·u~:• 

: · •. â~; : Marti~~. · e.-~P~• -• ~ Mas eu neate 
i>uo deaioto. de fallar, porque não q'lero sujeitar o 
ID~U 1 dir_eito ae fiscaliaar á. _deciaio da· mBIOri"; nio 
quero ,-fi"!'i' depe.ud!'nte do que reaolverem aquelles 
que ;formao -A .maror1a. da. cua.. . · 

0. Sa. Cam M4C114DD ·di. um aparte. 
O Sa. M&io.Tn•ao C.l•PO• : ....:.. Sim,"· senhor ; maa eu 

nã'o quero -o favor dos ·meua ad,•ersarioa; nunca vivi 
delle. . - · · . 

V. Ex., Sr. preoieleute, pareceu-me ter elaelo A 
interpretnçii<> elo regimenlO, qne é no meu entender 
curiaJ, :iato é, a apreaea~Ção -de .n -.voa reqnerim_en~oa 
por _qualquer. aenador nao ficnva dependente dn drs.,. 
cu•aâo_ doa.outros requerimentos, e até no f'O.recca.· da 
mesA.· se diz, com muita raziio, · que a. discus;ii.o de 
outro,, l'equerimentcis niio prejudica o direito dos sena
doreo de fonnular .. novoo requerimentos , ficando o 
direito. ·aa. minodtL re;nlvado, não .dependendo do 
Aasentimento ,da mnioria. A intelligencia primitiva 
que V •. Ex. -dou .. me pareci11 melhoa-: mas niio faço 
quesei\o, nbsolutamer.te ncnhumo.; e penso que V. Ex., 
que. me coohece ... uo parlamento ba maitos anuos, 
onde to.mbern ·.ha · muitos annoa tenho a honra de 
conhecer .a v. Ex. · e ver a maneira imparcial e 
digna por· que V. Ex. tem sempre proccclido na direc
ção doa lrabalhos parlamentares ; V. Ex., dij;o, ha de 
se rec·?rdar- que nunca U1e vio pedir urgenc1a, nunca 
me via: sujeitar o meu 'direito de fiscalisnr á genero-
aidade do. maioria. · · · · 

Niio .f,.ltiio no> .membros dn maioria motivos para 
terem~ se ,q,uizerem, semP-re requerimentos- aobre a 
mesa; impedindo que oa da minorio. apresentem !'u- ' 
troa~ ·que 11ão· podem aer n~radaveis aos o.dveraar1os. 
Não falto.rá nuncA ú maior111 meios ele conaeguir isto. 
O direito de apresentar requ·erimentos, que 6 nesta 
casa o modo de iuterpellar ou fazer qualquer moção, 
V, Ex. comprebende, é um direito parlamentar im
portante, e fica em má posição e sem importancia 
aquelle que não pertence o.. nenhum dos ~rupos par
tidario·s, que se contão em todos os parlamentos : e 
eu declaro que co.dci vez mnis estou no meu proposito 
de me separnr desses grupos, de hostilisn-los por 
todas as fórmns, isto é, dos grul'os dos pnrnsitaa 
politicos que ha em todos os part1doa, e que appa
recem em todas as situaçõeo politicns. 

V. Ex., pois, comprehendo que e11 niio pono ficar 
na dependencia da vontade da maioria. Póile o meu 
illuatro comprovincin.no do.r-1ne o seu voto ; poaao 
eontar talvez com o seu voto ••. 

O Sa. Cnvz MAcn.<uo :-Com o voto do senndo. 
O Sa. li!ARTJNBO CAMPOS : - •.• mns eu niio posso 

fazer dependente o meu direito da generosidade da 
tnaioria ao sanado, com a. quBl nü.o e atou de accôrdo : 
c desi•to dn palavra. 

MA.TADOIJRO PUDl.tCO 

e l!lr. .. .. r"nloo llampo" • - Sr. presidente, 
Diio po .. o_ acompanhar o meu nobre collega, •onador 
por Minns, que acnba de render elogios no Sr. minis
'&ro do hnperio. S. Ex. 1ne permittir1\ que eu nií.o 
fac;u. o _rneamo, porque o nobre tninistro il.o imperio 
andou tno de vagnr, cuotou tnnto a ter e a dnr eo
Dbecimento deste fncto, que eu temo r1iio AConteça o 
mesn1o para o :futuro. E' por isso que espero o segui
monto da ado:~inistrac;iio de S. Ex., neste o u'outro• 

. .. . :. :'' ' .~.~ii · ... 
negocioa relativoa •\ hygiene publ.ica, para fazes:,:-. 
elogios ou aa cenauraa qae S. EX. m.erec~r •. · , ... ..(~, ... 
• O Sa. :A.FFOliiO -:0-.Lio: -Tumbe1u en ,capf!iC?o.o• 

facto&, porque, ee não· correaponderen1· a- ·eate 'l'DJcao,. 
que approvo, acompanharei a· V. Ex. --··· · ·' ., ., ·· 

O Sn. "·:r.r..nTl:<ao CÁBPOS:- Como dizin, ''::;;'Ex~· . ' ' ·. ~ 

andou tiio de vngar .. · . . . . ,. . , ... 
O Sa. BAalo D& MA.•oat (mi~>irt~o do imp_crio).:, ..

De tt~do me poelorão accuaar, menoa de vag..r., .. ,:_,,: 
O Sa. M.&.nTnoro 0A11POI :-••• não sei' m-,emo se. 

reunio o conselho de miniatroa c o const~Jho :de :eata
cll) para retolverem a sua viagenl a.o_ nlata•lon17o,_ocde 
foi por si inspeccionar n.8 couaas, o.fim de da,· .• a~.~prQ:: 
videncias qu.e tomou, e que mandou puh~1car_.r,~~ · 
Diario .Official de boje e anticipadamente nas .ga~e
tas "de hontem.- . · . .. : . 

O Sa. Bulo Da M••od (minl6lro do imp~Jrúi)':i·-..;;.; 
Nüo, senhor. · .. , ·~ 

o Sa. Mu.TINao C•••o• :-No Jornal do cummeréiO: 
de hontem vem publicado qucisi pala,-ra l'Or- ,J•alan-a 
o -que eotá no Diario 0/ficial de lioje. , . , . ·: 

·O Sn. BAillo na llbxoat (miniot~o do. impcrio).:.-:-
V. Ex. estll. engnuado. , ; 

O Sa. li!AaTINBO CA.BPOI :-Seria mars um .motivo-
de elogio pnra V. Ex., o dar mnis promptament• 
conta de si ao public:.. Pela minha parte, eu não dei
xaria que a imprensa me governa1ae. : , ·.: ·: . 
-o Sa. Bulo Da M••oat (minidr" do impcrio)': -
Pois en não quero deixar de_ viver com· a, imp':"ensa 
em uma fórma de governo como esta. · .... , ., 

O Sa. lli.laTrNno 0.-BPO& : -·E' justo que na ga
zetas procurem alltisfazer -11 natnral curiosidade • -do· 
publico sobre o que occorre na ndminist..rnçi\o: l&ú'um 
subdito da Turquia ou da J{uBBia sustentnria opinilio 
contraria; o _cidadão do um paiz livre-eatá no ·aen 
direito de saber de tudo. V .. Ex. Ainda no outro ·dia 
me ouvio dizer CJ.UO é tempo de se saber de; despezaa 
aecretas da policia em annos anterioree, porque·eu· 
"não sei que possa haver despezas secretas ·para- ' o-
dono, para quem as pagn. : · · :•. · · · · 

Portanto, não veja o nobre 1ninistro uma censura 
em dizer e 1 que os jornaes de hontem J>Ul>licúrã<> 
noticias das resoluções de S. Ex. acerca.· do mnta
douro ; ni\o lhe faço censurn com isto, faço-lhe· u•n-
elogio. . , : 

O Sn. BAnl.o Da MA.XORK (miniatro do impBt'IO) :•-
0 que digo é que nii.o li. . ,. ·. 

O Sa. MAaTr:<ao CABPOI:- Entilo niio duvide,. 
posso ter-me enganado, mns presumo que não. . . 

O .Sn. B.lalo nz M••on>: (minl•tro do· iliiperlo): ....; 
Niio mandei publicar. 

O Sn. M.laTr~ao C.<BPOI: -Pois não prejudicava 
n. co.usa publico., se mandasse : promoveria a conaer
va.çii.o do seu bom nome como nd1ninistrndor, e em 
nada prejudicnvn a cnusa publica. 

Eu, pois, Sr. presidente, como o aena.do vê, tive 
ra.ziio, embora o nobre tniniatro parecesse iocommo
dar-se com o n1eu requerimento, no qual vio muitos 
defeitos. Mas cases defeitos, póde o nobre ministro 
estnr certo, não siio ins_pii"IIJos por mó. .vontad·e a 
S. Ex., nem a nenhum dos membros do poder .exe
cutivo. SS. EEx., r,orócn, ni\o têm do que <:lueixar~se 
se eu prntico em rc n.çii.o nos nobres 1ninietroa nquillo 

' que eu nqui mesmo aprendi, nquillo que aollri. 
Si'i.o bons essas pro.tica.s, são efficn.zes, eü.o legitimns. 
Cado. um usa do seu direito ; nós da orpoaição niio 
fomos imaglnndos .Para tecer louvaminhaa o.o go
verno. O Sr. ·corro•a estll. me dnndo um nuentiment<> 
que muito mo honra. . 

O s ... Conn&u : - Ninguom deve tecé-l':ls, 'luando
niio forem merecidas, e muito menos a opposi9no. · 

O Sn.. M.lllTlNRO c .. .,Pos : - Moreccl-lns todos me
reeem; m11s o. qucstõ.o ó quo, louvnr no governo .nü.o 
é tnrefA dn. opposiçiio : ni•o devo metler A miio na 
senra alheia. 

Sr. l'reaidonto, o nol..re ministro ainda he•itn-quanto 
á clnsarficaçlio do crime. 



- -·· -· --· ··~-. .. .. : ·-·--·· ·-·· . . ~ . . . . -. ·--·-- ' 
· Pergunto ett a S. Ex.: qnem na matadonro admitte. · .. ntiqualbaa do tempo .. inila em gne o direito oonati 

.:.0< bd.o "ú. ·matan~a;'P' ~~o e'!'pr~ifado_a· pli!>.li'~a :pagos ,tnóloaal;~.iio .~ra h. ~.m coah.e.cido. · , ... ,. .; ;: ; 
peTa camart>·mnn•c•pal. Por que ·razaO', pois, S. Ex. 1 _ (Ht1 um apt~rl~.) · . . . , .. :• 

-bllfÃt& 'llll.,Ch\Gaificar. de '.peculAtO O ·.CI'UD&:' Quem O , '' ~ ' ' " . · . '"' ' , ".' ·. ' ·' : . d' . . 
.;àommiii:te nii.n ano oa boiadeiroe •• niio é nenhnma:peaao". .. N .. o·c~nheço.s!Jnao douo.podereo .. uu Ellta o,_.o,P~•~' 
nm ~racter ~fficial, siio. -"~· .,empÍ''!g&c!oa_.da,_camar" . mouarcb•co . e !'".P&rlame?to• e. ab~,nc;o.arla•. o. claa."~ 
mnnle•P"'· M ... s·; Ex. é JUrlsCODIUlto,. e .eu aoa um. que ..... c~natlti11Ç&O,fooae.compoat ... de dona ar\igoa •. 

'ÍJO'b!•'n>edioo da•roça•:•·pols:·ant!ind""•~ 'tú.·com,. 'eu" 11m relat1vo ~o-:gonr~o parlamen.t..r. • ·.~nt~- a . .f~ 
JU•üt•'~'- ~. r····-~'1-.:'.'"•'····" .... ...,,,. ~ •.. . ·. , de_gover~o ..... ,. . ·: , .• ·· . • , .. ·.. .. ._ 

, . _ ., . ·· . . . . ,., .O. prelldente:da.provliiCl&' .do.Rio·de·Janetr~.nao 
.>lO Sa.· B>IRA~ nr: 1\1.-•o•lo .(n&l!'úff'o dO, 1111~0):- só erll competol1te•paraconbecer.doo actoa do•ji1&S>•de 
Acho que V. l!:x. eatt\ em perfe1tn erro~ · · · ' · · direito e do promotor p11blico, eomo tamh:m,para 

•·•'0·8•. ·M~aTr~<ao 0AMI'OI'i,;-Nio,''du~·ido. 'Nio .ha mandA-los,r~aponaabilisar.... . • .•: ", .. :·.· ~: ... :. :'\ · 
·"'1.1111•adtnlra~·que'e'!-'eateJa :·em_'. e~o. n'est~·.nillteria;: • Po!. este motivo" é' eoa~ pre11d.ente ~ase•rame~~te.· 
"naverla·ml1tto q11e·•11dmtrar te o nobre m1n1stro eatl- 1njur1ado pelo juiz• de dlreato.·da Barra Mana .. , ·o:qu• 
vease, .ui~ em erro, mas. e_m s!mplea engano, ·porque .tanto• mais. me admirou q11ando me:pareci,._um ho~

,.ello. é.Juruconaulto.e e11 .n .. o,· : ' ·" ., . : · · grl\\"11 .•e cmcumapecto; embora fraco;· maas fraco·. do 
Sr. preaidente, ó vista das reatricç!Ses·• que; contr" .q11e convem q11e 11m magiatrado.·aeja:" · ····•• ··:''' · 

~,~ontade de V. Ex:.,:temo que o meu.direito. Vil· aof- Sr:J>reaidente, este facto niio&insigndlcante·:· entre 
.t:~~~ •.. e· d.à.i~po!_sibilidade em q11e eu ficària ,parA exer- a~·novlda?es •da· sitnação. act1111l· entr" uta. Morreu'. a, 
• -c.er a fisc11h•açuo q11e. me compete, V •. Ex •. me. per- . satuaçao h bera!, ·eaperav&'ole cu·esp.,ra-se q11e o aotll~ 
,ií.:üttiri que eu aprovei!" a. occaaiiio. para chamar a ministerio' fo11e inamigo desse presidente,· e·portanto • 
)itteaçüo do ·no.hre· .ministro. sobro um. facto que se a occasiito é boa· de cahh"sobre aq11e1Iea a' reapeito • 
~eitá dO:ndo. relntiv11i:nente á admi11istraçiio da proviu- dos quneB· se 1111peita " inimizade do .. miniaterio• ...... 
~cia do' Rio de' J:oneiro. . . . . V. Ex. está vendo o nobre ministro da guerra; q11e 
~.;; ô:.é'i.,.j.residente';;dÓ. ,pr~vin~Úa. ·.cÍ0 ·.'Rio· de .'Jan~iro niio se. co11tent ... em r~ceber ~s ovações 9-~e lhe •dão : 

.• ,não. precio". hoje ,dos-meus• elogios: como represeu- com tenta arte,. attrah1r :(>Ora. s1 a claaae.mil•t!'r;.S::Ex. 
tante da nAçiio, o papel brilhante q11e elle deoempe- recebe todas !>••as man}festoçõea.co~o .. m111to dignaa • 
~hou.,é,reconb~>eido·, por todo 0 ·paiz.;: ll" imprensa e de aerem ace1!o• e m•thdaa no coraçao oem neahniJI&, .I!" repreaent"9iio nllc1oall.l os aous seniços niio podém .reserva : manifestações CC!U~ea<!_o· expre~aa .. cenauraa1 
. s.er .con. teatados: sem.,. mllis flagra11te e rioivel injus- .ao.s se11s llntece~sores; fehc1taçoes de. mtütarea ao,a'-11' 
_1iça,; ·mlls, .. como. ·presidente ifa proviucia do Rio de mana&~ro. ·S. ~'!'·. f..ç" tu.do quanto qulzer, ma1,_nao· 
.,Jan~.·ro, S. Ex. mostrou llpeuas, no pouco tempo que perm1tta aos 1111htllres, hoJe se11s deP,endentes •. I!'yan
.alli ••teve, . q11e uãc. sito lls. agua1-mornas , ns mosca• tare.m .ce!'sllrll~ "?-OS se~s ante~essores. N'ea~e 'Jl":rttc,nla~ · 
,.JIIOrlu•,.os hoUJens mais capazes de Eervir ao paiz, mos- ·11. ~18CIJ>I!nll mahtar naC! ~e mten:ompe, c;>. ml.ht~r-~118· 
..trouupena.s q"nea:sua-o.ctiv.idadee'a sua intelligencia. ya1_ 'fehctto.r o uovo m~otatro nao te~ c:' d1t'~1to. de 
..isao .mesmo .. q 11e suppunhiic. que.· er,.· ospirito de tttr- ·•na1n11ar censurBs e mut~o men~s de .fazê-laa ";<pre.!-
bl11encill., dan-lo-lhe m~~oior re•pons~~obilidade d"viio-lhe Sllmente aos se11s super1ores, otnd!" 9ue eates Já nao 

.. tllmt.em. occnsiüo ; U,0 ... n1oatrni- as· suas. aptidões.- no oceapen1 os cargos, usem _do s~u ~~~1to de represen
:emtaaJtO .t~ndo desempenhado. caba.lm.entc sua. missão, tarem. ~os .termo~ e fórm~ da·]~~ nu~~~:- . . •· _: .: :.~ 
.está soft'rendo cc.mo.:er~~o,do·.·eSJ>eror,: Aggl'esaões in- O SR~ Jlll(Qill!:llU. (mmbtro de& ·guerre~):...:. Maa 
-juatlls pel" . ma11eira por ·que desempenhou o seu bC>I1\'0 alguma c:ensur .. 'P 011 officiaes do es.ercito,'a 
. cargo. · . todo o pessoal deste tem procedido muito bem, uio 
• E11trc estas niio ·posso deixBr de· estranhllr que se envolvendo. em· ~11troa a&s,?mptos_. que· niio sejão 

.·-ellc s•j:. grosseiramente iojuriado·no Jornal do com•. de suo. nobre profisaa.o. :r_!m:sJdO.!J.h&o .de ser leaes 
~mercio de hoje, em cr.rl'espondenciB · .... ignllda pelo ao· ~o~erno, {a; _COI1Stlti11ÇOO, ás le1s, e .á defe& .. ·:d& 

juiz de uire:tc. uo. Bnrrn l\I6nSil, por fnzer . apenas o pBtrtR. " ' ' ' . '' 
<[lte e• n .de s11o. rigorosa obrig<>çiio-fifcBlisar cs netos O SR .. :r.t.aTINuo ·c.-Mros: -V. Ex; é tão innocente, 

• -dos. fu~:ccionnrios publicas dentt·o do. provincio. que· é inutil eu aponta-los, mesmo porque niio sendo 
. Diz " lei que regula os funcções dos presidentes nem protegido nem me~ncte~-chuvo. da si.tnaçiio llctual, 

.das pr<>víncio.s : ·· •· · uilo quero,pro":'OCilr ir .. s cC!ntra mim. Tomára eu que 
.Art. ~· § L• "Excc11tnr. e.· 'f~~ozer executar as leis» D'!e deixem v1ver tranq11allamente. o z:esto doa meus 

'e uo an. 1• ll n1eoma lei snbordina no.presidente da d1os .. 
p1·ovincin todaa ·as. utitoridndes qtte,nesltl. se acho.!·em, . O .. Sa. Jm<Qua:ra• :(ministro dt1 91terrt1) : -O ncbre 

··Sl'jtl · q11al(ür " suo. classe Olt. gradtlaç<io. . seo~dor1 I'J!'e ocab.. do 'falia!• n:>tt~ra !mente far:\ a 
Em virtude desta attribui9ão 0 J?residente da pro- devHia JUstaçB ·a ea." corpcra~I\O .d•stmcta. Está ISto 

,·i'ncia. do Rio do Jnneiro mu1to Jeg1timomentecooho- no cn.rncter de S. Ex., qce,_aprecu~.ndo bera os fac~os, 
. ceuda m<Lneira pol' que. procederão. os .mn"istrlldos em reconllecerá que tenbo razao ·. 
·util.processo no· rr.nnicip1o da. , Ba.rrn ·~la.n~n. por mo
tivo ·da .impllto.ç.üo no. tlssnssinnto' de um escravo • 
.Nuncll :tcreditei e nüo acredito no crime 'imputado ao 
'fazendeiro, n1as o que .é innegllvel é que o presidente 
,da pro\'inci" do Rio de ,T,.neiro fez o que era seu di
·1·eito e seu rigoroso dever,- acom~anha.r o processo, 
. forr.lar o seu j ulzo, sobre elte e emattir a sua opinião 
1\ respeito do .. procodüncnto dos funcui<.,narios se1.18 

.subllllornos. · · 
V. E". e o se pado ""bem quantos mnles tem resul

·tn<lo JlO.r<L Mlministrnçiio <lo'nosso pniz de algnll"lls dns 
·nos'UJS filigrnnn.s constitucionnes. Um dos mnis noci
vos é o qlle eon>titlle o po<ler j11•licinrio iudcpen<lente 

.-em tudo e J10l' tudo dn ioten·ençiio dos Olltros pndores 
w6 di\ a.preOhl.\"'Ü.O sobre tl ex.ecu~·Üo·dn.s leis "por pn.rte 
elo podor ndministrnth•o, que não ó senão um ran'.lo 
do poder executivo, e neste cotnll no tJrimelro caso o 

.. -ch:un:tdo poder jlldici .. rlo nüo Ó' na realidade eeniio 
· ramüo do poder uxec11th·o. 
· O Sn. Cnuz MAcuA.oo: -Nesse ponto penso com o 
nobre &enador. · · 

O ·s.._. M.•n·t•tsuo 'C,,,l'o~ : .. :: . .'Es1ins fiÜgranlls eüo 

DISCURSO PRONUNCIADO NA. SESSÃO DE 12. 
DE: SE"l'b:.MBRO DE 1885 

o l!lr. lllar&h:.la :> t:ampo• ·-0 honrado senado..:, 
meu muito prezado amigo, que acaba de sentar-se., 
te,· c muita razão em toJII. " critien feitn ao projecto~ 
mestno nu. parto rela~iva aos 5 °/o• ' 

Semeihnnte eritic" seri" perfeitamente justilicadn;l 
se S. Ex. não partisse dos principias de que.partio;' 
istu é, <ln iué11. de que nilo é de,·idn indemnisnç.iio n« 
propri(;tario de ~scrnvos. · · "· 

Niio posso concordar com S. Ex. Flu. seculos; a 
prop~iednde servil tem sido no llrazil . propriodnde ,-.tiio-
leg•tmta qu:tnto outra quulquer. . .... 

0 S,i, :0ASTAS :-Em l85l O netllnl presidente elo· 
conselho dizill 'J.UO era uana propri~do.dc ·Q.Uc se fun
dava. no ultuto. .. ..· ,: 
. O Sa. !>hn·r~suo C.-x•os :-Isso de incohcrenoia 6 
prediCl;dO ue nlguns dos naBBOB homens do OStlldOõ 
Ellc 'J.UO ao iefenua; 011 nüo tenho cxnpenbo nbto,, 



··fi . ~W 1 Li(···(J"'• ,., 
".Is .. ---·-- .... - _ ---·-··----"··-·--'lq.•P_EN])lCE ....................... - .. ······-·-·--·-----·-.. ':" ... _.., __ ...... -· --· 
5!: ;É~. ·b~ú•l,.ê qüe í ~ âl8ú·.,~~i·. ua~: ·-p~i~~i~~~; :~~·~~J~-
genc•a• tio nosao pa1z. capl\2ea de enfrentar com o 
Sr. Cotel1ipe.. têm •. allegad<>, _para "jn~tificár'o' ~~·111-

,tlono .de .. auaa ·<>p&aac5ea,.• ,ha:ver · decorrtdo· .o. prazo de 
.dez .tnezc&:. 1depaia,: gne o.s -profeaa4.rà.o.:. · f:\G . .'p•recerea 
,do.;consalbo. de~e•tatlo. e:os.,·ot.oa: no·.aenâdo: .au .. docu
.mentoa da•:,mais;iaesplicav~ia.contra.die-;õe~~' l ~): .•. : 

· Por secnloa eoae ilireito da pr'-'.J>riedacle·aobre e8-
, era •·oa. nunca· foi: eoníeatado~ ·O· Estado poiaiuio,- o Es
:.&ado;ovendan,:~o Eootado !Ldquirio · cacra.voa·; percebeu 
,imr.oetoa.delles.. .... · · ·. , 
· · o s •. B.\tu~os BAnaBTe :~E lün'il'li'rleré~O.; . . 

~;'.§,,s·.: !tt.O:;.'i-,,~o .cAir~~::;;, •• ~. por .tod.aà áa.fó~a" 
. o, l!.ólltaclo .. até ,hOJ~ per"ebe,1mpoatoe .d.ellea.; .e .du:ei,me, 
:.~P•r.~!n.àncir.Ãd~.re·t·:~t.eode~ :, a ~or~em de ·cobrnr~ .i,!D
poatoa aobre OlsJnegr.o~,- borr:oraaaa':"'.vos da escro.-,ndu.o, 
~.~~ uüo h.orroria~~~v~s- dos._irnpo~tn• qtle percebeis do 
_.e~~a:v~.: .O:_: .. cootanuo.a.~::Ja •. unpór, ~luco•o.ndo :coan .eetea 
•i&npoat.os, tnlLd .voa Jeyantando :aj contra os, verdugos, 
,oi. 1aenhoreo, qne tém .. o ,direiLo. que. os.pobreio iufe
,Jizes eacro._\'OB-· &&i o os -~primeir_oa que .confeaaã.o·, dizendo 
ull au~> lealdado que cuatáriio,seu· dinheiro. 
.. Horrorisn.i-Vos dciaSes imP!lstoa ~ qtte· no entretanto 
~.voa a1.uten~iio , quo- s~rve yaaro. m~~ter -este éx.c:rcito 
.do.sánguesugas que ba.. em~ nosso· paaz·, o funceaona
,liamo , · o. immenaidade de empregadna '(lUblicos • em 
.:maior uumcro do.q-ae··o de propriet~rios de escravos. 
Naagnen1 "'luer oatro meio de vida aoaiio d'e etnpre-
·gado publico, •.• · · . · . . 
.. • O'Sa. c;;.;,~~alo' i>& Snic:xaú : - .A:poiado. 
. ):fs •. MÂiiiam.o.,C'A.POi :_.,.:.. •••• e até 01 proprroa 
ingQnuos .. de 13',âniaqe-,já. eati\o pedindo empre;1;o1. 
~-o~~Cl .~,ó~ * :c,,ncilfr.ência. , _ . 
•. Aa opiniões.do nob•e senador têm procedencia coo~ 
,tra o projecto de. S •. Ex. ; todoa os seus argnmentoa 
.tanto. valem contra e•te projeéto que se discute,:como 
contra.' o seu·: .proprio-·.'projecto ·: aio ·primoa-irmãos, 
oriundns da mesma. juriaprudencia, que com deaprezo 
'das .. õõssas · léia espera. tmpúnemente esmagar a. pro-
.pdedade. , . .. . , .. .· . . . 

O Sa. CANSA.Nalo DB Sui1xaú : - Apoiado. 
' O Su. o.::.r•• : - Nüo apoiado ; ua .diape'11i9iio qua 
discuti m"strei a 'dift'erença .entre um e out.ro. 

O ::in. II-I4aTINDO CA•Pos : - • • • e éu me levanto 
contra. eSte piajecto comO me levantaria contra o 
outr·'· com-, me levantaria _eontra. todos oa proiectos 
imprudPntes e-cógo_s· que prepal'em pa.l'o. este pa.iz uma 
cadeia de esa<tres que uingnem póde calcular até 
onde lua de che::tar. Levauto-me contra o projecto, 
repito. cemn me levantaria contra o de S. Ex.. pc.r'
.que esre projecto, como todas aa tontativas'louoaa de 
emtmcipn-çiio rar•ida.. não .leva em conta os maia ..... 
grttd"s direitos que têm os desgraçadoa eacravoa á 
prott.~c·,~ü.o e .iL caridmde •. 

..... O S n. CA.s ... Ass:to DE SnfiKaú :-Amanhã o. tentativa 
•erú. cnntrn os co.pito.listas paro. o po.ga.rnento Ua di-
vida pnh1iNt. ' · · 
~ O Sn .,IAnTINno CAXPGS:- Não tem isso a menor 
êluvi·la: m••s ''e''ll começar cle•de j4 o.·,m relaçi:Lo á 
principal c1n.sse do nosso po.iz, IL dos empl'ogndoe 
pubhcus. 1·: é s6 para. este fim que me ·Jevant<>. · 

Niio 1\0 ten1 o direito -do pedir· um vintoin a nenhnma 
.daa .;lu~s•·• deste pàiz, que já vive esmagado do 
imrJosrus. os muis ·rJesndos, co1no i~:naes· não ha ern 
uenhnm outro paiz do mundo, doixandn privilegindos, 
ioo,.;um~s, ee1n ~acrificios, o. classe do~ fLlnccionarlos 
publicO& que tnnto almeja. que 1antn desc.'jn a eman-. 
cipu•:i\o. a cla."se que nos governa, e que ha. de apro
.Yeitur os I LCI'f•ll de tQ.cs impoatos. 
· E" u cf11s•e dns homens que vivem do suor dO 
esc:rn\·n, qnc vivem de emprep:os e que qnt~I'Om cada 
-vez mni .. en1p1 egos. Quantos já eatüo cnntnndn serem 
eurnd .. res de lib-ertos Lf Foi uma cnrp«•fll,,•i.o grande e 
numerusu. unt exercito do desalnu,doa quo cobrio 
o sul uos Estados· Unidos depois da l!"•rr11. e aggravou 
horroros~mfo'nto n sorte doa libertas. 
01 .Aaaim O nobre ~roaideDtet do COD&tl)ho Ulr pormittir{a. 
(,1110 desde que S. Ex. !'COitou a hor11.D11a doate pro-

~i~~~~- :q~~~~~}~~j-~j ~6ii,. :i~~~: ·q~~ :~e·ai_.: ~~ikl~;~~~~~·:;;:. .... 
ao. Sr •. coallellaearo ,Dautu,.•meu. aango, ••.. ' ,, '"'·" ·•;!·O·'• 
· · • O :.Sir:. 'B~ialo,.;á 9oTioar••·(1>re•ldent4i'~'.é"o'!léÍI8J.'=· 
·-·Elle é ayodo·projeoto,··'" '" •···· •' ·· ' ·"''"'"'~ 
· ·._·o· ·Sa!· :1!4.âniio· o~liMa ·(4

' ,~ .T.~m~Zazâô··v:-·tJf !::if;;_. 
• 'I' • ·-· '.J t-1· •· · '• · ·· .,. • •'• , ... ,,_ '• __ (., ~~U{J• 

; ,;:.o,.sJ.;.,DANTÀ,I: ·:.:· .. o,;qu!.aclmiro ,é., que oo,que-~ja· 
suatentio e1se prOJecto, aao auateataaaem o .me~~iJ.uJ ·: 

.Ua.Sa. · SIIIAIIOa.:·- E 01 .que coademniW' oa&e,. 
·sue!'eDtaiaem·c:>._a«•v •. _Ex. . . .- - -·~.:,!_~ •. -~t!··-'· 

· O Sa. M..aTJrcoo ·.c ..... , : - ·T.ado ·isao não_ ano· 
:·âamira,. porque tn.do é, ilJ~)gico .ueo_te,.,'luadra.,.quet.pa
:rece ,de gerai loucurtL ;, nao ha·me&o de obaervar-ee.:a 
log~cao c:•'· •' .. 1 ··, I • •'•';. •i;l! ........... . 

· ·O Sa. D4KTAI : .,.:.. Eatiio· .hoje os que me; eeinbat'iio• 
·muito eotbuaiaamli.doa •. , · . , · , __ ._.!~! .·:G 

. O Sa. MAaTJIIBO C.L•I'O• :..:..sini; ·aenbo~; '~A'Õ:t:~iD:;a, 
·menor ·duvida'; .. m·aa' · entbuaiaomados não. é··o "toririo, 
·deve dizer-se ··horroriaadoa;. ~'e'(e. dizer qá'é .o.', com
. blniii.e e combatem' aquelle• que têm .. medo,. por, xcrem 
aa;,im arriscado& oa destinos do }lei• com:o; 1\taior· 

-so.ngti8 -frio~ .. ·coiJi'· a· J'!l•ior ·calma_~- . •em· ;ao:~·~e~~~ .. :~ • . 
poder all~gar aco_ntec•m.entoa ~atore~;~aem a_e J~r 

,aiJegnr deaastres•uaa·fazeadaa, ·J>Orque.raao tem-hav1do· 
.nellas numero maior'de desordens do·qne.'havia'éln· 
-outro tempo. :.. ' . ' . -··. ~ .· _. ... ~.!. ~-o "'•: 

Nao siio os fazendeiros que··oatão J10tliado·'a1protM
. ção ~o. govenio·; e e": c~ntin~~ a dizer a.>•"~on·raao. 
pré11dente do couaelho .o ·que dazaa quando era ·m.nia-· 
·tro: deixe.a.pobre lavoura, o que a··a!aombra:·é',a· . 
somma de proteetore~ ·deli a que 'oe levantll.'?'; .pedn~oa 

"por caridade que a de&xem. que não a· auxahem ; por
·que e auxilio ·que o' governo dá ·a &•pbjrxia, e ·u~· 
.desejo que ella aotfra Cla maior daallapby:rtiaa-, que•llie· 
-dê morte mais rapida e maia prompta, mais saugui-
nosa e ,~iolenta. · · · . 1 - · 

. Mas, dizia eu.- o governo imperial não &em o direito-
. de imp~r eata. ta-xa de 5 •; •. a t~a a na9áo,: cjuando ·a. 

classe, donde tem •.abido o maaor numero 'dos e::nan
cipadores; fica gozando. de beuefioioa ille·gitimos; ·por 
que nã.o aiio proporcionae• aoa aeua ael'Viçoa ; ordtina:
doa. aposentadorias. jllbilaçõea dadaa até a ·moços ~c a. 
rapazes, accumulaçõea escandalosas; clas•e qu~. não 
concorre em nada para esta obra &allta da regeneração· 

do /.,~i~ue razii~ eata classe niio deu o .exemrlo ~· . 
Querem tirar ao proprietario de escravos, póde-a•r 

dizer, a sua propriedade toda. J4 reduziriio o valor 
do escravo á met .. de ou menos de metade .. A lei· n"'•te 
artigo que tanto horrorisa ... abolicionistas, r~Ju7. 
este valor ainda· á metade ela metade, · ctnando. os. 
fazendeiros quizetem se lltiliaar d'a preferenc&à, porque 
estou bem certo. ou deve-se crer. que ~a libertaçiio não 
ser& COD~edida por patota, !ftal SÓ eor prepostas d~a 
intere•sados, que, aem davada, terae ·toda a pubh-
cidade. · . · 

Ora. se os omancipadorea querem fazer a ·Iibertaç~ • 
fação-na de modo justo e razoavel ; pouhão em pra
tica a sua idéa e eu niio 1ei porque o nnbro preai
dente do conselho, que é hoje o uut~r principal_ .de. 
projecto. uüo respondeu. a este• enthuuasto.s nbol&c&o
nisto.s q_ue no _Brazil nunca se probibi-o, nunca., so fo~ 
l'C&tricç_u.o o.o direito d.e libertar. O nobre ex-presi
dente do conselho, que nos leu aqui iuformtt~•ões do 
faze.adeiros aconselhe a esses fazendeiroa . que liber
tem us seus eacravoa independentemente ·do. lei o 
do plano aqui apreaeu~do ; haver& !'•sim maior 
anerecimeuto em sua o.c9&o. mu1to malor _do qne ao 
o.le• forem obri~tadoa a libertar escravos por lei ; 
ho.veró. naeim mainr p:loria sem duvida ymrn cllc·•· . 

Mas, niio se póde deixar que , ... p'e8tlr este impostc. 
sobre outras claaaea do Imperio, que niio a u"quolfes 
a que me tenho referido, a dos empregados plll>Jices, 
o funcciono.li1mo. os hotnena qu~ "Vh·em de empregaR, 
unmero que cada vez au~menta mais e qu10 ha de 
augu:_~entn.r porque, como dasse, muitos quetreró.õ ser 
curadores de lillertoa e outros .novos empregos para a 
execu9iio da lei, como no!l Eatadoa-Uni.dos. · · 

Os que aqui fizeriio aa kermesaes. 14 fizerü.o os ·~ 
pregoa publacoa. · Süo·os homcus que mudi1o o• deatt
DOI das repartiç!See e eatabeloounoatoa pub~-. aa 
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..&.Pl'ENDIS!! ro. 
\~~~~==~~--~~~~--~----~~--~----------
_;;;.;;;;;~ .... ~~b~ .• bolicioaia&u., Ee~a bo~~o~·.aão , · . Sr •• preài<leo.te, :·nio, &. Qr&rtigo . IIIDi.U.C•...,,~, 
. •-lllll~~ !le:or-:,:~nu,~ <)Om,a _ .JDaior., pane,. cltm · . ma.ie_• me•.clesagraela .no_ p100jecto, .e, :ea,DI4tl éinarà dil
~~ à ~a.aa ... 81!Gefldade.!'•·• :····~·.". r ~-·::·,r. •·:, .•: ·, ·~..:. !:• ·t~&to •. ·.ou,, :c~eio (.ljQe.,.aão.,..e.$t&ri.& Da .. ,miDbal~élotlt'e
"., .Co~.:. 11&0. ha ruao para. o corpo" Jegaalatívo oieuci~>a eapecular aobre ea'k ~>ztigo; .,·cújo ,aepiri&e<
-õeizàr.'cla pedir o. -coaCIU'ao cTeU..a ·oJ~>aaaa,: ._uma .. :vez cleaejari~>- ~ar. predomioiU' em .. todo• o• oukoa,..fpotoqua. 
· q_ua o-uo'líra· preeiclea\0 ;c}o CC.aaelho wmt tauto .em~- -,é . o _. aapirito .de,reapeito • .. propriedade,;. baaecaa~ 
·Dho~a~:faw.,paaaa!;.'!ca~a.p~je!l~• .Pr,ojeo&o que_ elle · ,ela aooledade. •i:viJ;,, Não-~.poaao, '~>compllllhar olgu,.. 
tOmou aoe"dau~·ultímoe pnaadeatea'do·oouHlho. .. , .libera.ea que eutea_dem ·que .,:,aociedade ; ... iato:•.4o>-~ 

o_ s •• »•"'•-•-=-_--A mim,-.. Diio_ • I_ ato_·"' alncla um ,-:verno,ou,rei ~e' tudo, a..que •.. oo;olinito.iaclio:~··"·é 
• · ·• · c1 '"-'-'-- • ... • -- · a·b · · · · .Dada.: ,J!ara,.mtm, ,quaudo oa:homeaatH naaano~ ... 
'maio· _e -r -oppoa&çao:maamo- 0 auto. - . · ' · sociedade e cleixãri.o lin:it .. r " .aua.Uberclaclo uat-.Da1. 
~ ... ! (f.Sa.:;:ibia~i...iO-: 0dftil:, :;_·o· tuaclÓ- _ela 'cloutriiia! foi .·PI\ra ,garanti-la e· uaegotr .. -la, • Diio ,p'a~:.,. Í>l'ear 
6 o meamo.... · · · · · aeu1iores; rara· crear' .poder uenliilm · qúil' -t:aleieê ..... 

· :. O•Sa; P.aft.U.DU·»• :cUJIW..::- Com pequet~aa·va- · ~o que. reu.dir'!ito •• Vejo, por~m. que· a parte' •"~ .. 
•l'iauteo.' • .,., ·,,.-, .. · .-. · , ... _- ·. ··· ·· _ · ·. •: _- · ·auculca do'm•••··acliant..-da do pa;rtido·Ubenl·clouono-
'··o sil~,;K1r,TiiniG c.uii.oGa :..:....; .. 6'_quíi,& próprie~a.de ·e do'outroa·paizea;-ueoliuma' objec\\i\o Jllie·iaolpoile:r 
--.,a,D_ ""'- ·e·pr:sried_ ado.- · Sel que o_otre o a_ . auxall". _ _ 'absolato e ·ao ·-de'ipotianio : o que· quereín 6 .aeren> ellil• 
--- - d oa agentes d_ o ·cleapotiemo;· (Apoit<doti;)'" · · · ~- · í""" "na·ctcl'mea'hour · o··amigo'havia'gente que enteo '"' , 
"'iue'·a·própdoclado escrà:va'era·amcrime 'que: precisii,va' . Com··muito ., eapirito, depois· ile· •uma· êonlénacia. 
aer l'uuido ae:veru.meo_t.,. _ . . . _ ·· .. ·-' __ · com LaSialle, o ·-Sr;•--cle':BiamO:rk'· diaae: «'NIO are 
'.:·o_ sa';, FlliULUC_· .. oiia. ;..A. ,Cii.c.U : ..,;.. E_ rir. uúi: IÍtlgm-a. . 'reatou nenhuma· du~icla -de que--elle•:uão•tem' uei&hii'IDa 

·• 'ob)ecçiio_ coutra a realeza: o· que. elle ·cleaeja écaubiti-
- . ·O· Sllõ·JW~&'I'IN"!o-.;,9,:UPoa-:.-,:-- o.Seguuclo: -e11oa~ •:um . '<tu&r:a,· aua ,ã:do• rei: Gailherme. '" , 1• • • •· • : : • • • ''" 

·bomém·-- propnéSOno_d.,.,e-a:voa·é;-'1lm•labéo:ag~al. Na rea.lidade, o' liberalismo Cle cei-toa·.Ubenea:t;• 
·- 'laé•para>oartaa claaaes na Europa• li-o- aer.propr!e-, mai~ horrivel,.doa,deapotiamoa;.•é_a .,ioleJII)ia _o, o diee
tario. O uooao tempo ha- de chegar; tambem 'aqun> ,potiam,ô-_maia de_lÍcár'oa~o •. , .. :. . .. · • · ...... , ', .;o_.-.. · 
,Hr .pr_!)prietario. ba ,de ,_aer. um-,labéo_. ·· · ·- · · · . E'· esta a: guerra' fe&ta ,_·no_ ~Braz&J;· hoje,:.á.'piOOI!fA~ 

.Arta~o 1•. (U.) .·, ·;;. ·:: ,_,;_ ,_,, . ·~iiae~· com'o !"éamójuizo 'e 'criterio·coin qu_e'oc.~~ià!-
. Eu-pediria ao_booraclo .preaicleote., do c~uaelho que laamo, ua Europa ,,·corróe•-ao -entr~>uhaa- claQilella 
-.lecreKea\Uee' uma 'tàii&;_. ãCldiciouaT '(&;_,que ae 'percebe -contiuente •. )ÂI.>CODaequenciaa;: DO noaao .. paÜ: _,,.h\o da 
. sobre~ .:v.On'ci,!De.Dt~e~-- ,&.aPenta,aat:na. p_r~p2r_-;~o', niio a·~ ser· .mais: fune.itaa. ~porque: o :poder: .aocia.t,: .. entre -!061, 
·deaaea:v·eacuneutoa~··como.ela accumulaçao. clollea por tem menos raizes do que nos po.ízea.velhoa ..... _:,, 
'tituloa:'ai:veraoa,_:unia' tas~ :.é,reicente. Pare~e~.~.e. do Niio é, pois, '!-. favor_ a_a_ propri.eclácle o, que··~~
: eqa~d~~ ,e~.i~~r:: .a.o, ~P."Pm.t1~~-·: . ~ · taxa: ~dd1clonal ; contro.·-neste · art1gu , ~na.o~seL a e· amceramente · ou· 'Pt.• 
·oa1mpoatO•,~_•:çb~-~~~~!?'_!"_~!'~o~.:-,a.pe,t:l.~•--~;·-Y~_~vaa __ qne _.·(úr~_ul."_._: -_-·- . . ·: _.· .. •·. · _. · :· .. __ '_ ··::·. · .. : . · ._: ~-.-:,··,j 
percebem penaõea0 e •meaoa. aoldoo;.,emfins, os que _.per- . . . 
'cebem' jíf!u~ea:·a;i"guerr~ iii~ri~t:ei ·a.'couto .-.di\' ,r_éi•; .•.. o Sa .. DAI<rAI: a.~, um,a,parte. c ... 'c -.. . .. ,, J. 
Tocloa oa outroa deveri>"coucorrer par~> eata· obra. E ' · :• o,s&.,l\Luar<Nao•C.uooa.!'--Maa não-é eate,aiuda<e 
>um·~crime:>'tiio''hOri'e'ndo,''ê'"umii ·nodoa--tamanb~>'que maior defeito do projecto. A tax·a é 'injusta~'!! iaiqui. 
paira aobre a uaçiio _ b':_azileira,. que 6- •preciso". que .niio_ recahe_~•'!l?re,.'"\u.elle~aol;>r_~,'lll!m ,cleyia; ~·~aõ,ir • 

-iod.oa:oa filboa cleste·~pau; :demonatremJo: empe'!.bo.q~e ·e· n..o respc1ta, nem gar .. nte o cl&re&to-,de. propraedlule 
·Umccle libert'a-Jo,1de ••emelhaote:.macula; ce:oao. veJo e1n toda,s~a,plenituue_,_ ç~mo.a. !'oiJ8ti~íii9!io e,xige,,_ 6 
<quem melhor. pnssa:e·cleva·.· fazê;-lo: d!> ·que • aquelles ~>pena• ma•s·uma'cl\rga para· os contflbU1Dtea que JA. 
4que. áa \"ezea .8 em nenhum :aerv&ço,· "L vem ·eacand.alo- a. tinhiio ,mu~to, ~~s~ !\~~ s~fficie_nte: ... _ ,., ... , . ; ·~- .. ·.:1·': 
•nmeaw ela• taxas le:vaotaclaa .1\. custa do .aaague.clos Em lugar ele ·t .. o 'fGCalmeute acettar·uma ·agiJ"a_y,:.. 
·negroa,' :vi!em:clo ~eaouro ,!S .aó do the~ouro. çiio • de. --:taxo, ·mais C<O!'vii>ha'·que· o .nobre .• maui,a~tp 

Sr. preaadeule, uao farea ob~ervaçao alguma ·em ·preaauente· do·conselho•t&veose I'eusaao·:!!m·t•r&r,es.\a 
defesa clo .. projecto,;.:·:embora .DILO me:pareÇGo:piOOce.- mesma somma doa verb .. a qtte o ·orçamen~o· coutem, 
deatee as reftexões do honrado aenaclnr que me pre- ··em·.muitao•cl~>a' quaea· S. Ex. póde fazer grandes eco-
ceclea ua tribnao ........ _ ~" ~---· .. · nomias, como por exemplo no•peoeoal·das-reportiçl!ea-

0 me11 papel no senado é verdadeiramente singular: ·Pilblicas. -.. . : - . _ . . t> 
!'aOu: décidtdamoõte ilpposicioniota, · ma:s . teuho ,tauto .. c:Eu·- não •. fallo _ ení geral,• m_as o governo··niio póc'le 
meclo doa ~>boliciouiatlls': que niio ·. melstnto com co- negar que os: -seus .funccionarioo;--· que·· siio por elle 
rapm de fazer opposiçii!' ao miniaterio. Se e a :via~e .reputados._ muito .aptos, muito" hallilitados •. q_ueirão 
00111 maia reaolução:e:an1mo•de•regular esta materaa ae&s ou oito accumulações, o que se. podia admiüirmaít 
:fazendo prevalecer U8 icléaa que Gi!'d~ '!a presente ,diapeosanclo OS ,OUtros e njustanclo-se_OS serviÇOiipOr 
'liillaiio ouvimos ·aqui:"clos 'niembrOS 'P.r&ncap .. es_'do par- tarefas, , . . . _ . . , , 
·tido c<>nservaclor' eu ·certamente ·daraa o meu voto ao ·.·.Em .todo o ·caso, Sr. presidente, uio-.me:Po;óponbO. 
'gàbinti~e; :mas· infelizmente .hoje,. ·J!em ··é já. ·preciso a protelar_ a diacnssii.o, n"da tcnh:o._~om" gD.eí-ra·.qU8-
·que O:S opiniõea·aeji'io··velhas: •mud .. o-se -.:ap&damente f .. zem os :abolicionista• no ... governo e. ao' projecto. 
'aa O)!iDi6es; 'e 'o em juatificaçiio· é uec~ss .. r&a. . Ouvi o nobre sonll•lor que me nc..: em frente diiu_. ao 
"Sei 'que• a 'eituaçiio'clo! hourado: presadeate. <!o COa;&••- Sr. ~abnco: o meu abolicioni•mo .uiio_ .é. como .o aeÍI-jl 

lho é emburaçosa deede que para·S,·Ex . .-_uao sea.se (Riao.).E\\'.tambem :J'OSso"dizo!-lo: a minha oppoaiçiO 
«!!'Vif!-ude cle:pGCto. que .fez: OU ·c}~ reso]uça<>. ·proprta, _BO projecto UiiO é a destes~ senhores,, ' ,. t·, 
·é preca•o•que· o -proJecto:.paase,-seJB•oomo fOr.. - 0 S D d' · t a. .oNTAs .. um ap .. r e. . c -.,,,. 

o Sa.'D:Onu': ·.-E•! •6 o· que explica a attitucle do ' o s .. ; •MARTJNBO c ... os':"-Ea' aon" batido dia:'cli-
·go.,erilo. ' · · · .reita e da ,eaquerda, o projecto me bate,· os :abolicia:-

0 Sa.' llt:A&Tli<BO CA•PC>&: -,'Neste· ponto acho a .niataa-tambem me batem; niio posso·ter•outro ·pai1et, 
v· Ex.'tod" a·raziio; Os nobres ministros procedem ·e-hei·de me-.,aler·cla liberclade·que 11 miaha. oituaÇiie 
'chmau'e!ra,q~e.tod~ a ,reapousabilid ... de_do' .projecto. actu .. l me dll.. Sei que o nobre senador·o·Sr;·Daut'aà 
todaS aa ·oonsequencuLs •. boas ou más •. -~"o. ret~va!QrÓ.~ .tem· & meu respeito a meama,opiniio qaO .• eQ.o tonbo a. 
aobre- a cabeça ·delloa. ·Eata· é "'verdade. O parlatneoto respeito deli e,., lamento , Gpen~>• a .. ·nosaa· aeperaçác> 
é movido.não ae'. aabo· como; 'lUe!" cou)>ece o ,nob~e (riso); ma.s não. tenho .. A -pessoo..de S.·.Ex .. aeniici.a 
presidente ·~o conselho vê n" pliystooomta de S. Ex. mesma est•ma-qae.sempre.t&:ve.. . . .. . . '" 
o couotr~&ng&mento... . . . ._. . Sr. presidente,.,parece-me ·q_ue o nobre preeideat• 

0 .Sa. Da.N'I'A&.: '--Isto é exacto.; elle anda coa-· do couaelho tem pressa do proJecto... . .. , .• 
atrangido. • . . · O Sa. Ba.11l.o ua COT•au• (presiàent~ ào eo~~•dllo) ~ 

O ~a. B.aiõ na Coraan•ia (prelitünta ào·con.~elho): -Pressa'! !·EU~ !'Ód• ir elo :vagar. _. 
1 

·· . : 

- V. Ex. é La,· .. tcr '!·Eu o que estou é doente. . O Sa. Ma.nTI!IBo C•••o•: - • , , e eu .. não' que .. 
• ,·'·0 Sn.- MA.nTINuo CAilPOI:-0 'l''c declaro a V. Ex. abusar·d .. posioiio <lo S. Ex. porquc:vejo · quõ·r,~a]it 
• que ainto {DUito. mente, nocfuudo# talvea·elle·ponae -~lhor-®'_ que-n 
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··ClOntr&·o projecto: por,m, annuncio • a· S.· Ex., que 
.~,taei· <H-.olfenoer·-nma emenda substituindo· •e!1:es'_5· •/o 
~lllldiaionae•,·'POI'5 ou m&io, quando ·V. ·Ex·. ·quizer 
•,•.obre:. oa ·veneimentos.· - . . ·· ~ . ·' · · · · · -~: · · 
...... :Declaro a S. -Ex.,• dc..t d exemplo; comecemos ·pelo 
;.aoaoo, '0 ·aliis. ·•entendo que ou troo ·não devlão·· tomar 
: .. :ti&rte. ueot& obra que doviiio ser o• aboliciouistal, 
·porque ·rl ;nós outros, nos cabe ·muitos outros· ooua. 
·.}orevooieatea -.da nossa. poaiçi\o, que •iio ·tão grandes, 
•qno• poucas familiaa • de lavradores poderão manter· u 
.i>oaiçiio que tom. hoje. · · · 
.,.._ O'Sa.•·o_....r.._.·,....:.xaao é inevitavel. Ninguem é;.,ul-
''!iado'·disao. · · • · · · · . · . · · · 
-~~-: .·Q: Sa~ M.\aTJrfBo (i~:w•os.-:- -Niio acho ÍDbVÍtavel O 
.lli!ar'quo é :.acarretado o causado couheoidameuto por 
7:~fis.·,';·_ ~cbo' :inevitllveia os ma.lea que vem por- força 
c IQ,aior e niio pe~a vontade dos .homens. · 
· ... ,O.Sa. B .. n;.o Da CoTB&lPE -(pre•idente do conoelho): 
-~·N:i.o se refere a mim seguramente 'I . 
·•·•· o.•sa. M..aTJN•o C.ulPOB :- Ni\o, senhor : refiro-me 
·&:homens perversos, e V. Ex. subo que estan<lo aqui 
no senado não podia qualificar assim qualquer um doa 

· <&eus -membroa. . ·. · · · . 
:<-·o Sa. D .. u.u: -Eu não ouvi o que disse. 

O ·sa. M&aTJNae c .... oa: -Desde que partio de 
:~im a .seu ,respeito, póde .nlio ouvir não tenha receio. 
o' o.sa. o ... ITAS:- Nem quero ouvir. 
>·· O•Sa. -MAaTJNao C..-os:- Felizmente a descou

.. fian<;a ainda niio appareceu entre nós doua. (Riso.) 
· . (Ha um· aparte). . 
·:,_Sr .. presidente, digo (c parece que é a segunda ou 
·'terceira vez) que não quero protelar a discusaão. sobre 
tudo depois que o honrado presidente do conselho noe 
declnrou que ""'"' incommodado, e não quero protelar 
.a diacusaii? porque precisamos multo da sande de 
.S. Ex. (RISO.) . · . 
· O ·sa. B .. alo Da·ConalPJI (prclidenl" do ccmselho) z 
. .-.. Mais preciso eu. . 
' · O Sa. Mo\aTJMBo CAJIIPoJ : - Nós tambem preci-
'aanloa. . 

Era justo <JUe ae mandasse teatejar por toda a J>arto 
• elevação do jlartido con .. rvador. ao poder. Nisso 
Uiio . havia razuo de queixo. ; mas queDrar vidrac;aa, 
·eapllncar os cidadãos. • • . . 

O Sa. BAalo-Dz CoT&<uPa (preaidente do conscll&o): 
-Isso. é devido aos mãos exemplo a. 

O Sa. 11-IARTJNBO C.uo•o• :- N 6s não os damos· 
Eatas cousas não me parecem de bom conselho, em

. bora. se fação no Bom Con•elho. ( Ri1o.) 
o o Sa. a .... o. B .. aaaTO :-l'Yie parece que niio 

.•houve tal couaa no Bom Conselho. 
·. O· Sa. M..aTJNDO c .. aPos :-Espero que o nobr0 

Barii.o de Cotegipe, presidenta do consolllo, nlio per
dor:l. nada. Paulatim ambulando longum facitur iter. 

V. Ex. póde i.-. ao seu fim com mais moderação e 
achará mesmo para o seu partido justas reparaç'ios u 
'fazer: ha. conservadores que merecem reparações. 
Bei de ·me occupnr com uma. em outro dia, pa.rm. niio 

· met6-la. a · martello nesta discussão, o para a quAl 
desde lt'i. peço e conto com a protecção do nobre pre
aidente <lo conselho. 

E.' ·rl!lllativa. a um pobre homem, que de mais o. maia 
ea_t~ 'fazendo V •. E". perder dinheiro, porque como n. 
&lll\ uo.tica está fechada, niLo devo pagn.r imposto. 
.(niso.J .E~ iustc;» que se mando restituir os i1npoetos 
.ao pobre botlcar>o. 

-Tenho muito empenho que V. Ex. faça justiça e 
<:onceda reparação llmpla a este pobre boticurio, qno 
nio tem outro crime senü.o o de nü.o querer vota.r com 
um ••no.dor da<J.uella provincia, o que ó uru direito 

-exorbitante, clirc1to qt\8 nü.o poa1o admittir po.rn. os 
senadores, o do donatarios das yyovinc1ns. .A minhn. 
provincia é muito grande, Oll nn.o posso o nc!U quero 
tornl\r .. me o seu donn.tnrio, mas os senndorea por pro
vincias. pequenas julgiLo podor fazei' .este direito 
-.Jfectivo e o querem fundnr com violcncias como esta. 
;,_ Qr!L, eitc d.lrelto e•t~ prejqtJ.lc~!ldo os coaeerv~dores, 

' 
e eu desejo, tenho ·até es,PeraBÇa de-que·o ·nobre''J)A'
'sidente do conselho''cbamar'/i• esoea ·ienad<irea al.0 ordétn 
·o faral. com que o nobre miniát·r&de:imperio ·c[~ UceriÇa 
·a eáte· · boticario 'po.ra; 're'nbrir a~ snm' b"otícà;"fazéndo 
nsaimrdesanimar·ontroa que :·deaejeal· pera~uir":.o·'meu 
botica rio peJn·raziLo do' qno' est.e é liberal.""·,(li•o'') ~ · ;• 
· · o Sa. F.r:.:,.:.,.:o•• Di Cuioii.: :...;.;.Qüem··ni:.à:di>i'''•~ha" 
a. botica 'r · · ' · ' · ... : ·: .. - ·"· .,, .. ·'. ·. '···."' 

O Sa. 1\luTJ~no .'C .... •o• : •-::. Désgrai;aài&,.,e.it.['era 
liberal: mo.a nunca: ·cha·marei dé lib'eral a'·um "iuinliit~o 

·'lUO nsoim procede; . nem •·queni· apatroalna~ esta• ~vio-
lenciaa. · .... ~·:tt,' ~ :-: u • 
. :. Espero ·O aobre. presidente do ·co~elho :8' seus(col
legas ouçi'io os protestos destes oontra oa· que querem 
fechar esta botica.que tem muitos annos. do .exiatenci_ & 
e com aut_orisaçi\o le~~:al _da :junl!',de;~yglene;-·:,~ ... 

Sr .. pres1dente, eu JÚ. d1ue ma1s d.o .. que·aevl&.neote 
particolur e vou concluir.· para não'illcorrer· ila cl!nsura. 
de V. Ex. · · · · · · - ........ .'• · · · r 

A respeito da . botica eu pedirei ...:·· "_Pillav:·a' para 
aegttnda-feira, agora estt'i. em'moda pedlr:ae-"a· pala
. vra de veapera. • me . parecia . que ... deviat:aer :oo'dia 

r.roprio, aa oocasiiio em que ae: quize11o. aaar:da. pâ
. avra, m.aaemfim peço a. nalavra -l>ara·Íeguuda-:fei~a 
CO~O.VeJO aef'azer. . ... :, u.· \; .~ ;· .: 

O Sa. B .. alo oa CoTr:GJPJI·(pruidente 'de oon•el.ho): 
dá um aparte. . . · .. • :-. · ·' ''~ ': 

O Sa. M .. aTJNao Co~olÍIPOa :"--O boticario>l.'coitado .: 
e&J>era .e. h a de ser attendido neata rec~amâ9io· •. : ·; ~. 

Devo Informar ao nobre senador que-os -hberAes de 
lá siio como o a liberaes do · norte ; · é · a . ·pedido· do 
mnitos e ha mais. de. um anuo que- ._advogo a .causa· 
dease boticario. Elle não póde lutar .com ·um'•eaador · 
que é ou quer ser donat&r1o da provincia. ·. ". .... ·' 

Ponho termo aqui ; olferecerei emenda• ao Imposto , 
para o funde de emancipação. . ,. · : ', . · 

o. s •. B ... 1o Da Cora&IPB (preddtinte do conselho) ' 
dá. um aparte• . · . . · . · 

O Sa. MA.aT<Nao CABPOI : - Se V. Ex. 'é embara
çado nas suao alfandegas é pela elevação da taxa·:· e i 
a quenta que V. E:i:. ouve das outras nações coatt"a o 
Brazil, vem principalmente da elevaçi\o exeesaiva das 
taxas ; era tiom substituir esse imposto de .importação 
por um imposto interno,· aeria isto maia juato. e. mo.is 
facilmente pago. pelos abolicionistas : cada um deli o o 
pagaria voluntarmmente até taxa dobrada. ·· : • 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE ·li 
DE SETEMBRO DE 1885 

ELBK&NTO azavJi. 

o lllr. •••é Doalfaclo I - Sr. presidente, esper~ 
do senado e do organisador do actual gabinete mere
cidA desculpa, encetando a diacussii.o . do art. 3• c 
continuando assim no debate da materia;_ .Cumpro ·o 
mo~ dever c~mo entendo, e ·em conscienc~a.. jtd_go-Ino 
obr:gado a d1sputar palmo a palmo o terreno c&rcu.m
scr~pto da reforma. . . 

Respeito a opinião de meus amigos e. de aeus 
ndversarioa: mas acroditô que nos parlamentoi fall~t
se lAmbem pAra o paiz, principdmente em face de 
uma dissoluçiio que - ou nada signifi~:a ou oigoJifica 
certamente um novo appello ai. anç .. o, .forçada n enuu.:. 
ciar-se sobre a. qnestiio servil, no .terreno em quC a 
collocou u projecto que discutimos, producto de uma. 
liga, que. para ser coheronte. deve sustentar-se na• 
urnas, como.austentou-ae na. tribuna.. · · · 

Se niio est\ no alcance de poder 'Algum limitar a. 
orbita do pensamento humano, e n. politica paru. os 
homens de consciencin. impõe· deveres, os 9,_Ua u.coJ•ito 
e não aceitiio a reforma só podem ped1r a confir..:. . 
mação de sen mandllto em nome dns doutrinas q,na 
sttstontârüo. • 

Discutir, portanto. o. nrt. So. qtto "énCerra. no prin-. 
cipio dn. indcmnisn9üo pecunio.ria., embora. corceu.d'> • 1 

contrndictorio, as b~tses <la incomprellenaivel rofor1uu. 
é dever hoje IXlnlor do 'llle ho!ltelll>. , 

. ·~· .. . . . .. - .. 
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.• fac&oe,ncl-avolven~o.:.ae.em •u:ma''aene; co!'C.!'t.l!p,ili(~! 1 alnâ!' q_ae o mooero eaoravo &IIIBD_te..Mnclo,~p!'J'aoae 
,de m.o~o:·• un•·?~P. hllllrem•o.• :e>ut~oa:;y#.?~ 11~ .. ~. otpr-; ·~~"''.1.-r,.l P.!l.~llfl\~n~l',:•~:. b_l!ac .. "c•d•.Jtrabf5)ha:.IJIII"'J'.re

.m'l. n.'-rao ae~edeor~·od.r .. ProvJdendJa •. 'que ba.· 'CTe·pa,aar ; 'münerad .. or.,;. tt>Ulqsb o.'·.J"'"-.. de .p_ar.;,.natul'ahnent& .... 
.AJbietoria• ncor!l <todai 1ra•··· ·1"eticencia-s ··~o"' jnoéà~n~~ .... ~~ , ;a.O.J?.O~.·;d~ ~ ;e~cr4~~JI:· .~·~. ~~~'!l~er:c]ante.,;l'ep!M!'••&ar 
~ODl- t.odaa '.a• JDterroga~a· do: fat~uo. • · · · .· : · ; · . -~ :·: ,! . d.o:;tra;P,al.b,o, .•. ~i•'liP.l.o~a-~o,, lD)"eatod'? ode':' arb1V10 ·
., E' qaan.: um :·deyer ele• corte&Ja uoa · tempoa· que 'lomitea. de· ooaceaer., hcença.caoa 0 hbertoa,para ·ma-r 
.&t@:ve-moo saudar ·a fortuna. · · ·. ·' · · · " ' · . ''.' ·· ·:: ·1 dnr''. ele'' 'domicilio·;, :·teinoà ·os, contr&taa ,volnntuiM 
··Dou oa maia ainceroa embóraa ao Sr •. pre•id_en.te·do de''·aer:viço~ oub.::,p'!na., ~e.:, .cjniljZe_:!iiaa;_de,pri•io·,-... 
~naelbo, ao ·entrar .no doba._' do.:art. ·3• do proJecto. trllbalh<~,.'afôr~. ·a. penopectJya.,;ge_neroaamente1libtrl'l· 
,,Aasim,eo'!'o:o &':Jteeeasor·de ·.S.·Ex; 'gailbou'.victo~iaa; claa. col.~nia~ ·a-~ieólli'i,,~pl_'~a: ,t-ardia ,ed. ~cação-,tk•qu
ll'~lo .. ap.o•o-:conJt1Dcto d• hberaea e· ·coaoervadoreo; não foo. 'e<lacado ·no . .-eapuve.ro;,,,temoa,.a.,muaculela 
• _oymbohsando-e~sa inve!!ei.-el·maioria, n quem: o ·chefe trón'sf~réile!a:: ~o; doiJ?\cili~ ,do, ·eac~~o .. em"h,YJ»!!t'be--. 
do .. actual· gab1net!' nu o q~er. eoncener· a ·honra de d!' ve~Jfica·ç,.~ 1mpom;-:~l_. ~~to, é,, g!la'!do oonv•er.,escl-, 
melht>r&r .o aen. proJeCto, nsaom' tfmbem S; Ex;; .ge- &Jvamente ao.'•enhor, com .BA~dicoo.clo::pen-•$0' 
ne•·al, maia ;feliz-_do qne: ~oiJ>iiio o cAfrio.-ao, acaba .de. f~adainentál':qu~!,"loeali~.c;>u o :eacra'lo,.! estima}o<iJI., 
gan)]ar·.dnas batalhns. de Zama;·1lma na \Oamara doa do.rec.to úo.aheaaÇI!oa; tem:>a ua,ex!'eJI9ao.couceo.t.uoa• 

. de]!utado•, e .outra no. aenado. • · · · · · . · da'· evasão a porta aLerta a, uma .sMia de abuooa.Jnter., 
· .. _._·_;Q_ art._ .. _,to~ ·:do-. :proj4!cto .PB"Ia.va no 'mesmo dia' e miná:veis, · ~ovorcioilaudo ,_ao d~_n_o, e aoa •eua·: ~OJD'""! 

qnaoi'.á.. meoma hora, em que 8; ·Ex'· obtinha o maia plidrea ·a meio de evitar .a·comminação ,ela lei;. temoa. 
eap)eadi_do .. triumpbo p~ra· um ministro eonatitncional tndci' iuo·. no art.:. 3•, .• ·como .compenaação,a tebella 
do Brazol;, ,O .. Sr.. pr•••dente·do•con•elbo, •em reque- do Ai•! . · . ·. · · •. · .. ,.:., .. , · ...... , 
rimento e por seu proprio despacho, conaeguio, inti- . Oarti~o começa pela aftirmativ ... de,que,oa.eaera-
mandc por ca$. ao parlamento,.· a · aolemne confiasiio voa 1111Ltroculo.doa aerão libertadoa. mediante, a bulem-, 
dó1 ~que .• a tarefa.: unoca. d!_J& camarl\a diuolvidas P!'r nisaçüo .de· aeu. valor.pelo fuu<lo. de emaacipa9iio ou. 
annuncoo:é,,v'!tl!r .prorogativas de or9amento, e nao· por qualquM" otttra.lúrma legal. • .. .: .• • ....•.. • c. 
iuterpellar mm1stroa, .que- 16 devem :contae·ao oe- .A.· primeira pergn.nta que !!XCtta a~ le1tura é ,a·~-· 
nado •.. , : . ,· . , · . . . gninte·: a deducçao do A l• nao .é fórma.·.legal de 1•-:· 

Não .. le'(o a mal a Yictoria de S. Ex;: Zama não'· IJertnr, qnaado cbegnr.·o ultimo anuo,'f ·., ....... "· ,, 
iliatava '!l'"ito de. Cartbago, ~·a IP.'an.de batalha, além Se é, como explicão-se, estas .Palavraa .. ,!:lltimal :do-
d.e ,ten~nuar a 2• guerra pumca,. mdocava o nome ce- § t•: « Contar-ae-ha; p11r11 esta· deducçao anuual;• 
lebre, da.,velb~ cidade,; '111•. ~e.yi .. _maia tarde 'torn_ar-ae qualquer prazo ~eco!:"ido, sejO: feita a libertação ,pelo:. 
uma. ,daa cap1taeo, da.O:NuDlJdJa;:c Eapero ·que nao h:> - .fundo de emancopnçno ou p<>r qualquer .. oatra1.fórma 
de·oh~>r.ar .. o>paiz::a perda ·de qualquer ·Annibal na-· 'Jeg11l' » . :··~ · ···: ····: ... ··::; 
cionnl, . conl.c:mplando •a.•·transmigração • ·de· sna:· nhnn. ..A .tahella , é importante. Sommaudo •as ·dedac~a 
par~.o~corpo· .de S •. Ex.,-. verdadeiro ·Scipião'desta · nnnuaes, ,a !mportsaoia •total ··é•ig-Ual":ao·valor ·a.O: 
Afr1ca remoçada. : . · · · · · escravo ma.traculado ;~ os ·mnaos correaponclem' a ·amst ~ 

Desejaria, ·aeuão :foue,um:soldado do .muatre pre- · serie.puramente arithmetica,-e·medirã~e· exchiaiva•··• 
aidente do con.aelho,,,neata ·-campauba alvi911r<iira dn mente peln ... nece.saidade dn aabtracção.··do.valor:totaJ~··• 
libe':f;a9ii.o. doa escravos, ,Pedir ·o c lugnr de corista -para Se·. o·_. dnminio servil fosse · r.ealmente ·o ··cUril!to de;-" 
os. d1a1 rn1doso~ .do festeJO• • .-.. ·. . · · · · · propr&edade, . ., processo d~ le1 moderna:era.pe1or do'.' 

Emquanto uao chega o momento faustoso e derra- que o confisco da lei antoga. Esta• sob ·o ponta ele- ' 
de iro do grande. festim,' S. Ex.· ·não ha de enfadnr-sc . vista fundamental do seu aystema, embora defeituoao, " 
com 'c& •.olfej!'s desafinado• de qõlem deaejnria cantar- parti o. · d! um principio e tirava a_ consequeacia·~ , 
lhe aa v_•ctorJaa., . .- .,, .. : ;. ·.· .. , ,, ._, . . . . . .nquella nao:tem bnse alguma .e a sua•tabella·cl ~·;.· · 

Um. doa _de·maiB ou de. menos 11ao. amesqumha na fntad~ por ·muitas . de ~uns d1sposiçl!e!;,; Nos 01tOc.-• 
proJ'orçl!,ea monumentae•· d_!'. r~forma ;'pelo contrario prlmeoroa annoo·o acc;esc.o'!"o :da deducçao .. é. d~ .~ •[.;'_'.t 
deve dnr-lhe · as apparenc•a• das: alevantadas pyra- ··os I ()o e 9• :a deducçno é• 1gual e o·aocreacomo muda · · 
mideo. do Egypto; De longe e a· esconder-se uc liori- o mesmo ; noo tres ultimos anuoa· 'ainda ·a ãeducc;ão·• l 
zonte, que eapectl;JCDio ~.andJosci l . '.. é igual, porém c~m o accreacimo .de. 2 ~/ •. aopré·. _oiL'' 

Proteotoa perd1doo ·O ·que valem.! Nem.m8lmo o dons annoa.aateroores. · · · · ·' .... ........ · 
graauar doo ganooa do. Capitolio,. e s~. Ex. 'subia tão Quem é Cllpaz.:de explicar. o ··~·do de ·semelbanta• ·; 
alto que já não póde receiar· a rocha Tnrpeia. . .. partilha'. Qnem é .qne póde; em face do mesmo pro~· .. 

Algnae . infelizes que aonhárão." hberdade ncs toi- Jecto, quando a lei mandou avaliar aa mulheres· por' · 
mulo : alguns fi!bos, qne bebem aslagrimas maternas · 25 •/o meaoa, se oa defensores da tabella a ·deno . .:.· ·•l 
do captiveiro para matar·a sede, que lhes 'dá' oauda- miniio indemnisação por serviços, eompreàender, ..... _ .. 
dea ; alguma• .geraçllea mortas, que ·podem sacudir a mesma indenmisaçiio sendo diversa a cifra do valol' 
poeira.de ma11 de um aeculo sobre a bandeira estrel- total' Neste caso duas "'e•es fere·se a ·justi'(a; · fe--·'• 
lada de um pniz livre ; alguns eacravos .de mais ou re-•e uaa individualidades qu.e podem vartar pela· · 1 

de monos, procurando um abrign, junto aoo degrí&os aaude, pelos hahitoo de trabalha, pelas aptidões,. : 
das assemblêas ou sob a tnnica dos reia ; o que valem tratando-se de homens e do mulheres; fere-se ainda• " 
para a vidll doo pal'tidoa em um paiz democratico 'f I . na collectividadc on, genoro, . .POrque. é ju&tamente. a· 

Temos o art. 3• com todo esse cortejo que elln en- ditfereuça do •exo que aerve de base á ditferenço.. do-· 
cerra : temos a obrigação de. iademnioar pelo im- valor da ma'tricula. . ' 
posto o que já foi iademnisado· pelo contrabando ; te- Se é indemnisação por. aervic;os, arbitrariamente
moo o fnndo de emancipac;iio, pnra contentnr os classificada pela lei, em proveito da liberdade geral 
tenentes-col'oneis da guat"da na.ciooal e pOr em ,·ertigi- dos escravos; se a expreasilo incorrecta correaponde':' " 
noso delirio os bancos e os commissnriados ; temos a um pensament~ social, sem atteuder á gradua9ão, · · 
t>S intp .. stoa addicionnes, verdatleiro regalo para o tempo c perfeição do trab~lbo, então o que o aenhor' 
pobre e nlegro distracção para. ~ rico: temoa as perdf! na depreciação do esc.ravo, gan~~ este para .a-... 1 
loucuras ~tenerosas do trabalho nac•onal, pagando o sua hberdacfe futura; e ama vez adquor1da de:,pleao ..... 1 
trabalho estrangeiro; temos a escola prntioa ao escravo direho, a disciJ>Iina com o domicilio . forgado é co&o, .. 
par!_' ensinar o homem livre, uns fazenda~modelos do , dição addicional que 16 ·explica-se pel~ monatruoai:-·. 
proJecto; temos o arrolamento dos escravos sexage- . dado das concep96es; arrnataudo coma1go, desde a 
nnr1os, porqne, se níi.o aii.o esernvos pnra a matricula coacção moral até a priallo e o degredo .. Oepoia do.,. 
geral. podem natu~almente Aer na matricula especial captiveiro t\' vontade do contrabando feli• e aem pu• .. , 
gnardns urbanos da ·policia nocturna; temos pnra nic;ão, a tabella cnracterisa a lei. , , · · .. ' 
escolha variada .dos palndnres, conforme o direito de Mas é preciso esclarecê-la, porgue a· cionfusiio •· . 
prOJ>riedade e a propriedade de direito, dous fundos pratica póde altern~tivamente reduzir .a zero oa -
âe emancipação ; temos o domicilio forçado, parn no- viços garantidos aos senhores, ou t\ escravidão at• a. , 
bilitar o tra~?":l~o liv~e,. excepto o d!'• capitaee, taJ-:ez morte a fiança da liberd~de do escravo. . . ·.., · 
por ser dom1c1ho obr1gado dos pr•••dentes de prov1n- ·o'& 20 do art. 3• preceotúa que o e&cra;ouo _.u,_. 
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~E=,~~~~::~·=· -~,,;~~-~r':'"~,, -~·~'-~ 
-:•IA.'e..,..lcff;"poitantc;· 1IID moti-oro ele· illl~u&o 
..-a· a1 liberlla4e'i.'ooiãta ao · fain4o_"ae_ emiiuOipii.giO. 
'Berfl am"motivo1ae .impedimento para 'a ·dep~ 
peta ta1tella ! Se.nio 6, o eacravo ·'luli oóueeptr, Hcre
tamento'o""altar-ae-pelo tempo ..Oeaaario . .P:arà: ~~ 

· ep.1areoer o aell'·valor ficará. · Ji'I'I'O, ·a . fugiaa pranol
plllmelite•ae·umas=·para"outrae proYiiaciu ilo :Imperio; · 
•erá.dum·'doa·meioa ·maia · ap~titcaoa :para ·coDHguir e 

· libe~ade:•Se;·pelo _contrano~ o· eaora'ro enéliêio nio 
1'6der:eontar"em· 1fllvor ·de aua·UIJertlatle ·a aepreoiaçio 
ie>t>'reço'id'a'matricula,- a· tabella: ·fica. ao. aroitrio da 
p8-..?mai•·'!u ·.meuoa!faoil 'do.aeuhor; ~ara,'d~monat~r 

· enaiJH'fingadu,··e da· J>ropraa ·autoradede. que p6de 
eceillá•l••' á. vontade; até iiapedinolo o teateaiunbo 
•o•;fraooa ·para'favorecer oa ·fortet. Em uma ordem 
cle•oonaideraçõea diversas · far-se-ba o. meamo que ae 
tem<:Jfei~· em· var~as' 'l?calid.ad_ea, _quaaclo; po~:ex
eepção,: • no .'·interior·· de · ·algumas · pro:vincaaa , · ouaa· 
algu'flm requerer a: ·libertação ·'de escravos;· principal
mente tratando-se de . .Africauoa.do contrabando; · 
, -;A:•iudemniaação qnenio 'é'indemniaa9ão; a indem
taiaaçiio -da. tabella · ao lado · • do preço d:~. matricula, 
que •-lhe serve de base con tradiotoraa, fuocoiona cou· 
·currentemento .com as excepç6ea ·ao art. 3• e o &)!Pa- · 
nlho'jtidiciariodo art. 4.•, pQra prolongar a eacrav1dão, 
-que ·poderá; ·ser quasi·toda. indemuiaada a dinheiro, se 
-oo interessados, ·nai ·especulações que o projecto ha 
d:e'.>forc;osamente deoa6ar,-conaeguirem fazer descontos 
no·:tempo ·e· diminuir pelo lucro· pouivel o incentivo 
das·•1iber4ades gratuitas. . · · 

L(Ha.:'I1Grlo• a:p11.rttl6.) · 
.. Nii.o c0ufondamoa,a questão : aa tabellas-deprecia

tivaal. obriio directamente aobre o valor de "cada ea
é:~áyó~ ·'e .. jni_!irectiamente sobre a inatituigão ;· consti-

• ~ue.m;. !lm, meao .de- marcar .o prazo, porque·em rela9ão 
ao. tempo, o -:valor deaapparece para.todoa oa eacravos. 
eem diatincção .alguma, e é por esse moamo funaado 
m,ótivoi que. aurgio a duvida, :pediudo-se a declaração 
e,.;preaaa,·aa .liberdade. adquirada, · depois de esgotado 
o prazo: da "lei. 

:Se .. oo,Preço de .cada escravo, conforme as idades, 
eciuatante· da.s ma.triculas, exprime o valor ·legal para 
as,, depreciaçõea .. poateriorea, servindo de base . para a 
libertação pelo peculio e pelo faudo de emancipaçiio, 
eomo. concluir .deade. Jogo . a liberdoole do eacravo, se 
para a lei o valor .. tem um. fim exclueivo e determi-
nado' '1-l . .. 

Excluir qualquer duvida a respeito ;. affirmor que o 
eacravo sem valor. de troca,-.· ou · fóro das pre,·ialfes ·da 

·lei_ para o pal!'l'mento de . ana.liberdade é tiio livre 
-com.o os,qne_ .libertão-se pe]o• meios c~nsagrados ·no 
prQJecto, .era uma ,CoDelnsao necesanrao. .cJ.o· proprio' 
systema.ideado. · · 

Ji.i:a'a o g~verno e os autores do projecto eompreben
dem. perfoatamente que a declaração· l~gislntiva da 
)iberdode· adquirida pela c1epreciaçiio só J>ode ser uma 
-fórma equivalente do. prazo ; poia que n c~n<Jepção 
arpitraria do mesmo. aerviço feato por todos. os escra
vos, .em .um me•mo. período de tempo e . q\lolquer 
_ido.de •• J)nda mais ~--d~·q';'e_a determina9iio'do .tempo-
que de,·e durar n. mstatuaçau. . · 
. Na·repartição:despropor.,ionnda elo \'alor, que de
.precia-so.-. o homcin. desnnpnrcce dn. irultituiÇii.o ·.um r\ 
·suppostn. necessidade soêinl suffocn. cstoril e 'cruo.-
·mel'te toda a•.idéa de juotaç.a. . · 

Eis ·porque ··o·r_projecto _quer ~ nüo quer· pra-z~, 
:porque cleatróe: o ''alor do cnda. csca·n,·o om um 
:periodo dado,·;o não nffirrna logo clnrn. e clirectam•nte· 
~a tcrminnçü.o do cnpt~veiro ?Oln_. a e~tia~çio :·do 
tempo, porque chama 1ndemn1snçno por .. acr~·içoa n 
quoto. i!l!uol pnra' todoe e que. ó'deaigunl pora,cada 
nm 1• ' Ei• porque 11indn oa defenoores do uma . fór
rnnha: encoberta, ·adanittindo n_ · intenção logialath·a de 
-decretar definith·amenie · a .libertaçüo d·e todos os 
eoernvos ·pelo. · depreciia\'ão 'de cnda um, niio que
·rem- comprebender · que · o valor de troca. di•tin
,gao.~t~e· de ''alor de uoo, ·c· qtle o escravo sem preço 
,pela,_depreeinçii.o·p6de prestar ainda serviços o ·seu 

. - .. '' . . ' ' ' ' .•• -1:.;.--···.· 

... ..,.~ •... ~- .o .... o.,.a;.prepriea~~ ••rw_il~tee :liüe,, 
~·"o"J~k•.~··•·NI&riD~:~·4ireliD 
•_o,.~_ ,•_ aa ... dl~. Ml9ão_ ~_'l'OftliUI•:D& .. ·obacllradaae'. •da 
lei;.IIIIUÜlhi. .Diil e.....-ia· .... :ona4elle.nao e• cMa&Dió. 
slliclor. coacepto : :o ... escravo.aio.· ••. aliea&';oa'tn.a
•Diitte, aepoia iie peaaatloa,(ll ... ~reze:auaoai•·inàa'fica 
em. POder .cle .• nll ,ae~or, até :gme 'elle •:decida o. aoa
trano, ·ou a DJOrte de .um .oa: de ·ootC..• reaolva•a•cUJ:. 
ficultlade •. ., ." "· · ... . :. . -..·: · "'''· ,; ..... ·: , ..• . '!."•'' 
E~ aeatro ao prazoiuclirecto•que•oa outroa·~oree 

do .projecto; .. ·contrariando •o' fim .. que •aev!lria"ter'a 
reforma .. em .. viata, .. e favorecendo•· '.artiftcialmeute 'a· 

.·idéá ae prolongar. a. escravadiio•peJo .. tempo·'que'aina,.· 
repntiió ,ueceaaario, fnncoiouão,• aennbaudola'Jihyaioo. 
uomia da reforma e ·dando relevo '.ao: aeu'peJiaameutO 
cordeai., Todo. o; filn do projecto· reaume.:se•no ...... . 
gui nte :. garantir. a escravidão por :meio de proceieer! · 
especiaea, e pagaudo á. cuata•de•todoa;•por'um'te• 
po,. cujo. ma:umoó .. caloulado arbitrariameiite,- 'o preçe 
deates mesmos.eacravoa •• obrigado• a preatarem'.ier;.; 
-yiçoa . desigualmente, . deade .. • qme .!a·• depreciação~' 
moeda sem. valia pera os velhoa; ··e moeda fála~ 'para 
osm_oç9s. . ._ -: · > ·--~ · :•·· > ; __ ')_: .. _.: ·:~' ~~ 

A lea de 28.de Setembro de \871, coaliando u1na• 
finencia natural . daa cansaa que · deteÍ'miu'io'' ocpreçô 
das cousaa,_,e comprehendezído que o: eaoravo:' 'um .tra-' 
balbodor. nm .. aalario, ·ou·. com'. o aalario · arb1trarici ;dõ· 
senhor, representado uoa alimentos, uo veatuario·,·~·ou1 
em qualquer conceaaão· excilusivameuk. auboriliaatla i 
sua' vontade, contou·,aem ·duvida ·com•a· decrêaoeote'il 
gradual diminuiçiio do valor do•eacrayo ... A'pezai'' 'élóit' 

. abosos oommettidoa, •. a força;,.~·· c&DI,!II&· teve~-· IÍ\-~~· 
poder do qui! o:imperlo.daa .• carcnma~acaasi .O.)>~t;Ç!>. 
.aa merc~dOr!a ,aacrava baaxou,; em'umaa·pr~VJ~c•.ll:•: 
elttr!'ordaoar~~ente, ·:e ~aquellaa ·em.· q~e .. · () ~r~ço . 
servil por couda96es eapeca11ea .'produz · muatc ma11':do. 
.que nas outras, de um modo tão aecentuádo," qiie · 
·.aio é pos.aivel elev~r-ie o:preço m<ldi,o áléni'.de·.~!J/1 •. 

Em :manha· ,·.prova!lola,: -conforme·· docull)e.uto ·:.q':16,, 
possuo, o .valor, méd1o.pelo:qual"·têm · aldo ·,Jabertados· 

·os escravo& por conta do fundo •de ·eínanôiP.a9ãci; 'to-., 
mando·.por base, a 6• guot& geral·' e···S• proviiuiíal,. 
inc!uait>e oa. P._culios. exliibidos, peloa meaaio. eaêJ:avoã. ·.· 
é de 6008~1 9; fracç!iea .deaprezãdaa; · · . .. ' ' · ·. : 

0 Sa. CIISIITIAI'I0.01'TOI'II dá. um aparte •. · r, 
O Sa. Joi6 Boiur~a1o 'i~Ém ;taéá co.idigll'ea ;o . 

goveruo_ do_ pai.: pelo contrario .eleva o. J>r89Q::-Jegal-• 
doa _escravoa, para .a"!>rir espaço áa:deprecaaçiM!a !·arõi- ·: 
tral'las do seu prnJecto,.ea~eudendo:· o··pr!!zo, .. e-J?Or ' 
esse mo.do enco,bertamente ~culta:,a .aeçao t logaca 
e neces&ario. das causaa·naturae1.::que :·todos··:oa·:'diaa ·:. 
esta vão apertando o sitio feito pela conacieucia 'riacioust· : 
á institn.ição,·,malditá. O. pec~ho vale .h~je m_!Õnos:par.a 
o escravo, porque. elle precua-,a.:Jquarar'maaa: paro •la" -
bertar-se ;. as concessiJes para-.adqniri-loivaieni 'maia 
para o senhor, porque elle,tem. o, garantia" do~ preços,'" 
afiançados pe1o Estado ou., comprador mouopohsta' da 
propraedade servil : .o fundo ,de emancipaçüo; ·que··· 
âeveria. adquirir forças.J!rogressivas,, á medida gue,.o • 
,·olor. de· cada escrnvo dimin11iase; nil.o .proporcionnl
mente .... mas prllgressivameote,, está i&ujoito. :ás leia ·que 
·protegem ·o . vended<>r com prejuízo de' todos os con-
: tril)uinteo, accionistas forçados do. theaonro paro:pagar 
·nosrrivilegiadoa do.projecto,sem excepção ãos mesmos 
crin1inosos, .n1guna réo~ confesBos •. que', nanca~·foria 
punidos pela· nutoridnde,: como esta tem sabido· ctm'tna 
com todo. o merito , e virtude. da. complicidode 
'rictoriosn.. · · · · · · · 

Nem no menos- a trnnsacçilo equitntiva, •trnnsfor
innndo. umn esperonçn fundada na propria lei em 
pacto' sngrado de allianç.a bemdicta, que fizesne es
quecer na esperançn breve:e ccrtn da .liberdade ·so
nhada todas. as realid11des de .uma vida sepulta. no 
desanimo pu ,·i:vida no desespero · . · 

Nem is•ol 
P~r que, se realmente os cnlligndos do projecto -

tavão .convencidos dn. efficacirL rla. _tabelln._ e .da ~O';iid' 
íecunda dos outros meios de emn.ncip'aÇão lcgnl, pnrl\ 
fnzer~de&l1JUI.rooer a instituiçii.o negrA no'_. prnzo ma-
ximo de 01to ou dez annos; JlOr que niio declnr4rão .. 
positivamente ·como · fecho do projecto ou· conclusüo'-
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. . ~qltima do ·. &911>eystem~ : · se · neate · Oll· li.aquelle ·ÍI.nao 
.mela existirem· escravos- ao• Brazll, o ·governo ·os·de
clararã livres por decreto ?·Não era·esse procedtmeato 

·dinheiro, clt~aequilibrio Ós';factores que. o._pr~jecto- :· . 
: :imaginou, amosquiobaodo a efllcienéi" de ca<la 11Dl, I e perturbando as· caus111 ge'ra.es que podem .inflnir 

. fraooo , e· aio gelo '1·:: Não . era ao mesmo tempo uma 
garantia Gada ao ·lavrador, e UID.l. aegnran~a perfeita 
·ao .. escrivo, -qtte .. natnralmcnte deseja a liberdade '1 
·N'ão ... era.esse nm•torreno plano para ama tranoac9iio 

, sotire todos. ·:A. •primeira · dispensa a iaderuniaaçiio 
pecuoi~M.a. g;\rantiod~ _gr11dativnmeute a om:~.ucj_pa9ii.o . 
pelaa•ltberdades adquuidas em cada anoo: e o·:pru.zo 
Indirecto que ftgura para a libertação total, abatrac
QÜO feita de. oiitros meios. n"o prejudica a liberda.de 
de cada um, pelo contrario approxima-se ·.do termo, 
levantando neceaaariameoto os de~6.os, qae:devem .. 
levar a aociedaoe brazileira ã; entrada' do grande ·.edi
fioio -a redempçiio doa captivos ; u segundas; •tendo 
por nliceroa a iodemoiaaçiiO pecooiaria, e por "fiança 
a garantia. do Estado, em vez .de amrmarem :atara
mente um prazo para a liberdade, aneg'11rão, nm;,pnze» 

. honrosa .. entre os • diversos combatentes '1 Não era 
·:u~n:.. resposta .inci•iYa e catcgoric~&, impondo ~&té 
certo . ponto. silencio . aos 'lue desconlia'fii.O da medida 

· .go.vera~&meotal · '1 . : . 
uNão .o ,lizerii.o, c em vez disso, oollocaado-ae em 

posiçio 'inferior aos proprios g_ue não transigem em 
.. :nome' do direito de propriedade, creúrio a aervidão 
, de>1 gleba, ,combatide> por seus e>dversarios e mais 
. '"ferrenhos· dó que o mundo antigo, depois do livres 

fizerii.o dos escravos um o.ccessorio legal dos esta.
, .. bolecimeotosllaricolnà, ou criminosos som j11lgameato 
·de,colooias _peu1teociario.a diafo.rçado.s, 

·,,O. meclo •do pro.zo certo niio os poclia f11zer voltar n 
··;face ; . elles racciociuio aftirmnudo que só pelO. depre-

ciaçiio da tabella a oscravi:lão termina em treze 
. aonos. ·Ora a incerteza do mio imo aio destr6e a cor
. tez&< do. nu.:x:imo. Segundo a logiea. do Sr. ministro 
. -da.agrioulturn. a escravidiio niio pôde durar miLis do 
. ·treze.anooa. Pelas tabellas n época é fatal. 

••Oomparllndo .a tabella de pre9oa e a ·tahella das 
'DIIltriciüaa, .. desde ').U8 .serve esta para as deprecial'lles 
:da :lei, a conscienc1a nacional pergnutarn aos Sra. 
.. ministro•· por 9ue, se a deprecia9ii.o encerra um prazo 
,disfuçado e ·S!j;niiica serv1ço por tempo determinado, 

.. a deducçiio uno •ha do começar ·desde a data da lei '1 
•Em!lorn não·feitn a matricula, •desde <).DB n quota de 
-deprec;inr;iio:é aempre do valor primit1vo, é facil .le
dnzir . .desse ·valor •. qualq:aer o· tempo decorrido, a 
importuucia. annual indicada pela ·lei. 

,,Este-modo>de-proceder era o nnico razoavel, con
-forme ,as regras da justiça e o unico aceitavel de ac
e6rd.:> com o.a conveniencias _publicas. 
· •.Ma•-n•tàbellas·-de •depreciaçiio · nii.? se e:cplicii:o. 
mesmo-encarndus ·sob o ponto de v1sta soc1al, sem · 

:aCJ.ui\atar ·DO'-Indo·doiuteresso da commnnbiio politica 
,o.Lntoresse do.eacrayo. E' o.inda. o absurdo, desde 
•q'!e.o..preco-para o fa'!do •de emancipaçii.o ~foi de~er
.m&aado, -conforme -as 'Idades, e ·o correcttvo ·do lm
.. posto:não .figura como •freio ao r,ossivel abnao ·dos 
.;aenhorea .nns declarações exigidas Bj;Rlmente. 

se· o 'tim exclusivo dn depreciaçao miro. a fixaçiio 
'indirecta do um prazo; para deste modo, 'luando o 
-escrM·o niio f6r libertado por aeu senhor ou o~&o liber
<tar-se pelos outros meloa consagrados em lei, chegar
ao dentro de um prazo maximo n emancip!Lçiio geral 
dos captivos; porque o governo e os autores do J?rO
_jecto -nii.o- aoguuü.o antes o lo.rgo e generoso camlnho 
.&J>ontado pelo nobre senador pel11 província do Espi
rlto-Snnto, reduzindo o.noualmeote o numero dos os
·Cravos e garantindo a •·ealidado do valor pelo correctivo 
·do imposto '1 

Que ·differença. entre o projecto do governo e a 
emenda que lhe oii.o merece attençiio '11 

Esta reduz o numero dos escravos annualmeote ; 
.as tabelioa reduzem o alg11riamo de um valor ar
~bitrario, por eft'eito proprio, niio concedendo uma 
a6 liberdade, primeira obra ao mesmo tempo sobre 

.... inatituiçiio . e sobre as lndividnalidades, aobre u 
· ioatituiQiio, abrindo eopa\lo' ao trabnlho livre o di

minuindo-lhe a irnportancia relativa no orgiLnisma da 
·aociednde brllziloi~"• sobre aa individualidades, pro
•mettendo a. cada escravo a seu tempo a deseJada 
·lib•rdade, a.s segundas, considerando ttuic11ruonte loati
·tuiyü.o, pa.ra. determinar a.rbitrorinmeote um prazo, aup
primom as indivldualidndea, igunlo.ndo-As todns ao 
tempo, o u.asim cootra.dictoria.mcnto o que é bae01. para. 
o que o viLlor deprecie-se, aiio tom oxiatencia real para 
a apreoiiLQÜo do serviço. A primeira, inaumbiudo ao 
unbor. a doclaro.<;iio do pre9o, mas croiLudo o imposto 
sobre o valor declarado, equilibra dons interesses, 

·limitan<loum pelo outro, o interesse do levantara prcc;o 
·e o interesse tlo pa.ga.r impoa to menor : ~s aeguodas, 
•o .oyatcma. do projecto. reconhecem ns olovac;õ'ea 
-~iticiaes do preço, e, solicitando pelo attgmento doa 
•,POetos addiclonaot a ambl<,Jii.o do papmeoto tm 

para a escravidãõ. . 
Referindo-me ã; emenda. projectada. do nobre ... 

nador pelo Espírito· Santo, eu 'luero .apenas. coJitlileraw 
as idclat capitaes : a red11cçiio aonual da eecravatura 
e o imposto, corrigindo oa abusos J>Osaivel4 oa,é1eel..
ra9iio do valor. No maia eo póderia'diacord&r ··ae 
S. Ex., por exemplo, ao arbítrio amplo dos ,seuhorea 
para escolherem os favorecidos a .os ,dtiafavorociiloJJ, 
preferindo os escravos que qnizeeaem · 

O projecto af!Lata-se de todas as regras ,.que a 
justiça rec:ommendaria, e sob qua1g_11er . as_pecto 
enearado auggere novas refloxõ'ea. · ~ . data· ila' lei 
devia aer preferida ú. matricula _para as dedu09G••• 
mesmo defeituoaas da insigne taoella. · · . . 

Tomada a m~&triclllo. como ponto de partida ptara a 
depreciação, esse ponto é por au natureza ioéer.to. • 
todos os iuteresses compromettidos devem forceJar 
para q11e o trabnlho se prolongue; o calculo da tabella. 
a~penderú, portanto, de todas a• artimanhas_, h ~a
trlCil)a, No emtaoto é certo que o escravo nao"de\Za 
de trabalhar, embora a matricula oii.ofllnaclooe. ainda. 
A disposição do projecto sem. do vida coasideroll es~e
cinl:nonte o escravo para dimioair-lhe o valor, e J!oÍIJ, 
preferindo a data da lei ã; data da mo.tricllla,'dilliinue 
a influencia doe iotereaaea predominante• e .. as1081V• 
a verdade 1lo prec:eito, part1ndo de d11ta aerta, · 

Niio ho. ·difficuldade pratica na opera9iio, .Qualquer 
o tempo pura o encerramento duquelle trabàlho. ésta
tistico, uma vez conhecido o vafor do ucravo •. coo
forme os venoitoentos exigidos, :deaoontar-ae-ho. .:ao 
preço legal a. quota do anno on anoos decorridoa. 

O que, é, porém a indemoisaçiio da lei, qual'luer a 
face da. questão '1 Com que direito vamoe arranca-r • 
fort11ua de cada um o abulo indiapeosavel para o p..
gamento do escravo '1 Q11al é a jnatiça q11e preeide. ao 
meco.niamo de todo o a.rt. 3• '1 Qual 6 a coovenie11cia 
social, invocada para coagir a na9iio brazileira a 
pogo.ros·eacravoa exiateotea, até esses moamos c'lue, 
Introduzidos antes do trafico, mediante o impotito do 
resgate que entrava aos cofrea publico&,. coutliuu\riio. 
apezar das prohibiçllea le~aes e das penas f11lminadaa 
contra oa infractores da Je1, a ser daapeiados violenta 
o clandestinamente em nossas yraias 'f A.in:demni
sação e o fando do emaocipaçao ideoti6oiio-ae ; a 
negaçiio do uma é a negação do outro. 

O 9ue é o fundo do emancipação para iodemnisar, 
em s1 mesmo. em s11a origem, em suas àpplieações e 
em seu destino'! 

A indomnisaçiio pelo fundo ore!Ldo cm 18'11 era 
para emanc1par os escravos, A indemnisac;iio -do boje 
pelos augmontoa, constituindo eapecio nova, odiosa 
em si mesmo, po.ra ser logica equ1para o colono que 
outra ao escravo que se 'liberta : 6 uma negação de ai 
mesmo.. 

As sociedades commerciaea têm um bodo sooial e 
podem ter um fundo do re1erva : aiio os recursos pro
prioa paro. a consecução de um fim commum. 

Mns onda va.i busco.r o projecto os recursaa para ct 
fundo do omaneipnçõ.o '! · 

So o captiveiro é uma inatitniçõ.o para. as lois 'lue o 
permittom, para o senhor elo escravo o captivetro 6 
um objecto poasaiclo, o o domínio do um ;; o dominio 
de todos. Esse clomioio, com referencio. a. uma insti
tuiçiio anom,.lll, é para os senhores uma. aaoci.-.oõ.o 
especial, que assenta 110 privilegio do homem sobro 
o homem. 

Se exiate propriedade escrava., civilmonre njeit• 
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.aos riscos 'I tiO decorrem .do. proprio. lei, o. fundo do 
emancipação é no fim 'de contas fnndo do amortiza.Q:io, 
c, se o dono do escravo calculou com o reembolso elo 
CBJ?ital de•pendido, deode qlle a morto veriticn-se de
P~•s de um certo nu1uero do annos, por que recnsn 
para a liberdade o c11lculo que ndmitto pa.ra. o. sopnl
tnra '? I 

O Estndo ni\o é ga.rnntn ou fiador do.s molo·sti,\s 
que àizi~niio n. popnlnçiLo escro.vn., dns inv.ts·'\es qnc 
podem libcrto.-lo., de tnd,, cmíim que lhe diminuo. o 
vnlor, como nüo segnrn. ns casas que sofrrCln inccndio, 
ns pn.roclcs qtte clesa.bão. os gcnet·os f'J.l\C <.lc5nppm·i!ccm 
do mer<!o.clo pelo. ba.ro.tezo. de outros semclhn.ntes ou 
identinos, n morte ou u. tniserin qne poclcn1 rosnltnr 

· 31arn o hon1en! pela. descoberto. o nugmcnto <las n'ln-
chinas I ? · . · · 

9 l!:stndo, é certo, púde· cm ch•cumstn.nCios cxtJ·nor
Uiuarins intCrvir pnrn. n1clhornr a.s pct•dns soffddns, 
pa.rn. l'OStl\\trnr ns :forçns debilitadas ela socicdnclc, cm 
·uma ,pnlo.vra;. pnt•o. Cl.IUJI:ll"dl" Cl'll llOtne tlo interesse 
"publico o interesse· individua.!. 

Pa.rt\ isso não ae· ct·êão fundos t1e etnancipn.'(:io: o 
fando é o imposto: é o ft.lntl•) :::;ernl dn. no.r,~iLo, cujo 
dispendio leg1timn.-sc pelos mesnios UIOtivos, qlte lhe 
servem de ba.se. . 
. · GyrtLndo cm circulo menos ,·nslo, para. clc[csn e 
nuxllio co1nmum. o typo dns socic:ln.de8 conllnet·ciu.es 
c civis póde vnrinr lÍ vontnlle, c ~ hoje o que cx.plicn. 
e:m ·grande pn.rte o molde das socioda.dcs coopera· 
t1vas. 

Eis nqui por que o Visconde de S. Yicente dizin: 
um grnnde fundo <1e etntLncipnçüo é un1a. communn. 
opposto. ó. de Pn.riz contra. os pobres cm favo•· dos 
ricos. 
·· Qtleln gnrnnte o trnbnlho no· n1isero qnc 111orrc :.'L 

·fome 't quem substitue os bmços do urtist,n, 'JUO os 
perdeu? Em toeln.s ns ma.nife•tnçõcs da. inelustr1n, cm 
todos os protllgios dn a.1·te, e1n torlns ns obrns tht 
scie"ncin, vnlor mntcrial ou in1nu:a.terinl, o COllllUer
cinnte"; o indust1·ioso, o artista., o open1rio, o nrchi
tecto, o pintor, o sabia, 11úo conhecen1 fundos espc
cio.es Cl.e n.1nortiznçüo, tls vezes nem 1nesn1o pnrn. nn1e-
·nisnr-lhe~ as ultimas horns dn vicln., gnJoOtns nobre
. mente. c nüo poucas vcze~ com tun bcL·ois1no nssmn
broso, nã.o em proveito elo. po.t•·in, ma.s do. proprin 
ln1mo.nidnde, trnnsfnrmnnclo uns noites sem somno ns 
trevns cm clurõss <le luz. 

~ ·. O fnnclo ele emn.ocipnQã", se legitun<unent.c pttclesse 
~X.isth·, scrin. em nome do interesse publico ; o. cqui
do.de, que sa.cl'ifico. o bem get·a.l no bem ele alguns, 
não 6 cq11iclnclc: é fa.ntttsmo.gorin, crcnçã.o d.os inte
resses iudiviclnnlisn.dos, que tiro. o. força nos qne 
mn.is precisão ·paro. do.r n.os qlte n1cnos t6m ncces

. si<lo.de. . 
·. O fundo envolve forçosamente interesses distinctos: 
o interesse do scnllor, o intcresae tlo cscrnvo, o in
teresse do contribuinte e o interesse do. sociednele em 
geral. 

O interesse do senhor não é ma.is grndua.clo do qne 
o interesse do escro.vo: o primeil·o r.leit6n pe!n sun 
fortuna, o s~gundo pleit6a pela. sua. llberclnclc. Desde 
qt1e nü.o se trntn da cnlo.ncipa.çr'Lo sinutltttnea. c hu
medinto., e niio é possh•e! ele prompto substitnir tl·o.
bo.lho o. t.t·abnlho, o funrlo ele cmnncipn•,•iio <JUCr <lizer 

· indcmnisa.çiio n. diohciro, e o lnvrntlol·, pelo n1ocos, 
quando nii.o egtú. o.rt·ninnclo, prefere n. inden1niso.çü.o 
em serviços. 

O interesse no ca.so de t·uina. é <lo Cl'cclor. niio é elo. 
1a.vourn, c por o.mor do tr:tba.lho nndoncLl nós nüo }')O
demos crenr fLlnc1os de cn1a.ncipnçlLo 11nra. os syndi
catCJs do comnu~rc1o .. 

O interesso do cscrn.vo é por snn nnturezn. inhni;:o 
<lo fundo de e1nancipn,;üo. Esta, co1no conSC!J..noncin 
tle suo. ol"ige1n c pn.rn renliza.çõ.o c1o sem thn, n~lo póde 
existir scJn tn:xn. legnl, o n. tfl.x.n. legn.l ó n.o Jncsmo 
tempo o. pc1·turbo.çiLo no• preç01 J.o mercnelo c n o.lte
ra.ção do sa.lnrio no scrvi~~r.. 

Snpprimi o mnximo do. Jc;, e a tcn<lcncio. forçosn ó 
pura. n. baixo. grut.lnnl c pro~ressivn.. Entre n6s o íncto 
demonstra. o priucio. Se a lihcl'cln<lc n<lquire-su pelo 
resgate, o n csto t.li'L direito o pcculio, o snpcrior intc
.rcuo do escravo coti• no pt'C\'O 1>clo scl'\'i·;o, até relo 

principio . de. economia.. politico. de que gnnha mais. 
que:n mn1s tr..bnlho.· e melhor.,· , · · . " 

(J interesse do contribuinte ••• esse bro.ão. a endl\ 
canto contra o fnndo de emancipação. Se o imposto é 
u_mo. qu >ta. rn.:to da. rendo. e .legitima-se . pelo. neccs
Bidacle publico. pnro. a.s despezas da. communido.de, da 
nntnreza do proprio imposto nasce este ;principio : 
ningnen1 devo contribuir, diminuindo a. sua rcnJn. 
po rn o.ngmcntar o. rendo. alheio. ou de alguns.: A obri
gnç:io neste ca.so seria. o esbulho. Todos. siio · i!!Uo.es 
dio.nt.e do imposto, e pedir a uns para. pago.ro. 'outros, 
'!llnndo nns concho.s do. balança. ha simplesindividu:a.
lido.<les ou classes, ni\o é equidade, é extorsão. 

Hcstn o interesso dn. sociedo.do; mtls a vastidão 
dos intnro~ses sociacs é tiia extensa~ que a sol-preza. 
che~a. no pnsmo, quando se pccle o augm.ento ·do 
fnndo ·de emn.ncipa.çi\o. · . ·: 

A solidaricda.de humn.n'o. é uma. cadêo. dé a.nneis 
inlcrmin!l-":eis. (( Nenhtnun. flJrtno.. de governo, escre~ia 
mw pnbllclsto. notn.vel, póde v1ver som o.ttcnder no 
tnesn1o te1npo nos interesses mn.tot·incs ·C nos interesSes 
moraes dns sociedo.des e elos inclividuos. 

" Todos os e:cmentos productivos :ln riqueza. 'socia.l 
o indivielltn!: o trn.ba.lho, o primeiro ele todas; a terra 
que, fecundaelo. pelo tro.bo.lho, dú. ma. terias·· priJ:ria.s, 
que o tra1Ja]ho n seu tm·no retomo. c tro.nsforma; o 
co.pitnl ma.tcrial que fornece no tra.bo.lho o meio ele 
npplico.r-se e desenvolver-se; o credito .que não. é 
senã.o o. con fiançn. cm um homem ou em uni esta.do 
do cousa.s, e que tem por effeito ni\o duplicar ott 
triplicar, porém centuplicar o moviment.o da pro
duc<;no e do.s trocas: emfim, o cnpito.l moro.], isto é, 
n intelligencin, o genio, n. nptidüo nn.tiva, a probi
dr ... dc, as virtudes domestico.s e sociaes. que não 
só mente cngendriio o credito, porém CJ,Ue em 'Sl mesmo· 
süo uma forço. directamente prodnct1va; tudo se ligo. 
par~ qlfo.lifi:cn.r o. influencia predominn.nte dessa IP'O.
do.çno mfin1tn., separando o universo.! · do geral e o 
geral elo particular. " 

Pois bem, em nome do in.teNsse geral o fundo <le 
emnnci pa.çã.o caro.cterisnndo um o. reservo. especial e 
um imposto com npplica.çi\o exclusivo. ú. aappressiio 
elo escravo pelo pagamento no senhor, é o. dimmuição 
d<os elementos eondicionacs do trabalho, encarado 
como um todo hn.r.uonico, porque significo. for9osa
mente umn. quota do. l'endo. ou do co.p1tnl social paro. 
o reembolso de umo. classe uniea, qun.ndo todas as 
011tra.s não ptrcebem, nem podem perceber o. indom
nisa.~oi\o dos 1>rejuizc•s soiTridos e rcn.lizados clentro
dn.s possibilidn..les elo. lei. 

O f•mclo de cmnncipnçi\o, isto é, o direito ú. inelem
nisa.çã.o pela liberela.cle do escro.vo desde que a. me
dido. nnieo. é o vn.lor do moamo t<~>cndo por disposição 
legal, se difficilmente podia. ser sustentado hont~m • 
hoje, clepois que ns nnçlies moelerno.s cmancipú.r1i.o os-· 
cravos sem recorrer à bolso. dos contribuintes, com
mettendo o. extorsü.o ele pn!(O.r ó. custa n lhe i o. os riscos 
de mn'\ pr.>priedade com domínio certo, titulo pre
co.rio, e anjeito {L reglllo.mento.çiio do Estado que a. 
manteve e creo11, é uma. verdnuch·a monstruosidn.uo 
que só púdc explica. r-se pelo. influencio. mn.leficn.. dos 
prejuízos e pelo. teimoso. obseco.çiio doa privilegies. 
Os primeiros, inocnlnndo o vició de todas ns desigun.l
dades, o.costumü.o as c:o.sses desfavorecidas ou n.ntes 
o po,·o o..todo.s o.s covn.rdias mornos, porque viver cm 
po.z é o gozo supremo. Os segundos, segnros do. Vi
ctoria que as designa.ldades lhes f;O.ro.ntem, o.ugmentüo 
o. acçi\o do.s exigencias intcres•e1ras :no. proporção que 
a.s resistencins enfraquecem, a.tA que um aia n ma
china estalo. por si mesmo. sob a pressilo da. força 
desequilibrado. que o. faz mover. . 

A· bo.se elo fundo de emancipação e no :fim de contaa 
o direito de proprioda.de do senhor e o. obrigação do 
indemnisa.r do Estado : mo.s se o dir.:lito :não existe;.. 
ou pelo menos a proprio. lei jú. o modificou, o. l?reten
clida equidnde não póde contrariar as convon1encio.s 
publicas, nlle~:~nndo sopbismas já desfeitos pelo:ro.cio
cinio dos legisladores e condemna.dos pelo. e:a:pone:ncia 
dos secnlos. 

Se o fundo é de emancipação, o preço do oacrav~ 
é um elemento secundo.rio, o elemento primo.rio li a 
libcrtnçü.o do h<Jmem, é a reforma do trabalho: 11.1 .. 
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-oional, , assentando sobre· as bases. do.. liberdade pes-· 
soai; mii.i de ,tçdas as HJ;erdade•. Nii.o ho. indemnisaçiio, 
põdo ha,•er .. comr>ensaçao; definir os.termos e apre-' 
cio. r o· sentido · âe cada.· um .é o. primeira condtçõ.o 
em uma. eontroversia leal ... .A idéo. da indemnisaçõ.o 
est{• elo.ramente . encerrada. no artigo constitucional 
e em todas .as lei~ de desapropriação ; ó o reembolso 
de. um valor perdtdo ou o pagamento de um objecto 
certo; o. idéo. de compcnsnçno 6 diversa ; compon
süo-se d;Yi:1o.s encontrando-na, compensão-se pro
juizos f~z~ndo dosnppo.rccer os ob•taculoe que os 
provocú.r<Lo, ou melh_orando as condições do trabalho 
e o .emprego elos eap1to.es. · · 

Ftrmndo. esta. differonça, p6de-so o.tianço.r que os 
exemplos, invocados para indemnisaçiio do valor do 
escravo· ni'io são procedentes. Em França, um dos 
Jlaizes . cita.dos paro. defesa do. doutrina,· a palo.vro. 
•n<lcmnisação nito corresponde exactamente á idéo. 
que ella .encerra. . . 

Os pareceres sobre a questüo e. os decretos gove'r
nnmentaes o demonstriio. 

No parecer do. commissão o.presento.do á assembléo. 
nacional fra.nceza, na sessão de 23 do Agosto de 18~8. 
o pensamento envolvido na palavra indemnisnção foi 
claramente definido, e até allogou-se que fOro. pro
posto. o. substituiçõ.o dn palavra - initemn.itti -por 
esta outro.- dJdommagement, substituição recusada, 
po~'l.ne. a outro. já estava consagrada pelo estylo 
offictal. . 

O pensamento, para .o calculo da. indomnisação 
nppo.re.ce .sa~ o tríplice aspecto da justiça, do. politico. 
e <lo. hnmantdade, e o ·methodo de calcular o preço do 
esc_rM'O para, tendo em visto. a população cm cada 
colonia, repartir entro na mesmas o crcclito votado, é 
por si só resposta capital nos que nrgumentiio por 
semelho.nte modo. Basto. citar o nrt. 6• c:lo projecto de 
üecreto, consignando um credito po.ro. o. abolição dos 
escravos. 

Depo!s .de ter no o.rt. 5• o.utoriso.do o governo o. 
fazer o. subrepnrtiçiio doa credites em cnd~o. colonio., 
regulo.mentando o mc.do de 'pagamento e as justificn
ções a exigir tanto dos colonos como do seus cre
dores, o. :projecto no art. 6• preceitúa o se!!llinte : «A 
parte da mdemnisaçüo pago.vel por a.nnuiã'o.des e ne
nuinerario, que tiver por causa o. libertaçõ.o doa ne
gros ·emprogo.dos na a.gricultu,ro. o á. fabricação~ ou 
ao transporte de productos agrtcolas, deverá ser ex
clul<ivamente apphco.do. em so.lo.rios pagos aos libertos 
ou _em melhoramentos realizados nas usinas ou nos 
instrumentos de o.gricnltura. » . . 

E cumpre notar que este projecto no art. 3• exce
ptuava. do. indemnisação os escravos velhos maiores 
ae 60 annos e o.s crianças menores de cinco, assim 
como os negros introduzidos nna eolonlna posterior
mente á promulgação da lei de i de Maio de 183t •. 

Explicando a reilucçiio do. -contribuiçüo do E atado 
para a referida indemnisaçüo, emprego. o parecer estas 
pnla,·rna significativo.• : • Seria. esta sommo. coD.side
ravel rigorosamente devida, o.dmittido o principio 
do resgate doa escravos, como expropriação forçado. 
por caulitL de utilidade publico.. Porém, a commissõ.o 
lliio jnlgou que se devesse entrar em um Igual aya-
tema." . 

Na sessão de 30 do Setembro de 184.8, o parecer 
assij;llndo, como relator de outra commiseão, pelo 
dist1neto advop;ndo Cremieux, com referencio. i\ in
demniso.ção pelo. alforria doa esarnvos, firma o• mes
mos princípios, examinando sucaessivamente ae se
guintes questões : -base legal do decreto que 
reconheceu para· o colono nm direito á. indemniaa9ii.o: 
con1o deve entender-se e fixar-se : qual o. aommn. de
'Vida e como deve ser paga· pelo Estado : como as an
nuidades e o. rendo. devem ser distribuidnl entre· as 
diversas colouiaa. 

E', porém, fundamental no parecer este principio; 
o dtreito á. indemniançiio existe . paro. os colonos, 
por6 m 6 a indemniaa9üo do facto : o. Françn deve, 
porque ello. desapossou, l!orém desapossando niio 
commetteu uma expropriaçno. As razões offerocidas 

•no parecer; o modo de fixar a sommn do. indemniso.-
9io; a distribui9iio do. annuido.de e da vendo., do
:sno.n~ttrii.o que niio so trato.. de pngnr o preço do 

. ' . ' 

escravos, porém sim. de .o.ttenunr ·.os incoD\·eniei'lt'il(' 
possíveis do. o.boliçii.o,. ~protegendo as. colonius·,: os'' es
cro.vos e os seus nntigos. senhores ·opo'r amor da: 'equi
dade, da humanidade e da utilidade. . .r • · '~ · ••· · 

O mesmo interesse dos credores, porqne a eman
eipnção lhes tirava uma parte do penhor, prova bem 
qunl o fim dos decretos o. tal respeito. · 

Cumpt·e notnr ninda que a oxcep9iio re.lo.tiva aos 
velhos e no• -escr~\"05 -importados dep~is do. lei do 
(1. de Mo.rço do 1831 é expresso. no pnrecer. .A pri..;' 
meira, porctue a suo. emnncipa9iio preserva os poi
Sllidorcs do enca.rgoa ma.is ou menos proximos ; a. 
segunda, porque o.tõ 183 I, além de outros motivos, 
as prohibições do trafico não pronuncinvõ.o penal 
contra. os detentores, niio os desapoasaviio, ·não auto;.. 
ris a vão indagações, · sendo a lei de 4, de Março 'de 
1831 a. garanti" effectivo. do. )lrohibiçiio. .A.s crio.n9as 
menores de 5. nnnos, essas doviõ.o ter ao. usado des
pezn mínimo. e que estava. coberto. pelo trabalho ·doi 
pais. · · . · · ' · · · · · 

Entro n6s o fllndo de emancipaçiio 'Vai pagar dire
cto.mento os escravos do contrabando, até mesmo 
á.quollea que por actos judicio.es . ou aolemnes de seus 
senhores ou d~o seus prepostos, eiio declarados com 
ascnndalo publico os fructos ainda vivos do· crime 
victorioso e do. autoridade connivente. Niio basto. ·que 
esta atravessasse serenamente annos e annos sem •• 
penas ·do. lei, e ns vozes até: distinguida pelos títulos 
que o. co•~stituiçõ.o conferi~ ao merito •. ao talento ·e 
aos serviços • .A complacen~to. do. n.utortdade é o ·per
dão mo.gesto.tico dos delinquentes ; pague o. · naçiio 
brnzileira o delicto de una e de· outro• I · 

Sou neste momento um =disci,pulo aproveitado do 
Sr. presidente elo conselho ; nao quero, servindo-se 
do. pbro.sc significativa :e accentuada de S. Ez •. , 
quando atacava otttr'ora o trafico. interprovincial de 
escravos, que o fando de emnncipaçii.o transform
em dotaçüo régia dos F"alongo6 do Edado. · · . 

Niio comprenendo o que soja indemnisar a dinheiro 
tratando-se do. escravidão. Supposto o direito •enho
rial, não pôde haver outro titulo tieniio o resgate; e 
portanto, sob o ponto de vista exclusivamente ju
rídico, ·a qttestiio unico. é verificnr se o escravo J' 
servio tempci sufficieute ~ara pagar o. preço· do re•-· 
gato, ou se, pelo contro.r1o, deve. contmuar · .a servir 
por alguns nnnos, afim· de conqu1atar a suo.~ llb.erdade, 
ou porque na convenienciaa publicas assim o exigem. 
no momento actual. ·. 

O titulo é preco.rio, estli. escripto em noa•a 'Vellla 
le"'islaçii.o, e aos olhoe da legislo.9iio moderna tole
ra'ão o facto ou sanccionado em 'nome da" lei," floa 
sempre sobro.nceiro. á inatitniQiio negr:o. esta pergunta, 
g_ue a oonsciencio. na<:_iona.l ha de for9oaamente dl
rt"'ir a ai mesmo. : no.o proscrevendo peremptorla
m~nto a escrnvldilo, mas antes tolerando-a.,· quiz 
porventtua o legislador seqne•trar. de todo. a liberdade 
ae creaturas humanas, ou, pelo contrario, repet"'do 
pensamento alheio, considerou-~~ no pln.no :de farid
Jio., creando·umo. nova domesttctdade, embora re
presentasse no. escalo. dessas relações de direito • 
ultimo grão 'li... · 

Indemnisnr aerviços não 6 pagar o pre90 de·um 
homem. .As ficções niio podem ir além do que .• na
tureza. eom_portn, e a Jlrova eat& em que o escravo 
no. legislnçao não JIOde deixar de ser oonsideraclo no 
plano das leis er1mina01 a protestarem mudamente 
contra as leia civis. · 

O mesmo projecto o oomprehend~ em ae~s ~arládO. 
paragro.phos. Começa logo o § 2• nno admttttndo que 
o e1cravo invalido seja libertado pelo fundo de 
emo.noipo.ciio; mn.s esse mesmo, ao o valor 6 do es
cravo e não do aerviço J>Ossivel, p6do ter um preço 
para 1eu dono. Nem a 1nvalidez do corpo em ouos 
excepcionaes tira a utilidade que póde prestar o e•pi
rito. O escravo invalido não é pago pelo fundo de 
emo.ncipaçiio, mas fca permo.n<~cendo em companhia 
do seu seuhor.Emboro. trate-ao do u1n onno,e por i•so 
déSie a lei ao proprietnrio o direito do impugnar a 
doclarnçilo do. Junto., é pcssivol que em casos particu
lares o mesmo interesse nsaiato. ao escravo, que aliãa 
deve ter quem o represente, como tem em outras h;r
pothoaoa figurada• no direito eacripto. A decJanç,.•: 
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~e !Jl..,.lide~póde aer em. caaos exoepcion~liasimoa um 
meao. arlifie~oao para evatar a. nltorria· ·por• peoalio. A 
redacção do ·I 2•,ae orêa· um. onua para o oenhor, pa
rece imp6r uma obrigaçiio no escravo : po11 .que• a··· 
'lUa letra ó esta : • o escravo assim considerado per
manecerá na comoanbia do sou senhor. » Se ha dous 
interesses oppostôs, ambos~ devem ser inoualn1cnte 
reapeitadoa. 0 

O ~. 4• do art. 3• recordn-nos os fnmosos ti tu los 
de 5 °/o. um dos recnrsos do novo funclo de cmn.nci
IIII9iio; mas, desde a primeira· até a ultima pa.la.vr11 
suscita., duvidas, principiando 1>el11 convcnienci11 do 
trabalho conjuncto do homem livro o do escr11vo. Se 
o proj.,cto exige . que' o senhor liberte todos os escra
,~oa··. ·do ·seu estabelecimento agricola·, pnrn. obter os 
fa.voroa ·da Jei;~cotnu. explicn,. depois. embora. mn<ln.clo 
o nome-de captiveiro,. a· usufruição: de ·cinco.•nnnos de 
llervi.,os para.· ·O pagamento de metade· de au11 liber
dade;? .1 

A lei de 1871 marcava nessa époc11 o mnximo de 
sete annos · de-·· serviço. nos. contratos, de locaçiio. 
Nesse tempo :presumia-se• que· o· escravo tinb11 "Bnbo 
t.o.nto quanto·· era:, .necessa.rio· · pa1·a. · embolsnr, o 
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despendid"oem· lavor da. sua liberd11do, .Além dos sete 
anno&·niio;h,.vill possibilidade. le"al de ·pre,os. 

· Explicando o sct~ ·pensamento:;' o Visconde do Rio 
Branco, cm· sessão de. 31', de·J•1lbo na cnmnra dos 
deputados·, -dizia.· o se~uinte: cr o critcrio é· o valor do 
:serviço do escravo; Este lib-erta-se com a condição 
de pagar o preço de sua• alforria cm servi9os ; qu11nto 
'\'alem • os serviç<'s. de· nm hotnem durante um · nnno 'l 
)Jelo menos de 20011· a· 300/1. Pois multiplicai. este · 
.. aJnrio por sete annos e 11chareis em resultado um 
maximo.razon.vel. » 

E'., tal a dis:>osição ·do· projecto que· podemos re-· 
duzir ll' avaliaçiio cloigrnnde· ministro de 1871 a 100/l 
nnnua.es·; .pois 'nessa. l1ypotbese, significa.ndo cinco 
nu nos de serviços no proJeCto metade da liberdade; n 
<>utra·mctado devia represent11r um valor equivnlente. 
() todo seria ··1 :OOOSOOO. 

Ora..:.. os praços do ·projecto eetü.o neste cnso deter
llli.nados •na ma~ricula, ~· suppondo o .tacto Jogo de
JlOIS' da-.exccuçao d11· l01, o valor mtuor da. tabella 
que· é· de' 900~. di•· pnra " metndo d11 liberdade 450/l, 
<>11 menos de I 00/l' por nono. 

Se: argumentassemos com ·os !dados da: lei de Rio 
Branco·, cinco nnnos ·de•ser\"iços·prestndos J'IClo escravo 
eriio pelo menos 1:0008. iHto é, 100/l'mai• do que o 
JlrCÇO· tnl\XÍLllOr do.. ·tubella.•. 

O r goverao; • ·portanto-, realmente não indemaisn. 
eonsa• alguma·; tir" ii for9a· da bolsa de cnd11 um n 
importaneia dos,titulos,, para entreg..-los a capricho · 
como. bem ·entender. 

Dir-se-ha. tlllvcz· · que, · se . o projecto considerou 
cinco.annos de ·serviço o equivalente do metade do 
valor,· •tnmhem· impoz no dono. dos escravos a obri
A'nçiio,de nlimento.•los, vesti-los· e dnr-lbes ~1ma gra
tifica-ção pecuninrin. cujo minimo nem o.o menos quiz 
'lete~ll!.innr, e que essn.·gro.tifico.ção e os mo.is despezns. 
cxphcno·,o prazo 'de 10 nnnos; dobro dos cinco anuas 
representativos de metade do valor. 

eleva o J>rnzo n·IO'·annoa, com· o a.ccreiclmo"d•'·toioa· · 
os admaaiouloa' poateriorea··da·priaiio com trnbalbo 'e · 
colonias penitcnc•ariaa denominndaa·egricolao: · 

A proposta doa aeahorea· deve• anteceder 4 libe1 !a-
çiio. dos escravos,· e portanto o pagamento feito de
pende P.ssencialmente dna ~J~~rantina prntioaa qne no 
futuro nssegqrem o. oxecuQuO do promct.tado. 

Que fiscnli<açiio p.',de ter o governo p11ra evitar 
qt1e sejiio ndm1ttidos escravos como substitutos doa· 
o•crnvos libertados 'l Com11rehendo a prohibiçiio o 
conta·nto de loca~üo de serv1ços p11ra substit.ui9iio doa 
libertos? . · 

Estes cinco 11nnos de serviçor, symboliaando me
tade rlo preç.o do escravo, que medida tem cm fnce 
da. tabc:Ja. de depreoio.Qõco? 

Se no mesmo estabelecimento agricoln, vnriando 
as jd,adcs, o preço da mntricula. deve por isso meomo 
vnrin.r, c ns contratos para. a. substituição, oio·po
dendo ser totlos feitos simultaneamente, devem tlim
bem por isso mesmo npresentar os preços, reduzido• 
nnnunlmcntc, de cada escravo, o que fi.:õ.o sendo 
estes cinco unrios. fntalm.cnte identicos ninda ·que não 
haj11 dous escrnvos de ig11nl valor, em virtude da 
designai depreciação pel11 tabella. respectiva do pro
jecto I "! 

Cinco nnnos (motnde que niio é metade) serve o 
escra \'O com o valor de 900,~ : serve no seguinte ou 
nos outros que e ati ver co1n o preço recluzido cm con
seqnencio. das depreciações da. lei. 

E' o arbit,..io senhorial do governo. com. todas as 
contraclicções cboc11ntes. da tutel11 govcrn!lmental. 

A grntincn9üo dividida, um11 parte para. entrar na1 
collect.orins e outra J>a.ra ser entregue no escravo, 
como é p;nrantidn. em rela?ii.O ao segundo, salvo a
fisclllisaçiio immediata ou dire.:ta dentro dos proprlos · · 
estabelecimentos agrieolns 'l 

Far-se-hn o governo por seus prepostos director oa 
fiocal dos eshl>elccimentos agric•>las? I 

Se roo.lmente acredita na et!lco.ci11' do syatema nrti
ficialmeate ideado, por que entüo niio preferia o plano 
dB. co111missão frnnccza do ·181.0, exposto e dosen·vol- · 
vido nn sessiio de ·7 de .Tnneiro do tneamo nnno Cf 

Es•e parecer, analysando os inconvenientes da. 
nprendiza:lem. posto cm pratica nn Inglaterra, expOz 
ns bnscs de um outro systema, e para nquelles qne se• 
guem as doutrians do projecto, e fu.zem do'trabalho 
obriA"tLtorio e disciplinar ·a eixo de·· sua gro.nde obr41 
nii.o ·ba.via. que recuar. 

Os' que pensiio de ot>trn modo, esses hão de con
tinuar n. repetir o que se ·disso na. Iuglo.terrn. : 

• Um trnbnlho for~'ndo, qunlqucr que elle' fosse, 
não 1)rcr,nrnva. o hotnctn F.tUo. um trabn.lb'o voluntn.rio; 
é pela Joberdadc qt1c se aprende a ser livre. » 

Os que pensiio de outro modo hão do lembrar-se 
destns pnlnvrns escriptns 0111 parecer de uma. couunis
sii.o celebre : quem nii.o sente que ns n1iserio.s nJu.te
ria.es e mornes da. cscrnvidü.o devem ser infinitas, e 
que são inherentes ao vicio do. n1eSn1n. instituição '? 
~ucm não comprehende,· npezar dos abalos de mo
mento, que a Jiberdnde só sabe conciliar a ordem c a. 
dignidade humana·"? · 

O tr11ba.lho forçado, o trabnlh~ n11s colonias ngri
colns ; o trabalho seau go.runt1as: o trabnlbo na: 
velhice qunsi sem esperan9a ; -o trabnlbo nn moci
clado, qu11si em desespero.: em.uma p11lavra n escra-· 
'•i diLo depois dn · escravioii\o, com. todo o nrbitrio dos· 
re"ulamentos- noa· munioipioa ·e com a disciplina.· 
mUita r nas .. coloni11s •.•• eis. as ·perspectivas gran-. 
diosus do . projecto emancipador p11rn trnnquilliallr· •· 
lavoura I. , . 

A resposta• ó facH. Se hll· 13 nnnos, quando• n 
mé.:iia .de •• ''alor-6&· não_ tinhn.··bo.i~oo.do. no que :hoje ·é, 
sete-• ·O.nnos. de• serviços. erã.o-;-o ma.ximo . concebivel 
para. pngn.r o preço .do escravo; esse tnnximo de\'O ser 
reduz1doma pr'>porçãn·da·. baixa dos preços . .Avalio-se 
no cmtnnto o& tres nnnos de accrescimo n·200/l• cada 
anDO• como queria o Visc>nde do Rio Branco no mi
ni mo, ou a IOOH como indiquei, o teremos para gra.
tificaçüo.' do liberto GOOil nn primeira. hypotbeso, 
ou 300/l(na segundo.: pois que os gastos e despeziiB 
do senhor jl\. cntr(triio cm conta~ n.vo.linndo os sn.Iarjos 
nos ter1nos expostos. 

A conclusão ultima ó esta, segundo.n Jogicn do 
r>rojccto : ou w; titulos do 5 °/0 nü.o pagü.o n. mct.nde 
tlO vn.lor do escrn\~o, c.u a. ~tra.tificnç.i'o que lhe m-bi
trnrom, .sob propostn do seuhor e a.pprovo.çii~ do juiz 
ti o orphüos. serlt. un1n novo. cxtorsüo cm nome de uma 
liberdade fingida. 

.A bistorin lhe fará justi911 um dia, especialmente, 
i sondando a profundezn do abysmo onde um. direito 

f11lsificndo pel11 intr11nsigencia doa intereues, pela• 
mir11gens enganadoras dos aconte!?imentos. ou pela. 
ce"noirll da fortun11, enterrou dn maos ergu1das ·par11 
0 ';,.;o, de joel!•os como ost11vi\o todos enea .aexu
gonnrios, matraculndoa como ltbertoa e obragudoa 
nindo.-n servir por trcs 11nnos. 

A realid~tde da. disposi9ii.o · ó esta : a lei de 1871 
jnle;nva sete nnnos de servi9o o mais que se podia 
1•edir ao e1cravo pnra. rcsgat11-lo •. O projecto de 1885 

O Sn. DA.NrA.s : -Apoiado. 
O Sn.-Josl'< Bo.,FAOIO :-Que medida 6 esa11 para• · 

esces cageitttdos da fortttnn, en1 face· doese moam•'" 
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...il.'cto·! ' l!lé' illis est&belactmeJitál' agricoJas: tranif.:. 
form-adea em estabelecimentos de tralialbo·Jim;· dez 
arJnoa de serviços· si~ificiie· o· preço· da liberdade : oe 
es escravos de 55· a 60 a11nos · libertiio-ae 'JIOr 20011 ; 
oe' a ,remisaão dos maiores de 60 póde fazer-se a 
1.0011:; como. se avaliiio, como se ex:plieiio, como ae 
compréhendein . eate!l tres auuos obrigatorioa, para 
quem· esperdiçou toda ·a yida em rogar o solo alheio 
con'i_·o s_uorde:aeu roato' O egoismo aa·lei· t! o peior 
de todos os' sentimentos que póde revelar um povo ; 
nãi) é sómeitte o inimigo maia terrivel da caridõ.cle, é 
o inimigo da justiça ·e das couveuienciaa scciaes. 

C01ilparãndo' os-- ·escravos de' 60 aunos, na ex
traordlnaria posição que lhes crêa o projecto, com os 
eacrav·oa dé 55 a 59; ·a intelligencia recua espnorida I 
~ém ao miinõ'a guardio-ae as appareuci.. da jua-
tu~a I · · 

o··s,;. AnoNso CEi.ao :- A disposição da lei· eu-' 
eerra abaurdoa.'· · 

O•Sa•.·Jos*'BomrÁcro:-o'Oa servii<os do sexage11'ario 
t6m·um ·Jimite··aoa65 anuos, o que· quer'dizer, q11a os 
de 60 at6:62'aerviráõ'•3 aunos. e aeaaa' idade 'em diante 
o serviÇo ·dimiuu·e·'á proporção que' _se approx:ima do 
limite I Po r:qua: 'essa · partilha· desigual aos 5 annos 
entre os· 60-e 65 'I' 

Oh ·1 por1certo·· a ·medida é de''· uma generosidade. 
espantosa e de"uma rectieliiif adiniravel' I Dos 60 aos 
65·•aun·oa,·Da'escala•--dos' velho's~ que·'· não'· são es
cravoa, ·porém"homens'linéa;· a lei 'nitli· comprehende 
dilferença algnina',' quando · tràta: ele . remir . os ser
viçoa, ou tenllão'elles' de prestar tres annos· ou tres. 
ou quatro mezes : o max:imo da taxiu;iio legal ê 
10011 I Neubum'li.'claaae; uenbuma·clas~e para separar 
ao meuos··os escravos 'de'' 60''o. 62' annos - daquellea 
que já tiverem exeeclido"essa ultima idade ! As di
"Wilões· oó têm um· prestimo · no projecto ·: é. para, 
quando se trata elo fundo do · cmaucipo.çiio, elevar o 
preço doa tabella1 1 ••• 

A lei de 28 de Setembro de 1871 nada valeria para 
a.conecieneia de aeus·autores, segundo elles dizião. 
apreciando o estado elos eopiritos. e a·nr.tnreza da 
reforma, se :niio contivesse a medida directa da liber
tação do berço.- ·A lei de 1885; com todo o cortejo de 
medidas coel·cit.h·a~. alardeando· enga.uosna appa.ren
eias ~ara oceultar cruas· realidades, .vale tuelo ' porque 
imagmon treze o.niloa depois da primeira reforma, 
entre o berço e o tumulo, quasi uma eteruielade. 

Esta differença é por si só bastante para assignalar 
a obra uefàata dos reformadores liberaes e dos con
•enadorea c o lligados. 

Mas o dia de boje uiio governa o dia de amanhã ; 
o berço de uma geração livre ha de ser no fnturo o 
grande symbolo da reforma de 1871 : o tumulo de 
uma geração escrava só póde ser o symbolo da re
forma de 1885 I 

E tudo isso em nome do direito de propriedade, 
'I,Ue aos olhos da nova theora não adquire força pelo 

tempo, parecendo antes que perden justamente o res
peito, porque tornou-se mais antigo. 

.A qua.utas inexJ>licaveis contradicçõeB e rodeios 
obrigou a concepção forçada de um dominio servil 
em tudo igual á propriedade individual 'I Os escravos 
maiores de 60 aunos siio livres, mas devem pl"estar 
aervicos até os 65, o resgn.tü.o a. presta.çüo de serviços 
a lOOS; todos os escravos mainrcs do 60 anuos, e 
portanto os que excedem a 65 ainda prestiio a seus 
senhores oa eerviços compa.ti \'eis com as sun.s 
forças I 

Se n. loi concebo serviços p~ssivcis· n·esflo. iàndo. 
e ae, apeznr Uisqo; nií.o encontrou diiHcnldnde. ·para.· 
declnrn.-los livres , que propricdt~.do ü estll qu.o 
desnpparccc pnra o dono do escravo, mos póde ·o:•: cscravidii.o pe~·petua para l\ lei e para os 
JUIZeS' .•. • 

Os apostolas da medido. jú. esqnoc<lrão a sonha do 
eo1nbntc e todas ns urmns empregndns. A libertnçii.o 
dos· velhos nii.o era sõmento um atnqne 1\ propriednclo. 
el"n a: indisciplino. nas fnzandna Q n. deso1·gnnistH,•lu> 
elo trabalho; hoje, cinco ano ris de <lifleronça na idade 

~ eapunció.riio todós' os escrur.ulos de direito e desfizeriio 
todea''os'' reó'eio~· de''occO:s:iió; .. 

' Oa' ariri!l•-~qú8'peailm eóCeg;;-: o habil~· a~ trabalh~ 
que conat1tne ,!I'J!l& .••slll!,da natureza ;·.a• forças ãimi-: 
nuidaa, '!De nao abmentão. eeperauçaa senão na pro
porção ·do esforço posshrel; os cos~umea da vida no 
campo, quando a velhice. approxima-se d<! marco ex
t~!mo da vid~ : tu.do isso era no da para os que eu~en
d•uo que o presti{;IO do mando e o milagre da obed•en
c~a _residiiio iutetros no terror desta palavra..:..a escra-
''Jdno. . • . 

O ~r~. So com o elomicilio obrigaelo, c~m as penas· 
do pr~sao e os prazos marcaelos pela pohcia, com os 
contrnt.os obrignt~r_ios e a ameaça de· trabalho agrícola 
ao lado das famhdade8 que encontra o oenbor para 
illudir algumas disposiçlles da lei, presta-~ á _maia 
longa aualyse : mns, _tendo já excedido a hora da 
sesaiio,fallarei em outro dia, e ~eservo-me o direito de 
apresentar uma emenda relativa aos Africaneis livres 
importados em· coutraveli<zão ao tratado_: de 23 ·de 
Novembro de 1826 e á ler de 7 de Novembro de 
1831. 

O projecto em diacussiio 6 o producto da tyraunia 
senhorial agouisaute : moa as tyranuiaa devem ser 
logicas ; toelaa as liberdades aiio irmãs. .. 

.Escrevia um granele publicista :- quer-1e roubar 
aos homens seus direitos_ 't E • preciso completar a 

. obra. ~-·que: se lhe~ deixa a.ei-ve, gr~9'!-S ~~~o céo, para 
:reconquistar _o que ae·_lhes trra. A mao que :fica lrvre, 
, desata a que está em ferros I (Muito_. bem I O ora.dor 
:é comprimenttldo.) . 

DISCURSOS PRONUNOIA.DOS NA SESSÃO DE !I 
SETEMBRO DE · 1885 

ELI.J:ICTO BEE'flL 

o Br. Martlnbo C!ampo•: - Sr. preaidento, 
acabo de OUVir aqui DO banco Uul. honraelo ooJiega 
d_iz.er 'lu e eu devi~ seguir o exemplo· doa outros o.ppo
slcton•stas da outr~ e desta casa, que debaudáriio. 
Calo ~ nome do collega porque é desejo elelle, ma• 
devo dtzer que sou de 011tro tempo e de outra escol~; 
aprendi na adversidade e na. !(Ualidaele de opposicio
uuta {'ermanente, nunca me JUlguei com direito ao 
imped1r as maiorias de deliberarem, só me revoltava 
quando queriiio me impedir de fallo.r; quando, porém 
queriii.o discutir, soffria.o o. discussão, nunc" me irri
tava contra o seu direito: faziiio dcllo bom ou mão 
uao .•• Sua alma, sua palma. 

Educa.'lo nesta escola, derrotas não me assusta vão; 
era cousa com que já contava, tinha por certa e 
infallivel; as opposições raras vezes são maiorias • 
quando governão · tomiio immediatamonte todos o.
caracteres das anti,.ns maiorias e passiio a inllingir
lhes todos oa despot1smos que sotfrêriio. Vejo o cou
t~ario na geraçiio no,•a, a qual accommettia com tiio 
VIolento calor que podia parecer convicção·. 

A, primeiro votação contra.ria. o.bnndonúrii.o os com
bntentes as armas e bngnnocns, nbo.ndonárii.o tudo: 
E só, se conservi'1riío no 

0 
cnmpo da bntnlhn. para. 

melhor serviço do inimigo ... é o··conselho qne o lion
ru.do collega. 1110 dá.; edUcado n"ontro. escola, n•outras 
exem}>los aa escola parlamentar, uiio rosso aceitar. 

Eu vi outr'ora entre nós um· cet•to d1c. um membro 
da camara dos deputados do Brnzil, entrando no seu 
recinto uiio encontrar um colle"a que niio lhe vol
tasse os costas, como se fOrt'L um fnimigo · e!le tinha 
publicado aquolle celebre arti"o: - u o' censo com
mum apunhalado.» O Sr. prosid';;nte deve conhecer o
facto. 

O Sn. F. OcT_.,.,,.,.o :-Lembro-me. 
O Sa. MAnTwuo CA•<ros :-IISo lhe acarretou uma· 

inimisnclc gt~rnl no seio do parlamento, onde n sua. 
incontestnvcl supcriorid,.de uiio podia jú. talvez set• fa
_cilmonte perdoada. "O censo crommum npunhnlndo 
cm pleno pn.l"lnmanto 11, nKo foi tal vez senão umCL bri
lhnntc imita~ão ele cscripto nnalogo <las vellu\s lutas 
J>Oliticas na Inglaterra. 

Elite grande hmncn1 tornou..so cntü.o odiosl\ unic.lnd•, 
não encr-•ntrl'l\1, nn ent.,·or !li\ ClLtllRrn., no dia. em que 
app::u.·cccu o tu.~·~·, \.0! c .. .:.:4 ... v \'-U<.:Lu lho cstcn:J.c~se ~ 
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mü.o, mo.s ni\o descreu da nosso. fõrmo. do g4lv<>rno • 
dos rrodigiosoà rcicn•·sos do seu talento e da su" 
Jlericin. na tribuna.: dous n.noos mais ou menos depois 
:ft)i sonbor rlt> go,·crno i!,:) B::t.zil. Nilo J..li"Cciso à tzm· 
seu nome: estes fu.ctos de nosso. historlll. politica ao 
\lerüo de 1836 o. !837 na lnta parlamentar que se 
resolveu pela abdica1•ílo do regente l'eijó. 

Foi utn triumpho pnr]nnlentnr que oito encout•·a. 
antro de maior gloria., de maior resnltn.do n&. historia. 
de po.l"lllmento ·algum do mun<lo. Do Sr. Bern<wdo 
I'.:!rcir:~. do "'i.,Tn.sco::ccllos, o ::osso tn::tior :pn.rlmncntn.r, 
e maior estndistn., pn.rtio este facto, que deu tanto 
lu•tre ú. historia do nosso parlamento, e ao partido 
couservo.dor que entlio ellc crenvn.. 
· Sei, Sr. ·presidente. que toda n discussiio é inutil e 

s6 sinto se ella. incommoda. no nobre presidente do 
conselho. 
· O Sn. B.\n:.io DE CoTEGil'E (presidente do conselho): 
-~i,o. senhor. · 

O Sn. !1!.\nTrsuo C.•><,;os: - Será m~u unico pezar, 
porque muito desejo de ser ngrnda.vel a S. Ex. e a.o 
:;cnado. 

o Sn. Bo\nÃo DE COTEQIJ.>E (pl·esidente ao conselho) ui• um aparte. 
O Sn . .MA.aTINUO Co\Ml'OS :-Vou ficando velho, não 

quero 1nais brigas com ninguem,quoro estar de contas 
[1romptas e po.ssar I'lara. o outro mundo em paz. 

Mus. S. Ex. ha de reconhecer que é bom discutir; 
tliscntindo farei n1n serviço no governo, se ellc quizcr, 
tmn entendido porque, a.té nqu_ i, niio o meu esforço CjUe 
n~tdn. vn.lc e onda. é, nu1s os esforços dos outros (eu 
.Lt dizendo dos outros nbolicionistns, como se eu tn.tu
hem fosse); o.té nqni os esforços dos a.bolicionistn.s, 
uetu corn a. incomparavcl musico. do futuro tüo justn
tncnte ndmirndn., é qlte devia. ter n5.o só encnntudo 
con1o induzido o ministerio a. esclarecer n1clhol· a. 
opinião sobre n. a.1bedorin. do. suo. n1edida.. c o 
ministerio nii.o tem julgado conveniente fn.zé-lo, cn 
te mo não conseguir melhor resultado e não sei se o 
nobre presidente do conselho póde dizer ao menos se 
é grave a molestin. do nobre 1ninistro da. agriculturn, 
~1ue ba. tantos dia.s nOs abandonou, aem da.r-nos cscln
rdcimentos de Qlle o senado não põde 11rcscinUir, 
!'anso eu. -

O Sn. Bo\n:.io DE CoTEGil'E (presidente do conselho) : 
-Grave não, tnns inbibc de so.hir. 

O Sn. l\Io\nTtSuo CA.>IPOS : - Poclemos esperar por 
elle, visto que os outros nüo fallüo; elle sempre fa.llo11 
uma vez. 

O Sr. presidente do conselho nüo disse nnda mais 
sobre o projecto; cmuprometteu assim o. sorte do nli
:~istcrio nestn qucstr,o; e o credito de lei. O que nos 
~liss'c q_ucr dizer cn1 bon1 portttgue~ :-cc Tenho bocn, 
mits nao posso fullnr • se S. Ex. me dú. licença para 
1ne servir ele um velho o popular u.nnexhn. 

Ql\ando um homem honrado nao póde da\" bons 
~ontns de si. ou niio lhe convém fallar, appella. jll\ra 
u g~ucrosidadc dos que lhe ex.probrii.o e d1z : « To
l;lLo bocn, u1n.3 ulLo posso fo.llnr. » Pa.rece qu.c é caso 
~~.:tnn.l do mioistcrio. 

En ouvi, Sr. presidente, na. discussü.o do ulthno 
~~rtigo ou em outro. cliscnssü.o increpnr-se este projecto 
Cl)UlO podendo dar lnga.r o. gro.ndcs espcculayê:ics. Eu, 
ruais simplorio, cptcndia que niio ; ngnra. porém, 
t.1Ua.nã.o ia. se votar. vi que tn1vez os oradores aboli
cionistas forüo mais sagnzos do que cu. 

Q.u...-o ver se a respeito do ultimo paragrapbo que 
ae ''oton posso conYencer o governo da. necessidade 
de explicar melhor seu J>ensamento ou do deixar bem 
po•itivnmente a.ssc,•erndo que tudo Í$SO mesmo é o 
qne se quer. 

O honrado sena..lor pelo Espirita Snnto e creio 
q11e o nobre senador por Goyaz fallúrílo em ille~itimo 
e u1al.o destino de purte do imposto de 5 •(,, abrin
do-•e a. porta a especulações; mns eu que ta.mbem i 
tnnllo grandes objccc;ões contra o projecto, que te
nb.c. visto nelle o.lgun1a. cousa. de hntnoral ou do 
muita immornlidudo c oxorbitancia., viato que o go
""eruo, ·se a.rroc;nndo o clireito de determinar o va.lor 

vonal. cla.s cou•o.o, fixo. um·, valor superior a.o :. pre90 
corrente... . . · 
: 'o Sn.' Jost.' BoNIFA~io:.:.:.:.A:~oiado~ ~ .· 

O · Su. 1\ú.aTrNno C4MPOS : - Não descobri tio 
projecto t\ . prhncira. vista., sendo tiio sa.bio o ··go
verno deste plliz tüo moralisado, cousa 'l_Ue desse 
motivo ú. suspeita dos nobres senndores a.bolictonistas; 
entretanto que isto ó uma realidade, que reconheci 
ngoro. no Yotn.r-se, porque, quer ae queira, quer niio. 
toma-se uma. pa.rte da. respon•abilida.rle do senado. 
oucr vote-se a. fn.vor, quer contrn. 
• V. Ex. me permittiral., Sr. presidente, esta declara

çii.o que estou fazendo parn justificar o motivo pelo 
qual V0\1 exa.mina.r .com mais escrupulo os artigos e 
pnrngrnpbos seguintes. Não fnllo contra o vencido., 
porque vencido é o que se tem a.d'?J>tado depois da. 3• dis
cussiio ; a approvaçii.o em 2• nuo ó sem appel!o nem 
agp;rnvo. . · · 

J)iz-se no § 6.• ao art. 2• : « Para. desenvolver- o• 
recursos empregados na transforrna.~ii.o dos estabele
cimentos njlricola.s servidos por escravos.em estabele
cimentos hvres e pa.ra. n.ux.ilio.r o desenvolvimento 
dn colonisnçli.o ngricola poderú. o governo emittir os 
titulos de que trota. o n. III deste nrtigo. » . · 

·Se o governo nii.o dá a.lguma explicação, da. qual 
resulte que a. disposição deste paragrapho é o go
verno poder pa.gar por metade. ou menos dos preços 
estabelecidos na tabella o valor dos escravos, declaro 
que os nobres senadores que têm a.ccusado este para'
grapbo de autorisar especulações á custa do thesouro 
t~m ca.rrndns de raziio. Agora. a.o votar foi que vi 
melhor este §6.•. · · 

·Com effeito, desse paragra.pho resulta uma a.ntori
snçiio que póde torna.r negocio va.ntajosisshuo á custo. 

· do Estndo ; converter as fazendas do escravos em 
estabelecimentos mais va.ntnjosos o ú. discrição do 
plltronnto que se quizer fazer. . · 

O Sn. JosÉ Bo!'IIF.\Cio: -E sem fiscalisaçüo poa-
sivel. . 

O Su. Mo\nTINno 0.\MPos : -Peço a.o nobre presi
dente do conselho desde jú. que, depois do primeiro 
favorecido me contemple, n mim, que tambem sou 
filho de Deus e desta. terra de Sa.nta. Cruz e de mais 
a n\uis collega de S. Ex. 

Sei que S. Ex. niio precisar:í. nunca de ageitar 
1ueu voto. tern um partido generoso e forte, formado 
pelos dons centros dos dons partidos constituciono.es, 
e _póde prescin,Ur do resto: mas, emfim, presentes 
nu.c irriLü.o o. ninguem. QLta.ndo se fn.z a um, para. o 
fnvor pnreccr de interess<> geral, é nreciso que seja. 
feito a todos os Brazileiros. Peço ser "contemplado, se 
se fizer alguma. cousa de accOrdo com este § 4°. 
sobre o qllo.l só esta noite meditei. 

Eu suppunha e até disse a<J.ni simploriamente : 
« Nilo ha fazendeiro de café que possa. aceitar o 
favor deste nrt. 2°. » Agora. poré1n digo sim, senhor., 
ha fazendeiros de café e de tudo o mnis que podem 
aceitar isto. Neste § 4• niio se trata só de emancipa
çiio de escravos, é uma. porta. abertu a toda qua.li
dade de especulação pa.rn conceder fn.vorcs o. quem o 
governo qu>sor fazê-los. Peço e espero que o nobre 
presidente do conselho, visto o. nusencus. do nobre 
tninistro da. agriculturn. nos dõ nlgtun esclarecitncnto 
a. este respeito. O 'l ue pretende S. Ex. fazer por este 
parngra.pho 'I Oolonms de escravos pa.ra seus donos 'I 

O nobre ministL·o dt\ n.gricnlturn. sei 1nuito betn o. 
resposta que me ia do.r. S. JJ:x. diss~ : (( Pnulistn nií.o 
faz co.so do valor do. negros: n repetia aqui o que ti
nha. dito nc. ca.mara dos deputados. Para a lnvaura. 
de S. Paulo, lavoura. rica, o vnlor do negro é cousa 
nulla., mo.s este § oi• eõde entretanto. dar lugnr, como 
já disse ú. especulaçao. Se niio ó assim, espero a 
palavra. honrada do nobre presidente do conselho 
po.rn. tranquillisn.r além dos o.bolicionistnd. n mim 
tombem, .J.oa contribuintes, e ú.s mo.grns U non~o.s d'.) 
Estado. 

Sr. presidente, este a.rt. 3°, no sou f$ 1°, dovc me
recer pa.lmas dos abolicionistas, porque do totlos elles 
aupponllo ~ue nii.o ha,·eral. nenhum que oujccte nada. 
Por esta dtsposiçi•o o honra.do ministro da agricultura 
liberta. todo• oo coct·avos sem distincção do preyo. 
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. temn·4e mdemn1•nç.-o q1.1e um. 'govern~· ~usto como o 
jmpe~io.l poclin· invcntnr, ·e não tenho ma1s objecção n 
fnzer, se desde já'declnr·ar 'qqe dnqui por diante_ toda. 
n: desapropri!'çii.o ou to<l,n· indc1nnisáçii._<o que o .Estl\do 
dever a. pa.rtlCillnres, prn·n~l<lo-os de . su.n prop;ieelnde 
hn de_ se fnzcr por deducções semelhantes. a.· ossá. es

-~a.?elecida.. no.n.r~igo, is~à.é.' q\1C.ll;n.
1

dt; sn.~ir (10 vrO-

J>reços mo.rcndos tambem pelo ·go,•erno ; pnrn que .es
tarmos com esta fantasma.gorin 'l o.. cfnssificadores 

1 são do . governo ; . ha uma commissito de tres, dQs 
qnnçs um é ó presidente dá cnmnra. municipnl, os 
outros são. "crcnturns do governo •. o governo banl 
sabe de suns · fra.quezns ; . tem medo que s .. \ibertem 
escravos ninda que ·aejüo invalido~. . . , . . 

pr•o prop_r1.etario : ,: fórm!tln.·diJccta. .do nobre. sena.dor 
pelo Esptnto_·~o.nto, q~1c .ln~h>~e. sempre poln:. creayiio 
a~. uma. noyn tu.x~ pn_1·a. n.1~orth:nçií:o ~o co.pito.l escravo 
ó sem d uv1dn. 1no.1s v1olen~o., mns ·esta.' 6 da. mesma 
~q~idade· ... ISto .... é · nqV_o .ria ~is~c;)l'in: da.· einnncipa.r;ü.o.; 
e .. pr,csum.o que 1sto nuo t.rnru. g1·.unde numero de co
lonos pnra o Brazil, porque os lla.bita.ntcs do Brazil es
tnriio, quanto â segurnnça. do frncto do. seu tra.ba.lho, 
na posição em que estii.o os habitantes da. .Asia.. Esta 

. clouti-ina collocnria os ha.bitautes. do Brazil na con
- ,dição .· !'..!n que. se nchiio os daquelle continen.tc; só 
:.P~SSUlrU.lO, ~qull)o: ·que ,o governo quizesso· ou ~aquillo 
. de. q_uo o gov.erno nü.o quizcsse di~_pór. 'E'. o. mesmo 
~ 4_ir~l~O, . é, a mesm'ci._ CondiÇão doa F.alla.4~ : .será. ·a_ po
. ~1ço.~ em. que aeruo ·collocn(\os os Braz1le•ros, desde 
'que ·a. propriedade ó uma gra.r;a. do governo quC·dellll. 

dispõe como no témpo d'El-rei-Nosso Senhor.Desa.r.ro
. prio.-só hoje n _. proprieelàde do brazileiro como E -rei 
. Nosso Senhor. desa.proprinv ___ n. ns cnsas dos bnbitantcs 
· ~nra nboletnmento de suas tropns, do seus soldndos, 

l'_arn nccommodnções de seus fidnlgos. Era: o que 
El-rei Nosso Senhor fa.zin. qnm1do_ aqui chegou 
. · O _teor dessa doutriuo. que ngorn se estnbelccc lcvn
nos. 11. mcsmn cousa. A<[uelle nrti:::o _da Constituição 

. que __ gnrante . o direito da pr.:>prtcdnelo ·cm· toda sun 
plenitude ficn sendo un1n perfeita. pulhn, mo desculpo 
o scnndo n_phrnse. ' . . · 

Eu suppunbo., ma.s tioha.-n1c ongnnndO, con1o se 
enga.núrao os juizos dos philosophos ou -os homens 
educados no. philosophin · deste scculo o elo sectllo 

· pD.ssncJ.o, que cbcgri.vüo ·a- crê r· que na Constituição se 
escrev.ião princípios de 1noro.l preexistentes; qLle além 
dn. Constituição e o.nteriores a clla. havia. principias 
aceites cm todos os povos civilisa.dos. . . . 

Sempre me pareceu, n.üo , <liz.cr- uma. bn.na.lidn.de, 
mns umn supcrtluidaele a decla.ra<;üo dos direitos do 
homem que contém n. Constituição da. 'Republica 
Frnncezn e dn Rept>blica dos Estados-Unidos, me 
pnrecin incontestnvel qt>e al6m da.s leis cscriptns e 
além das constituições cxistião, e desde tem11os im
memoria.es, as leis mora.es. 
. · Orn, não se póde negnr que n bnsc c o f1mda.mcnto 
de todo. sociednde civilisa.da. é o direito de proprie
dnde e a. libcrda.de individual; o com estn disposJ<;iío, 
proposta. paro. a.ccommCJdar os nholicionistns, nií.o se 
:t'a.z senão ensinar o cnn1inho a. t.odos os desordeiros: 
é gritn.r, fn.zer bulha., nn1ençar, trovejar, ntestno com 
dynnmite, com n qual os homens podem fa7.cr tro
do!,ldas maiores do que Dens Nosso Senhor, se 
qu1zerem. 

Niio hn duvida nisso. .A. ordem publica., n segn· 
rnnç.n, tudo depe11de a frnqueza do animo dos go
'rernos. O governo mnis n1edroso se intin1idnrl\ com 
menos : paro. o governo mais corajoso, será neces
so.rio bulhn maior: mns tt>do depende do esforço, dn 
força. e do estrcpito com que FC gl"itnr : nssim pcnRa
ee neste pniz, e niio se illudcnt os petroleiros ..• 
o governo tem medo e quer ncnl~nta-los, e pa.ra. isso 
os ncoroçoa.. 

Ora., ven1 a~ui u1n pa.rrtg1•a.pho que, se n1e fosSe 
licito usar ào. hngungmn de que nntitos ten1 usado 
po.ra. commigo, dizia q1.1e ê un1 pn1·ngrnpho en
graçado. 

Por exemplo, diz .. so nelJe que nü.o scrú Jibcrtndo 
pelo fundo de cmnncipncito o cscl•nvo invalido, con
sidero.do incnpnz de qualquer serviço pcln junta. cln•
aificndora., con1 recu1·so lnvohtuta.l·io pnra o j\tiz do 
direito. 

Confesso n V •. Ex. que se quizessc usar do termo 
que me tem sido applicndo, nno poderia dizer senão 
que isto é engrnço.do. ·- . 

E n.inrla se a.ccrescCnta. neste pa.rngra.pho que o .as
cra.vo assim conside'ra.do pcrma.nc.cert"L na. companhia. 
Uo sen senhor. , . · . 1 

E' riuiito bom', ó ht1mo.ni~ario, 'é muit~ bonitC\. como 
melhor se .Póde dizer, rnl\s fnltn. .a declaração '"""""se. o 
scahor qmzcr. Todo o mundo sahe com qt>e fncilida
de uin J:iomc~ se· descarta de um mâo hospede, de 
um hospede 1mportuno . e mú.o. E' o tal dueito do 
nboletnmento • .- q_unndo nqt>i chegou. D •. !Joii.o V.I, 

. qunndo fiel o d!rC1tO do El-rei Nosso Senhor mnndnvo. 
seus fidnlgos accommodnrem-se na.s cnsns dos hnbi-
tnntes. · · . 

Eis aqui, . .sr. Pr.osicl.onte, . o que CauSOU o meu 
equivoco e as minlus duvidas a reGpeita do § 4• ele 
art. 2.0 , que ncn.ba.~o~ de votar. . 

Diz o ~ 3• elo art. 3• que discutimos : 
" Os ·escravos empregados nos estnbelecimcatós 

ngricolns serão libertados pelo fundó de emancipaçii·o, 
indicado no art. 2.0 § 4°, 2.\1 parto, se seus senhores Se 
propuzercm a. substituir nos mesmos estabelecimen
tos o trnbnlho escri\VO pelo trnbnlho· livre, observà-
da.s as seguintes disposições : · · 

a) Liberta.ção do todos os escrnvos .cxi~tentcs rioa 
mesmo.s estnbelecimentos c a obrigO.y~o ·de nã.o a.dmit
tir outros sob pena. de ~erem estes ·declnradoJ 
libertos ; . . · 

b) Inden1nisaçiio pelo Estndo da metade do vnlor 
dos escra.vos nssim libcrtndos,' em titulas de 5 •;.;. 
preferidos os senhores que reduzirem mnis o. indeni-
nisaçí~o. · " 

c)_ Usufruição dos serviços dos libertos por tcmp? 
de 5 nnnos •••• u : 

Aineln não se me metteu nn cabcçn como póàe 
utn homem ser livre e· obrigado o. servir. Eu não 
tenho dnv.id'! em ncreditnr qt>c sou livre senii_? po:que 
tenho o d1re1to de a.ndo.r por onde quero, u, v1r, ·e 
nü.o ir, do servir ou não se1•vir a. quCm me pare~er. 
No momento e1n que mo disserem que estou livre. 
mo.s com n. obrif5o.çü.o ele servir tantos nnnos a: fu.ito e a 
cicrnno, etl dire1 que não quero tnl liberdade, porque 
hei de pugna.r por outra.. 

O§ 4• diz : ·· 
·(c Os libertos obriga.dos a. serviço nos termos do po. .... 

rngra.pho a.nterior serão alimcntndos. vestidos e trnta
dos pelos seus ex-senhores e goznrúé5 de uma grnti
ficnçao pecnninria. que será arbitrndo. pelo juiz de 
orphãos. . 

" § 5.• Esta grntificnçiio, que constit1tirú. peculio do 
liberto, será dh·ididn cm duns pa.rtes. sendo uma dis
ponível desde lo,..o e otltrn recolhidn o. umn cnixa. 
cconomica. ou cofi.cctorin.. pnra. lho ser entregue, ter
minndo o prnzo a.. prestnçiio de serviços a que se 
refere o § 3•, ultima pnrte. " 

Sr. presidente. eu não invocarei o nobre ministro 
do. ngricultura, não só porque elle está o.useota< 
como porque S. Ex. jú. nos declarou termlna.ntemento 
q\le S. Pntllo não fnz cnso dn propriednde escrava;' 
mas a Bnbin, que não creio que esteio. cm melhore• 
condições que n provincin do Rio de Janeir-o e que a. 
de ll!inns, ó nnturnl que :fnço. nlgum caoo dos scua 
escravos. ~ 

O nobre :eresidento do conselho. pormittir-mc-h:o. 

Pnrn obra. mnis con1pletn de humnnidn<lc c l'bilnn
tropia. niio sei por que nlLo se a.cctcscontn nqni- c os 
que nlorrt3rem. Ass1m como não serão· libertados pelo 
:fundo de emancipa.çiio os escravos inva.liiqs, poilin- 1 

se pelo. mea1nn. ro.zU.o n.ccrescontm.·-e os quo tnorrêrü.o. 
Os chuaificndorea aii.o do governo, nlén1 ele serem .;,s 

Uiz.er-lhe:. tli.LO conte c01n scrvi~~o ele libertos: nü.o ha. 
tnnncit·a. de os obriga.r no trnbnlho; ainda ninguem. 
neste pniz vio o•crnvo libertndo com a condição do 
prestnr se1•viQO ctunprir cssn condiçü.o. Os factos são 
dinrios, siio desde qtlc hn. Brnzil e oscrnvidiio. Repito 
o que nqul diase na ultimn sessiio: no Brazil o nas 
outrns colonins portuguezo.s nunca houve o. menor 
restricçüo ao direito da liuertaçüo de c•cravoa, co.da 
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•u• libertou sem_pre oa que quiz, e c:omo quiz; uiio 
assim nas oolo<uas in~;lezas, liollanclezaa· e francezao. 
· Mas é precilo que o ·governo imperial niio conte 
com essa prestação· de aervlçus por líbertoa; e, se niio 
coa ta quando decreta no § 4• que oa libertos conti
auarM; a. viver em companhia de seus senhores, a aer 
mantidos e alimeutadoa por ellea, o governo imperial 
oabe o. que faz, · prepare-tle, afrouxe os cordões "da 
•bolsiL para aoccorrer esaea que reduz ó. miaeria.. 
.Mesmo sem recorrer áa ta.e• la.àroeira.s e v!olencia.a cta. 
ror.a., sobriio meios a qualquer de se descartar de hoa
pc"des mó.os, de hospedes nocivos. 

Niio sei se· S. Ex. tem noticia. de um facto, 
tal vez muito honroso , acontecido niio ha muito. 
tempo no município da Pa.rahyba do Sul. Um 

·honrado Mi"neiro, alli 'estabelecido. libertou todo a 
os· seus .escravos •em condiçiio alguma, e conVi

. dou-os a· cultivarem de nieiaa a sua ·fazenda. Co

. ~heço eeae _cidadão ; · vi-o'•de pobre · elevar-se depoia 
ó. fortuna,- por aeu juizo, por seu criterio. _por seu 
trabalho: nao sei quem pndeaae ·melhor presidir a uma 
transtormaçiio do· trabalho· servil ao trabalho livre, 
porque niio ha. lavrador mais intelligente, mais me-

, thodico; maia ajnizado,dirigindó o seu. estabelecimento 
'com certa energia· e ao mesmo·teinpo; multa· hnma- · 
nidade, muita bondade. :Pois bem : ease cids.diio li
bertou espontaneamente os seus escrs.vos e hoje estó. 
com a aua fazenda perdida, utra_gada, e conata-me 
a,té q\te, hapouco tempo,, foi forçado a. pedir ·auxilio 

:·a.o delegado da Parabyba do Slll J?O.ra proteger sua. 
. vi<1a. Creio. q_ue uma carta desse Cldadio. que agora. 
nomearei, o Sr., Simão Dias doa Reis. foi lida Da ca-, 
mara. pelo honrado deputado, o Sr. Vnlladarea, ·um· 
deiS que cn peç~ licença para incllÜr ns. lia ta . dos 

1poucos que não têm mud.ado. 
'' :Não se1, pois, como o nobre presidente do conselho· 
espera tornar etfectivs. s. obrigação de serviçoa im
.}!osta. a.os libertos. S. Ex:. so.be destas .c:oq,aa.s mais do 
'ctcte eu, po~'l11e é lavrs.dor ~m p~nto maior do que 
ect ·-e o c1c1ar dos cs.nnav1aes nao muds. em nada a 
natureza do negro. 

E • necessario qne o nobre presidente do conselho 
q11ebrc o proposito de niio emendar o projecto: esse 

,J>roposito niio é ace~·tado, niio 6 prndente. E' preciso 
.:acCl'eilcentar ao proJecto algums. ·cousa para asse-
gurar soccorros · a.oa negroa. 
'· Pois se o que foi manumittido pelo seu proprio 
seobor não quer continuar a. viver na companhia. da
q11ellc s. quem bemdizia quando escravo, o que foi 
libertndo por um _pode•· estranho, arbitrario. despo
'tico, ohnoxio nos Er~rietn.rios. esta.rú mais _(lisposto a· 
viver na. slljeição 'l Porque, não nos illudamos, esta.: 
t.al vida do liberto em comps.nhia do senhor ó a es
cra.vldiio, não h a outra condição possh·cl pn.ra. o li-· 

. herto que continuar com o scn senhor. Se o pobre 
_ jnnto do rico é um qunsi escravo, o ex-escravo o que· 
_ !J" de ser junto daquelle a quem pertenceu 'r 

. O q nc eu tenho lido em todos os socialistas europêos, 
q<te diziii.o q11e a sorte do proletnrio nn Europa ers. 
I>Cior que a do escravo na A.merica, estou leDdo hoje 

· no!:' cscriptore3 dos Estados-Unidos~" se.s;:undo os quacs 
··os ex-escravos nn.ql.lelle pa.iz la.mentü.o a sua. eon-

cliçüo, que os operarios d1Ls grandes cidades tambem 
'io\•ejü.o. Nii.o ho. na.rro.tivn. de vin.gem l'econto nos 

''Estados· Unidos, cscriptn. por quem quer que nilo seja. 
. o Sr. Cochin, que apenas tirO\\ iaformações dos 
jorn11es do norto, jornacs de po!e.nica, que nüo con

, 1irme est" vcrJ.ade. 
·' Sinto insistir nisto, mo.s pa.rece-n1e que nüo vni 
neste negocio só o credito do governo, e o cred.ito do 
t>llorlamento, que se avilto. e rebaixa, votando silen
ciOso.mcnto medidns que precisão exa.me e discussão; 
cstüo tambem empenhados nesta questüo os interesses 
dos pobres e desgmço.J.os escravos. 

Effectivamento. pnssar de escravo o. pobre e a 
mo:>digo, ser utn J.esgraçado abandonado no deserto, 
nü.o tendo ningllom por si, será uJnn trn.nsformo.çüo po.ra. 
melhort 

Sei que o nc.bre presidente do conselho pensa como 
cu. • por isto mesmo ó que insisto. Nüo é o.ccrtadt~. a. 
delibcra\'Ü.o que S. Ex. tomou. · 
· Tambem eu j.4 umtl vez declarei DO parlo.meDto z 

."'o.te> .. tudo !luanto . qui~erem, mas ha de aer_por co.~~a 
de aéu dono. Salvo assim a minha pel.le. A••.im é que 
V. Ex. hoJe .. e aeua ·companbe!_roa <!e m.~~i~.terjo.vo,t~o 
p~r conta. do douo. :Maa 11to UfAO é JllS~ •.. ,p_orque para 
m1m o dono é V. Ex. : o proJecto é .seu. ,o: de1acerto 
é aeu : tenha paciencia. · "" · · · 
· !t,lã~ sei ae ,& .. camá_ra e~tá pan·a. .encerr&:T,-ee : .. aasim 
eomó.começou em ~evero1ro p~de ~caba": .em -F.eve~ 
reiro do anuo que -v:eni, e por l&&o .nao VeJO nada _qno 
juatifiqúe a falta de diacnasii.o · de.umr. materia de1t11. 
natureza. V. Ex. sabe que o maior. serviÇo: qne· pa 
parlamentos têm prestado O. civilisa9iio da._ ,húmani
dade niio tem aido aa leia qne el.les .. votiio. • tem 1ido 

·que cada parlamento ·é uma escola dai .b,oas .dontrin"s 
pará .o povo,' e _aobretud,o um .fiaoa~ )n~.x.ora:W:t!l coutra 
·doa erros de to,doa,'.'a,home11• _pubbco.ae ;e~,ne~&a_11p01lte 

os goverDoa. · . 
_·Esta é. a· funoçiio m_e~hor, é _a mi~sio.a.,'l.~le,_o ,par

,lamento póde melhor .c()~e~pond~r; ~ua~t_o ,a· i!e le
gislar~ V. Ex. _aabe que •. u.m ,gra~_de.p,obtl!?O•:'!!l .~m 

·grande aabio, ou u_m e:om•o · jUr}E,OOD.~~~o ,!e_g&~larla 
melh"or no aeu gab&nete .do que· o parlamento., Doa 
debate•;·: onde maniféstão.,-se · muitaa ··-ve~es·;,.s. rivali
dades dei partido e_ as: con:ve_n,ierici.iaa ,Pil.~l~\~lis, ,aá Jeis 
não sabem ·elabor11das perfeltllmente,· no emtan~ ,que 
ao fossem feitna no 'gaoinete, 'pôr"' um 'a'' ,b"ô"" ,cabeça, 
com ,ce~~za flcarião b~in .. ô~goniaa~\la· · " ' · 

q q:ne. é ~!lrto ~ que se ·o _goye,ruo .. !l.e ~ s_6 ,tem 
mwtoa. mconveDlentea; _um a•mu.ll'-cro,~:não .!le 1 par
lamento· nada s.alva e nada .melhora, e sol:iretndo .com• 
parando-a. e a nossa 'posic;iio' ~~ ,~er~Ç'á~pó~ :a·, dos 
outros palZeS da Europa~ A.qu1 n~a ~emps.,a, grande 
fortuna de vivermos isolados nos · desertos "da. Ame
rica, e Dinguein tem ·o direito .de ,querer'por 'a ,ineDor 
liinitaçiio á nossa liberdade de diacutir,,é ile. examinar 
se as aocieda.dea da Europa podem decr,cts.r altera.
ções ou traDsformações de' legislação .para· o Brazi!. 
Nós podemos dizer-lhes : olhem parà. .,o·.ácu:,paiz, que 
tem múito mais à providenciar do que ilós,' sÕ>bre er
ros muito meÍioa aesculpaveis,. porque. àCtb~a ;a.". e~aes 
paizes riquezas mais que &uffiCleatea, .e dellea."a unica 
cousa que se póde dizer ó que a "lnglater~a, ,é ·a uDica 
verdadeiramente livre, porque cede á 'Pressão do aeu 
povo: como estó. mostrando na questão cie·:{'ropriedade, 
que o Sr. Gladatone, sem cooteataçiio, pr.uneiro elta
di•ta deste seculo, tem procurado resolver de accOrdo 
com aa eonveniencias de sua patr.ià. · · 

Esta é uma questão gravissima :para .os Inglezes. 
que arranco. a propriedade o. ~O.OOO.familias ·privile
giadas I'aro. entrega-la aos pobrea ren:deiros. Mas o 
Sr. Gladstone fez o q_ue fari11 um governo·. provisorio 
da republica se lá ex1stisse '! Niio: elle_ tem estudado 
perfeitamente 11 questiio e por oro. a re_solve)l para o. 
lrla.ndaJO mas em JlOucos o.nnos, hn. de estender essas 
providencias ú. Escossia, como e lle já rlisse no parla
mento. para ir depois {L mesma Inglaterril. 

Essa questüo tiio delicada é uma gloria_ para Glnds
tone, assim como é gloria imperecivel p·or.a nc:~uelle 
grande povo, em cujo respeito ;, proprie,dnde 'nuo ha. 
quem possa exceder. Glo.<lstono o que tez. foi, empres
tar o dinheiro do thesouro pnra ~ué _os· •·e_ndeiros 
possüo compro.r a propriedade. E . isto o que se J.i• 
entre nós 'l Quo.nd.o o governo rcso1veu:-se ·a. tomo.r 
o.lgumo. providencia. pnro. a~n~a.r uma iristi~ui9,_üO e1n 
~ue süo Interessados os Brn.z1lcaros em suu qun.s1 tota.
hdadc, o que se fez, Sr. presiilente 'r 

E' uma cousa. que nii.o ten1 qunlificn(,,r~o, nem m'oral, 
nem l'olitica, m1 ta so uma industria, e ó. porfia cada. 
um d1z : fui eu o primeiro que pensou nisto : ca.do. um 
porfia encravar mais profllndnmente o punhul ua ls.
vouriL do paiz. 

O Sn. CANSA.NSÃO l>E SINIMBÚ : - Apoiado. 
O Sn. 1\!J.dTINBO CAMPOS: - V. Ex. vê, Sr. presi

dente, qua o meu CQ.lor nüo vc1n por tel' nlgumns de
zenas de escra.vos, se os nii.o tivesse, ett fnllnrin ainda 
com mnis cnlor; me conser,•a.rci imperLurbnvel d!nnte 
da grita e estafada dechlmnçüo doa innovadores. tão 
violentos e pouco criteriosos para os quues 11. subver
ailo deste po.iz nada é. 

Sr. presidente. muitas vezes reft.lcto : quem_ .aabe 
ao niio me ob,cnrecem a t"~ziio os men• lnteroasoa! 
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Jdaa, por m'"• .que reflicto. e estude esta. questão, e a 
·eotndei .muito. an tea que e!la appareceoae no nosao 
parlamento, maia me espauto de ver a pouca reflexão 
com que se procede o. este respe!to. ~s inte!'<;õ.es 
_p6dem ser boas. mas aa cousequencu&s sa.o horr1Ve1s. 

..J.>arece que volt.amos ao tempo do poder abaolu.to, 
porqlle. o que vetnoa é que está tudo de joelhos, fe
lioi.tando aos miniatros, que se ·achiLo n11 posso do po
der •. qne tudo pôde. d10r. Assim é que vemos o rnell 
nobre amigo, ex-presidente do penultimo ministerio 
gloriar-se a ... felicita9l)ea d.aa victirnlla, " úé lldmira 
corno· o Sr. presidente do conselho niio tem mandado 
vir da Bahia id.uticlla felicitações. (RiJo.) ~ ~ . 

Eu eatou vendo, por exemplo, que 11 Bahià:"niLo quer 
apresentar taeo felicitlltyões. e este ail encio me faz 
deaconfi11r alguma couaa. Se as felicitações encom
mendadaa e. obtidas :por u.lguna negociantes e poucos 
.:fazendeiros têm signtficaçüo, o silencio do nobre pre
aidente do conselho aiodà tem 1nu.ior ; a. sullo provin
cill está calado., ainda niio deu uma pal11vra de a.ppro
-vação, e nos collegtos eleitoraes deu significati va.s de
moDatro.yGea gue reproVO.\'& o que se intentava.. 

j Assim, rep1to, Sr. presidente, sentiria. ver· a.lguns 
·desgraçados que me têm ajlldado a viver e a c;1uern 
ell ta.mbem tenho ajlldllda a viver, na impossibil!da~e 
de uada· fazer por ell•a. e vt!-los morrer na_ mtserta 
e na penuria, porque V. Ex. sabe que nao posao 
:fazer o qlle fazia, por me faltarem absallltamente 
os·meios. (Dirigindo-ae ao Sr. presidente do conaelh') 
V. Ex. o que espera. para os seus da Bahia 't 

Ell pelo que v~jo aqui, é que nü.o só oa !Oeus, como 
oo pobres que extstem encravo.dos no meto de grau
das fazendas ... ou como agg!egndos, ou como peque
no&. proprieto.rios, viio soffrer, porqu.c e1les nu.o tém 
outro auxilio, o seu monte d~ soccorro são os fazen
deiros· ae elles querem go.nhar salarios, sii.o os fa
zeDdei~os que os pa.giio .. e como e_stes desde _muito 

'Perdt!riio a c~n6.ança na suo. . proP.nedade tr~tao de 
~erceo.r todas as despezas que fa.z1ão, e está. v1sto que 
, uma das verbas para qlle primeiro se ha de olhar 
é esta de soccorro&. · 

O fazendeiro nii.o ha de soccorrer aos outros, sem 
,.primeiro soccorrer a si nas penosas condiç~es cm 
·que o confisco da sua propriedade o P.õc. 

Mas o que dizem a isto, é que o Braul deve figllrar 
·na. vanguarda entre as nações ma.is civilisadas. NiLo 
iha duvido. ; ha de em breve fignrar como a Tllrquia, 
na. bagagem do. civilisaçiio, Oll como o .Me.'<Oico. Qual-
4Uer destes paizes tem mo.is elementos de prosperi
aa.de do que o Brazil. 

Todo o mundo sabe que quando os Hespanhóes 
descobririio o Mexico e o -Perú encontrárão ahi muita 
civiliso.çõ.o, e riqueZ'a já em grandes cidades, no.dn. 
havendo , então , de igual no. restante Americn. 
ao q lle os Hespanbóes encontr.l.rão naquelle paiz. O 
'Brazll póde at6 invejar os l\lexic11nos, porque !>S 
considero tão poderosos pela paciencio. e pelo. tenaci
aade, que até CODSe~uirãa 1nntilisar completamente 
o exercito de Napoleao III, e eu não sei ae nós no 

::Brazil oonseg11iriamos inutilisar os esforços de Bis
mark Oll de quem quer q11e aeja, que do Congresso 

' de Berlim queira uos impOr as doutrinas a bem de 
1
"melhor civiliso.r e aproveitar as terras com occupaçilo 
maia etfecth•o.. 
O Sn. F. OaT.\TU.IIO :-E' o direito do rnças supe

l'iores. 
(Ha outro• aparte•.) 
O Sn. lii .. I\TUIIIO C.urPoa :-Ninguem p6d.e negar 

· ·qu.e Deus deu a. terra. o. toda a especie da a.nimnea. 
bem foi só o.o homem. ..;. 

o Sn. JUU.\1\XIIE dó. um Apnrte. 

ordem puàlica, e que foi semprJl mantido e respeitado 
pelo governo, em todos os paizes onde exiatio e 
existe a escravidão;. porque, qllo.ndo nos o.ndão a ler 
lOaa e louvores ú. liberdade, é preciso que aaibiio que 
atnda ho. milhões de escravos ás portas da Ellropa. 
A Inglaterra finge que desapprova as proclamaçé5ea 
de sells generaeo, mas ellea vão mantendo a escra
'•idão em todas as I'.Os&essões que tentiio conqllistar, 
exemplo Gordon no Sudão, recentemente. 

Niio é contra o. vontade do governo inslez que ó au• 
torisada pllblicarnente a venda de tndi;;elias na 
Oceania, e esao um facto que eetá. menctotiado em 
militas obras importantes e aprecio.do na Ellropa, e 
na.historia. da escravidão moderna pelo Sr. Taumape: 
agora. o que devemos é mandar tambern um capttulo 
para a htstoria da escravidão oios indios do Amazona• 
para outra que está ensaiada. 

Os Jornaes d:. Ellropo. tro.taviio da venda de. e•cr:.
vos >ndigenns do Pará e eu jwgo.va que iatci ·era 
inexacto, mas hoje posso informar ao senado" que & 
um comrnercio formal, e tiio formal que o. presidenta 
que ainda hoje mo desvaneç~ de ter mo.ndado. para. 
alli, teTa de mandnr sllatar. o formal commercio qna 
h a via de vender índios, e o seu aucceaaor, que é. àa 
terra. da luz e grande libertador, niLo pOde 011 nii.o 
quiz pOr embaraço a eRse commercío feito princip~>l-
mente hoje pelos filhos da terra da lllz. · 

O mundo ó assim ; os Inglezea ttverão o maio1r 
tro.6.co de escravos, e o rnonopolio r<!gio deste.trafico, 
e forão os mo.iorea lib~rta.dores. . 

No Ceará tambem deu-se o me•mo : a terra da luz, 
embora tenha tiio pouca lnz; uo Amo.zonàs ha um 
commercio de índios e 6 'por isso que o Sr. Theodo-
reto nii.o fez esforço• para. impedir. · 

o Sn. JÀ!õt1A.IUDJ: dá um aparte. 
o Sa. l\1.\aTXl'IBO c .. IIPOS : - Não ha exageração ; • 

facto é verd ... deiro : nega-se, porque talvez os lib"er• 
tndores do alheio á mio armado. qllerom ma.is eat• 
roubo. 

u .. s·a. S&IIUOB : - São novollas. 
O Sn. MA-nTx:m:o C.u<Pos : -Diz-se que o trafico I 

immoral. e, entret11nto, procura-se destrnir a obra do 
nadre ~neira. ••• E' um :facto incontestavcl, tiio incon
testavel como o modo por que se fez a libertaxiio ne1 
Amazonas; um masistrlido milito distincto harrOrlSB va.
se de ver t=tar-se. da liberta_s:iio dos escro.voa exii>
tentes e continllo.r a escravidao doa indios. 

U• Sa. S&:I4.J>oa. : - Está me )?arecendo que ellllo 
eacro.vidií.o, de qlle falla assim, é tgu10l áquella.qne •• 
diz- os pobres ao pé dos ricos são sempre escravos-

O Sn. MA.nTIIIBO Co\lllPOs :-Não ; isso nio deve aor. 
prender-nos, e não é de admirar que com eue prece
dente historico se queira. continuar nesse ca.nunbo e 
posso dizer que a unica escriptura que vi de venda de 
peasoa livre foi no Pará. · 

Ux Sn. SEN.\DOil dá um aparte. 
o Sn. llii\Til'IIIQ c ... POI : -Talvez no seculo XVII 

nii.o se exhibiase tanto empenho e to.nt~> indUl· 
gencia em querer nttenllar o facto; o que isso dá. a. 
entender é qlle sõ má vontade contra a'l_uelles que 
possuem escravos é movel de o.lguus. Aqlll a6 trall
qllilinias e tra.paç.as contra a propriedade ; lá a.s mes
mas trapaças e tra.nquilinias para. encobrir e masca
rar a reduc9iio doa indios á escravidão. Eu declnN 
que sou escravocrata, mo.s não hn. de haver mala o•~ 
forçado defenaor dos livres o tambem nüo ha escravi
dão n\enos disfarçado. do que ess~ Iocaçiio de serviço. 
Escravo por escravo. então ahi estão os negros jli 
habitnados. E' pllblico e notorio hoje, á proporção 
gue so libertü.o eacra.voa, augmento.-ae o trafico elos 
indios e com amigos 9ue oonvivião no pn.lacio dm p1•e-. 
sidcncia, e at6 com dmheiros da província. obtidos por 
toda a aorte de pretextos. 

Sr. presidente, embora o meu honrado com11ro~ 
vincinno, senador pelo Esptrito-Santo, não leve a 
bein que eu, para defender n optniilo qlle professo, 
me ILJ?Oie nn sua. autoridude, eu continúo o. invoca.r o 
allxiho e a protccçiio de S. Ex. S. Ex., uo folheto 
a. guo· aqlli me referi, suateutoll com ca.rro.das do 1 

razo.o que tnnto quanto o poder pllblico pudesse, 
devia evitar intrometter-ae nas rela9ões dos senhores 

:•om oa eaeravot; 6 um 11rincipio <J.Ilo mo ensinou do 

Reapeito muito os sentimentos philantropicos de 
, peuoas honestas verdadeiramente caridosaa ; niLo ha. 

obro. mais meritoria do que libertar e1cro.vos: · mn.a o 
que sei ~ que, os que a pretexto de obras de carida~ 
de viaii.o outros fins. nilo merecem senii.o a. estigma~ 
tiaa9iLo dos h amena h oneatoa ; é uma eapec1lla9ii.o. 4 
o roubo, ó o meaDlo 'l"O noa Esta.do•-Unidoa ae d•~ 

11 
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_ .. • é o mesmo gue se d6.. aqui; é o roubo <lu pcculio 
dos oocravo1, do pobre desgra9ado do escravo que aó 
"tem do seu essa. rel'nuneraçii.o de serviços. :\isto são 
.f.!rllndes zehulorcs o em geru.l.para n1aior cautela. n~o 
dão recibo ... 

'\ E~tc. artigo tetn um paragro.pbo qnc não t.en1 outra 
}-4ualificaçã.o senü.o de engranado : 11r.;o-me do termo, 
;.JlOrque não e offensivo e gostO deJle, é bom paria
"-;..,entarisa-lo: 

'ci « A 8.• São •·alidas as alforrias concedidas, Binda que 
• acu valor exceda. ao da terça. do outorgante; e seJã.o 

) 
o.ll não neccssarioa oa herdeiros que porventura 
tiVC1". » 

· 'i Dizem-me os jurisconsultos que isto é luxo, é só 
\ pa.rn. parecer que se faz um beneficio aos escravos, 
i porq_ue cada um p6de dispor em vida cnmo lhe pare
cer de seus escravos. O ma.Tido não depende para. isso 
~e consentimento da mulher e menos dos herdeiros 
que só t~m direito por m~rte. Isto é illegnl, niio vi 
ainda Otl tribunaes impedirem ncnhu01a dessas liber
tações e as tenho visto nos centos. 

O marido póde dispOr de sen• bens moveis sem de
pendencia da mulher e dos filhos. poi• os filhos sii.o 
â.onos de .alp,uma. cousa antes d~~o tnorr.c dos pnis 't 

Até estB liberdade se quer dar Bgorn. 
,O Sa. F. OoTAVU.No :-Em testamento. ba questiio. 
O · Sn. MA.nTINIIO CAMPOS : - Em vida niio hn 

llenhuma. 
O Sn. VIsCo!CnE nz PA•ANAGUÁ: - :Mns trata-se de 

testamento. 
'O Sa. F. OcTA VUNO : - .A. lei é defeituosa na re

dacção. 
O Sn. MARTINHO CA.KI'Os : -As mais das vezes 

.accnsa.-se o porlarnento do Bra.zil de nada. fazer ; cu 
lamento qno elle tenha feito tn.nto. cousn, pOrf}ne, se 
114'!esse pouco, havia de ser con1 mais perfeição .. 

O p:overno nii.o tro.tn. de nada. em tempo ; á ultitnn 
. l1ora é que faz a.s cousas. nüo sei se coagido, c a obra 
; sabe imper!eitn por falta de estudo 
', . ~ 14.... Liuerdnde dos negros? é muito bonito 
. JRto... . 
! Nós outros snppomos que é uma vantagem para 
' nós procurar n vida onde nos parece melhor; é por 
is~o que me digo livre ; se nuo tivesse esta. liber
dade estBva fazeod<l tudo quanto pude>se pnrn ndqui
Ti-ln.; nlQS CSSCS negros protegidos têm d~nnicilio 
abri~nclo por tcn11lo de cinco n.nnos. contn.tlos dn. dn.ta 
do. fibertnção . do liberto: nté isto é engraçado; 
liberta..çiio do escravo cu entendo: 1i'ln.s aqui se diz 
- contados do. dnto. dn libertação do liberto pelo 
:fundo de emnncipaçno, o municipio onde tiver sido 
alfol'riado, excepto os das capitdes. 

Tambcm gosto dessa ultima phrase, l'orque é nas 
ca.pita.es que o governo tem achado mn.tcr.in. pnrn. fin
~-:,-.lr OD.iniiio pnLlicn contl·a u. cscrn.vidão, c eu não 
ncbo "'máo qne esses que tanto t~tn gritarlo contro. n. 
cscro.vidã.o, vlLo sotrrendo '\'CXtl.lncs clentro <lc suns 
casas por fnlto. de qncln os sh·,·n, corno j:'L estiin 
sofrrcndo 1nuitns fn.milin8 1)Dr caum. elo sa.[p·aclo cli
reito de a,sylo, isto é, do íurto c ncoutnmcnto de 
escravos. 

l\1a.li nü.o e.ci por')ue o negro U.o n.1nnici1'lio rln. c'~rtc 
nií.o póde procurar sande, se fõr nn1ençn.do ele n1o1cs
tiu. de peito, cm S. Paulo, cm l\Iinn.s, n"~ Cnn1pos 
olo .Jordão. 

UM Sn. SI!NANon :-On no Cenrá. 
O Sn. 1\IAnTtsuo CA"Pos :- Pnra. lá niLo vií.o : os 

que daqui c de outras provincins tém sido furtnclos o 
mnndados pnrn hí. e•tito at·rcpondido• da lihcrdnde da 
ten·n dn Juz, procuriio qt1cn1 lhes :pagttc n pn!Ssngem 
pnra ,·o !tarem. 

(1/a um apa•·te.) 
Que sacrHicio :fez u. gente elo Ccni-á en1 lihcrtnr 

sons escrn.vos, depois que as provindn8 tlo snl niio 
os q uizerH.o comprar 1nni15 ! 

1~'. gente tnnito generosa, muito philantro110., cu 
adnlLro-a. 

1\fas, e:onfee"'o no een:1r:to, não sej a ra~ii.o tlcsta. 
t.li~tpo~iQH.o. Se são livre•. ,•i\o fl~ra. n?ulc ']\1}1.~\"em. 

como· en. como o nobre preaiclente do conselho, come>~ . 
os abolicionis!4s. Se o liberto é til.o bcom como eu •. · 
por que o domicilio ho. de serforçado para ellc e ntio-
parSI. oa abo:iciouistns' · . , . 

' Nestna medidos auolicionistaa hB vio!'encia aoa pro-· 
pr~etm·ioa e violencia. aos pobres doa eacra.\·os em.: 
todos os sentidos ; tudo é vit>lcncia, cootradicçii.o • 
iuepcia. Acnbo de referir ao senado o que 1e eatfo,. 
dando nn fazenda do Sr. Simiio Di.,... 

Diz o § lá : « O q 11e se ausentar de 11111 domieili• · 
será considerBdo vagabundo para ser empregado em . 
tr .. balbos publicoa ou · colouiaa agricolaa. " T11d0 é.-
violeucia aqui. . 

Diz o § l G : " O juiz de orphãoo podará per-· 
mittir a mudança do liberto no cnao de moleltia. 
ou por outro motivo attendivel, ae o mesmo liberto 
tiver bom procedimento e declarar o lugar para onde 
pret!'nde transferir seu domicilio. » Isto aqui é uma 
non1o. n.ma.rga. ao codinoo criminal, porque o exílio ã 
reput!!do umn pena n';;sse codigo e nqui não querem. 
que n1nguem possa mudnr-se som licença do juiz de· 
orphü.os. mesmo n . caso em !\lle evidentemente a 
unica licença deve ser a do med1co, e a da earidad• 
para. fornecer os meioR, ' · 

Bellezas de protecção nos libertos. § 17 : u Qual
quer liberto encontrado sem occupação será. obri-· 
gado a emprc~ar-se ou n. contratar seus serviço~
no prazo que lhe fOr marcado pela policia., Por que 
só com os libertos 'r Os filhos dos duques, barões !& 
outros fidalgos como os dos ricos commcrciantes de 
t()da n ordetn~ sã.o tão bons vadios como esses; por 
que só com os pobres dos negros 'r 

Os a.boliriooistns são ma1s inimigos do negro ao 
qt1e . os eacrnvocratas; os escru.vocrn.tas j"Qstificão aa 
restr~cções que ellea poem no negro pela condi~ão de 
c.scrnvo!. e os abolicionistas querem que. depois da 
l!bcrtft.ça.o. o nc,gro soffra. essas mesmn.s rcstricções á 
hberdBde além da miseria certn c abandono a que o 
con'!et:1lpilo: quando o escravo é obrigado, a ficar no 
dom1C1ho do se\l dono, o dono é moralmente obri.,
gndo o. prover ao seu Uem-estar. 

E esta le1 bumanitotrin, que quer que o direito seja 
a e:on!3scação~ reduz o pobre escrn.vo á posiç~o ~e 
mcnd~go, setn soccorro. sem ampn.ro. Esta le1 quer 
reduztr os liberto• 4quillo que já. tivemoa entre n6s, 
quando havia Africanos livres, os Afric:1noa de con
trabando, nunco. tivemos escrn.vos mBis desgra9ados 
do que estes. · 

Amdn rnn.ior bellez<L n respeito dess<L verdadeira 
escravidão elo domicilio. Chamo a ntteo9ão do senado. 
para o que di?. o ~ 18: 

« Terminn•lo o prnzo (os 5 anuos) sem que o libert~ 
mostre ter cmnprido a detcrminaçü.o da. policia, será 
por esta em· indo no jui:: de orpbiios, •• " 
(Nó~ temos t.ido bons pnra protegerem a liberdade. 

dns cr1nnçns.) 
« ... que o constrnnp:er{, a celebrar contratos de 

loe:nçüo de ser\'ÍQos, sob pena de 15 dins· de prisão com 
tro.bnlbo c <lc ser cn,•indo pnra n.lg1tma colonia agri-, 
cola no e:n.so de ele reincidcncia. » 

A felicidade do• libertos será., como disse, a dos. 
pollres Africnn'os. Conheço dczcnns delles, sei o que 
hn de ncnntccer. 

A Condessa do Rio Novo dei-xou os seus cscrn\'os 
livres~ deixou-1hcs fnzenda.s c co.feso.es, c cão contente 
com isto, pretendendo assegurBr o hcm·estar desses 
1nfcJizcs~ fez donções mais que ~onerosas a. uma 
instittti~ão de caridade, impondo-lhe n obrigaçi•o de 
cuidnr da. sorte dnquelles aesgraçados, constituídos 
cm tttna colonia.; este estabelecimento de cariclade 
perceberia n metade dn colheita do café. No emtnnto 
t.odo o empenho boje é que o Estado remetta dalli os 

\ !ibertos parn algumo. colonia militar. Jó. rcqnerG\t-se 
) J8SO. 

I 
O Sn. F. OcTAVIANO: - Nisso nlio se tem ra:z:õ.o. 
O Sn. !IIA.nTt:<uo CAMPos :- Nem direito. O test,;,.

l me.nto da Condessa do Rio Novo é lei. Se a. con-

\ 
•1içiio não \'ale, os ltcrdeirns delln, qttc os tem cxcel
lentcs, <levem reclamar a fBzenda.. 

Nenhtttnn pnciencin, nenl1uma bBbiliuade, nenhum. 
,.~~!•"~'t\'o narp f<JH'n'ninlln.- .. e dir.i:,:ir ne })Obt'es )ih.~Jrto•• 
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-êoiíst&~in~ 'qúi):_qüando'o. s·r. ~·:Eu andou por 
lá;.: el!es o .cercllriio, ped1ndo. vinte:u, declarando-lhe 
_qne_, n::nca sof'h't!riio t'nnta. miseria senão dep'ois que 
-touo h vres. · 
· . Fliz. pena "li quem ·conhecia como eu aquelles es
·cravos, cOntentes, so.tiS!I!itos, ·servindo ·a. uma senb·ora,. 
!\ltO _vivia em SOB fazenda com' duas ou tres pessoas 
livres sómente. :Encho-me de indignação, .vendo a 
aorte· .que elles ngora tt!m,. quando a sua sonhora 
tomou, as precauções que lhe parecêriio efficazes para 
.a:asegttrar a aorta. de .seus escravos. A auo. fortuna era 
granite : aeus sobrinhos e outros herdeiros erão i-ico•, 
distrahio ello.. uma grande parte de seus bens em pro
.veito: de seus. escravos ; e, tendo ja\. dado dons centos 
,on: mais de. contos & casa de caridade da Parahyba, 
.ella. ·recommendou-lhe que cuidasse da sorte desses 
.escravos, fazendo-lhe mais doacões. 

E o quo agora se quer. fazer' é mandar para co
lonlas. militares os escravos, seus protegidos I 
· O Sa. F. OcTA.VU!'(O : -E' o plano que est4 na. 

'"lei.· Niio aio maia escravos de particulares, mas 
.seriõo escravos do Estado. 

O Sa. llinTnmo CA.MPOS : - Sr. presidente, o se
nndo me permittirá. que eu continue não tomado de 
enthuaio.smo do uma. medida que não aproveita. a 

.ninl§nem e fere mortalmente a. na..,iio, dando um ~olpe 
mortal .nas rendas pnblicas, desconhecendo o dueito 
de propriedade, reduzindo os proprietarios no Brazil 

.ás conuições dos. habitantes da antiga regencia de 
Argel,, não tomando medidas effico.zes em. relação aos 
libertos, que os livre de morrerem de fome e no aban
·dono, se não for debaixo do calabrote nas cobnio.s 
.militares do Estado, 

Não vi se o Sr. ministro da guerra tem abolido o 
ca.etigo corporal e estou muito satisfeito com isso, 

O Sn. JuNQUEIIU. (ministro ela guerra) : - Não fui 
• eu ..•• 
- . O Sn·. MA.aTI!'(BO C.u~Pos :-. • • o quo não impedirá 
·'l'!e o. liberto possa. morrer Já de fome, de sGde e de 
m1seruL. 

.. o .Sn. JuNQUEIRA. (ministro da guerra) :-V. Ex., 
parece-me, falla de contente. 

O Sn. MA.nTINHO CA.llll'Os : - Fallo de contente. 
o; Sn. JUI'IQIIKIBA. (ministro da guerra) : - O exer

cito hoje acha-se em condi9ões melhores ; o soldado 
··e mais !:>em alimentado, ma•• bem vestido e mais bem 
armado. 

O Sa. !IIA.RTI!'(BO CA.xPos :-Sim aenbor ••• 
-10 Sa. JuNQ111lii\A. (minialro da guerra) :-Para isso 
1em concorrido o governo de ambos os partidos. 

O Sn. llinTI!'(DO CA.><Pos :-Eu nilo quero ler aqui 
"" informnções que recebo do todas as partes. 

O Sn. Ju:<QoExnA. (miniatro da guerra) :-De todas 
as pnrtes 'I Póde ler. 

O Sn. MA.nrumo CA..'IlPOS :-Hei de ler na tribuna, 
porque eu nã.o creio que se exagere essas cousas : 
quando se accusCL o governo do Brazil, não me pn:rece 
possível, pelo que tenho observado, pela minha 
exP'erienoia., que haja s6 exa.gern9iio' nas queixa.s. 

E estii.o continuando os a.bnsoa, e cada. vez sei de 
mais, porque si.i.o muitos que me oatiio contando. 

Eu nü.o desejaria, por exemplo, fallar no abuso 
J>ommottiuo.com o boticario conservador na Parahyba 
do Norte; mas, em qualquer dia o senado me dará. 
licença pnrn que e~ digo. 

4
u.o governo que nü.o é a.ssim 

que se devo cumprir n. leu. 
Existem os ·regulamentos d11 junta de hygiene. Mas 

<Conservii.o-se os olhod fechn.doa pa.ra. a.busos que exis
ten;t entre nós; mo.s um dia, c1n gue ha. um recn.lci
tl'a.nte n. quem He quer coagir, entuo surge o. junto. de 
hyg_ieno" com todos os sens rcgulnmcntos. então surge 
ale1. 

Devo dizer a V. Ex. que a junta de l1ygiene tem 
prr.fissionnes de muito merecimento. tnlento e intelli-

.. "enclo.; mns. sojn-me permitticlo dizer .. Jbo que nii.o 
de\'e prestn.r-t5e o. abusos, que nü.o despacho requeri
,nu~nto r•rnhum contra os boticnrios. -Tui.lo e pntota, 
tudo <l artificio. Niio des11ache; ser:l. melhor que oa 
re~nc-rimentoR tlurmüo ma.lor tcm.ro, afim de osJ]era.r 

que cansem oa atltorea do· ~ersegniçlSes, e. não ... 
ponha de lado .a, lei q ~e eat4, v1gorando. , , , . . . . . 

.A lei qae vigora ainda é a do Sr. Visconde dó Bom 
Retiro, e no tempo de S. Ex. não se usava de tantu 
crnezaa :. ainda ae reeol!hccia que o boticario, poclia 
aio-votar uo senador da província... . . · . 

O Sa. ·Maru Da VA.saoNaar.r.os: -V. Ex. diooata 
seriamente; e eu provarei que o negocio é outro. 

o Sa. M..aTJR•o c ... POI:- v. Ex. fiqae certo a~ 
que hei·de discutir usando dó eotylo que ,quizer... .:. 

O Sa. Maxa&. DL V A.&ao"ou.LOS : - Ha de diaeutit 
de a.ecordo com os eatylos do senado. .~ 

O Sa. 1\úanM•o C.uoos: -Deve me permittir que 
diga-lhe que não me póde marcar eat:ylo; e que tUa 
1enador que niõo tem partido na 1ua provlncia, • 
quem os aeua adveraa.rios dizem: venha ver se p6de 
aer eleito o juiz de paz ou vereador ... 

O Sa. Mr:Ja&. Da V.ucONCBLLOI: -E' inexacto. 
O Sa. MA.aTIII•o C•••os : - ••• por uma preten~o 

desarrazoada, por uma negação systematioa de juatiça 
para com oa adveraarioa atreve-se a interromper tão 
agrestemente o orador a provoca-lo por causa ela 
soberanitL com que tem. o atrevimento, a energia de"• 
na sua. qualidade de representante da nação, ciham~ 
a attençiio de um ministro e do senado pnra um fact9 
de violencia muito odiosa; S. Ex. chama. um gracejo;! 
certamente niio lhe agrada, e os seus gracejos são dfl 
outra ordeDl. . 

O Sa. 1\fBnlA. DE V A.SOOKaauoa : ..:..E• certamente,; 
o Sa. li!A.B.'l"INKO C.un>os:-Poia ell nii.o chamo sr""' 

cejo, é crime, é uma prepotencia abasar da 1ua póaQ 
çã~ um ho~em que se auppõe potentado, para peJ'Hii 
gu1r o p11rt•cnlar. i 

O Sa. MaxilA 1111 Vuao-Lr.os:- V. Ex. chame ki 
o relem. o nobre senador; senão, eu lhe responderei no•"'· 
mesmos termos em que elle eatá. ae expriminclo. 

O Sa. MA.a'l"I!'(ÍIO CA.KPOI : -Pois responda. 
O Sa. MEIB..l DE V.uco:ocauos: - Não ~ verdade' 

o qne V. Ex, est4 dizendo, não é exacto. · · 1 
O Sa. llúnTII!IliO C.urPos:- V. Ex. é que falta I· 

verdade, os documentos existem na secretaria do iDl•' 
perio... , 
~O Sa. MEIBA. DE V A.SOO!'(Cat.r.oa : -Não é capaz &. 
prova-lo. i 

O Sa. MA.BTI>IHO CAMPos :-: •• se acaso não forg' 
abafAd'.ls; porque, quando me pedirão solicitar pr 
videncias do governo imperial, d1sserilo-me que os d " 
cumentoa esta vão na. secreta.rio. do imperio, e o propri 
ministro me affirmou que todos os papeis. Como nãcJ' 
existem 'I V. Ex . .f11lla m11is verdade que o seu an
tecessor 'l 

Elle não era interessado uo sumiço do~ papeis. • 
V. Ex. o é, para defender-se da accusaçiio de 0~ 
violoncia que não podia praticar. 

Rospeit.s"me V. Ex •• "e quizer: se nilo tenho o seq: 
estylo, tenho o que posso e o que _quero, e sigo prece.-, 
dentes de· grandes oradores, como V. Ex. nunca. ha d• 
aer, e nem o seu estylo á couso. que se poaao. aegui~ 

O Sa. M"JIIA. DE V.uao:~cnr.os :-Peço a pala.• 
vra. 

O Sa. MA.IITINHO CAM1•os :- Assi;n, Sr. p•·esi'"l. 
dente, V. Ex. v6 qual é a minha posição nesla' 
questão. Voto contra este artigo, que, pareceu§ 
1nuito favora.vel aos escravos, contém uma dispoai 
çiio horrivel contra elloa, um& dispo•Ição aó de vi 
lencia, de inj11stiça. e do iniquidade para os escravor. 

Repito ao nobre presidente do conselho: V. Ex
niLo faz bem pntrocinando a. passagem de semelhant 
projecto, nem se livra desta respons11bilidade. Póds/ 
ser que seja. o clestiuo que determine a pasaagena.J 
deste _projacto ; maa cet•tamente foi uma fatalidad• 
Pllro\1- y. Ex. ~.lle elle c~thioee sobre a sua cabeca. ·' I 
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' • ••· Har•lnho C)ampaa •...;... Sr. preoidente o · 
:~lor· ~om ·que o Sr. senador da ·Parabyba me aggredio 
a>o·fo1 certamente menor do qne · aqn,.Jle· eom qne 
'lhe redargui e lbu 'rednrguo,, por: quO. •o~-lo 'f 

Quando S. Ex. me· npresenta como pedinte ·perante 
.o senado (e este scnndo é composto nor- ex-ministros) 
'-prov:a-a razüo ·da. qu.,ixa. contra. tnini por e.u me . in
'.'U!re~aar por cnuaas da Parabybn 'f ·Pois en não tenho 
1atre1to de reclnmar contra todao as violenciatr qne se 
:f.Lzcm DO l>aiz 'f t • 

: O' Sa. MKtJU. Dll V•sool'loKLLoo-:- Tenho soffrido 
Duito de Minn.a·e· nunca· reclamei. 
" o· Sa. MARTINHO c.xPOS : - Maio queixa teve 
1Jfinas :que aoffreo o seu ·governo. Ni<o fiz mnis do que 
-eumpr:1r ·o meu 'dever de representa.nto . da .nação, rc
·clamel e reclamo n favor . de um bottcn.rJo coDser
vador, eorquc os adeptos de um. miniwtro, tÍlO obs ti
nado, tao . obsecndo J'elns luta.e de po!it.ica local, cliio 
um triste e1templo. quem havia. de perlir justiça. ao 

·ministro .9.ue é o chefe doR pcraen·uidores desse bo-· 
tica.rio 'l :Serião os conser~adores 0 

da. Parnhyba que 
.iriiio pedir justiça. '1 · 

O facto tne foi exposto, pessoa digna ele todo cre
~·dito m'o apresentou, dizendo que o nobt·e senndor 
pela Parabyba tinhn clelle perfe1to con hecimcnto e o 

{p~trociná.ra.· Ora. S. E~. é scnadnr por uma. provin
: ma pequena, é donatar1o della e clesgrar;ar\o de qnem 
·nio vive nas boas graças de, respectivo donatario,. 
não tt!lm direitos não tem reg ... lias. I·Ia '\·arias provi c-

. cias no lmperio que tornárão-se propricclacle dos 
-.re.spectivos senadore~. o.lguns U.os qua.es tem ·1na.ior 
-o.panagio do que os membros da. fnmilia imperial. 

TJx s ... SENA.nOI\ :- .Apoiado. 
O Sa. b-fAnTJNRo CAMPOs :-Estimo muito o apoiado 

c.le V. Ex., -elle me enche de satisfação : n1as este 
•· .facto dá.-se com um co-re1igionario de V. Ex .• os 
meus ·por ora. ainda. estão com a botica aberta, n 
Jnenos .que não pegue o exen1plo do que se cle\t cmn 

:o boticario do. Pnrahybu do Norte, J>Or cujo facto o 
nobre ex-ministro niio ndmitte a menor censura. 

O Sa. llt:Enu. DE Y A.SCONCELMB :- Não admitto 
·censuras iDjustas. 

O s ... :r.!AI\TINIIO CAMPos :-São justíssimas. 
Os libera.cs elo llL, os que nã.o pertencem no corrilho 

·do nobre scna.U:or D.ão vivem encantados aa snn domi
·n:~.çüo. mas emfim, o que fnrú. elle com os cot:.ser,·a.
. do•·es 'I Elle foge dos 1illoraes e dos conservadores, 
-portanto a suo. posição é desesperada. 

O SR. llhtKA. DE Y A.SCO"CELLos d<1 um apRrte. 
.• o SI\. 1\f.A.aTI:<UO CA.>IPOS :-Corrilho e pnrcialidade 
,politica. 

O Sa. C11uz liiA.caA no : - Em ":\Ii nas não h a corri
. lhos, h<L partidos políticos. 

O Sn. MARTINHO CAMPos: - Nas localid .. cles pode 
hn.ver grupos de partidos, e os chefes re!lltpcctivos é 
que têm a responsnbili<lade pelns violencias pratica
Uns nessas locn.lidallcs ; cun1pre rig-orosamente nos 

, hon1ens yoliticos desnpprovnrcn1 est.es dc:srogrnnlen
tos, e na.o n.coroçou.-los o enca.m]:)n.-los como faz o 
nobre senador. 

· · Portanto, a cn1pn ttostc facto ê Uo nobre senador, 
cujo. obrigação ô dirigir c a.conselhar os seus mnigos 

·]U\.l'a. que procedü.o com moderação, seja t.le pertliegui
çõcs e violcmcins o s.cu do1ninio aturado e duradouro, 

'·e 'r. Ex. ntLO ser{~o o primeiro aenndor que fique intei
r~unento estrn.nho ll. sua prov.íncín. 

· ll!as diz S. Ex. que en fni ).>Cdir-lhe um favor e <JUC 
.me julgltei deRnttendido :p01· :s. Ex. em alguma cousa. 
O f:I<Ctl nntecesaor 1ne a.ha.n~ou que o hoticario tinha 
ra.zão. 1nu.a coul. a tleLnora .:tos papeis nu. s~l.!reta.da, 

·qunndo ba. poclerosos que se intcressão por i~~o, n 
questão niio foi resohtda po1• clle, visto con1o, pas

, &n.ndo {l. outrn n.dministrnçiLo o n1ou honrado muigo 
#.x-·:ninbtro 1ne üistH:. nrtui : niio tive tcmpn d~ des
J.l:l.chR.r o negocio do lJoticn.rio d~ Ca.mpina. Granllc, 
nlnR o homem tem to·] a. n ra.zü.o .... ~ 

Quaodo elle me dil.in i•to, o a~bre a~na<lor, 'l\\e 

n~o .é ~eacoid~o,· ' antes activo DOI seua iuterea11 .. 
nao ae1 ae .ouv1o o que o Sr. Franco de Sá~coDver
sava comm1go. apl'roximou-ae de nós. repetindo eotão 

·o Sr. Franco ~e Sá, com a _aua ,franqueza. habitual : 
.eu eotava d1zendo que nao t1ve tempo de deferir 
favoravelmente o negocio do bot.icario do Campina 
. Grande, mas já lhe pedi para attendê-lo. , 

O Sa. M1naA. Da V AIOOI<CIILLOI :'--.A. mim 'f . 
O Sa .. MARTINHO C•••o• :-Se quizer dosmin\11'-o: 

mns estou ~eferindo o que elle me disse llll prean-;a 
de V. Ex.: e o já reeommendei ao meu suceesaor pan 
fazer jostiça ao botica.rio, porque elle o merece. 

Estas rixas do. roça 1io turra de allemio: ·O nobre 
ex-ministro acodio immediatameute : parece que 
niio ; 111 mesmo nos papeis existe a J!rova de que uio 
é assim. Eu, com in_genttida.de, volte1-me paJ'a S. ~Es .. 
e pedi-lhe ltm grande favor, que não hR. ·um a6 mi~ 
nistro conservador c:;ue m·o · õaja· negado'deade que 
pertenço ao corpo legislativo, muitas vezes tenh'l re
cebido delles po.peis para examinar, e esse favor er~. 
que me deixasse examinnr os papeis, respondeudo·me 
o Sr. 1\<Ieira.. mas de má. cara.. que m' os entregaria~. 
S. Ex. voltou-me as costas c nunca mais teve·. occa
siiio de entregar taes papeis. 

O Sa. MunA DIO V ABCol'laa:LLO& dá um nparte, 
O Sa. MARTINHO CA.MPOS :-A' vista disto, para 

obter justiça. para este pobre coitado, eu a6 tinha de 
pecli-la da tribuun. 

S. Ex. já cabia, e hoje o repito: oa couaervadorea 
da Parabybo. tinhiio-me podido para. faz"" eata re~ 
clamação ao governo libernl ; hoje os ·Iiberaes não 
estão no governo ; peço justiça para um conservador 
que est<1 com n bot1ca trancada e ameaçado de per
seguições. 

O Sa. Mz1RA DE V.t.acoNCRLI.O!I :-Faça esse pedid6 
nos ministros e não a tnim. 

O Sa. J.I.!A.aTINUO C.t.KPos :- Certamente, Sr. presi
dente, como co-religionario niici podia eo ser •indift'e.i: 
rente a que se praticasse um vexame inutil e clamo
roso contra um adversaria. 

O Sa. Mzta.t. DE Y.t.scONCKLLOS &-Não pratiquei 
nada. 

· O Sn. MAuTIKIIo CAIIPOB :---E chama a isto Jledido I 
Eis o q_ue tenho feito, correspondendo ã a.mnbilidado 
do LUinLstro que me voltou as costas, porque falléi
lhe no negoc•o de justiço que está. deliberado a aacri
fica.r e hoje declaro que além dessas informações que 

'já. tenho,.mia~as proprino, dadas por pesaoas que me 
merecem n. m::uot' confinnça. .•• 

O Sn. llfEIIU DE Y A.SaoNCBLLoa: - Nii.o é capaz de 
dizer quem é • 

O Sn. MAaTINUO CANPOS : - .A.dmiro como um ex
ministro se faz protector de uma. perseguição de 
nldêa • 

O Sn. llbmA DE V ••ooNCRLr.os: - Não é capaz a e 
dizer quem ó essa pessoa. 

O Su. 1\-IA.I\TI!"iUO ÜAXPO!l :-Nü.o q11ero dizer. E' um. 
nome tão honrado como o de V. Ex., nii.o_~6de oer 
mais, é 15e11 collega, é magiatro.do como V. Ex., 6 
rnuito digno e merece toda. o. minha confiança.. 

O Sn. MBIBA. DB VA.IOOl'ICBr.r.os: - Então para que 
fllz mysterio 'l 

O Sa. MA.llTt:<IIO CA.HPOI: - Quero fazer tantO 
qunnto V. Ex. faz queatão de saber. 

.Ainda il.esse despot111no do nobre ex-ministro elo 
in1perio. recebi nova.s inlormn.çt5es aqui nO senado 
dadas pelo nobre senador pelo Pnrnná n quem se ha
viiio dirigido e agora niio sei ·por <JUe não quer maie 
faze1· requerimentos. 

;.( O Sn. B.t.n1los BAI\UBTO: - Porqlte n:í.o est& de u-
m~a. . . ·' 

o Sn. 11!.-aTliiBO CA.NPOB : -Aqui eatl um que 
nccitll com muito gosto e espera aer maia feliz e beJ~a 
succedido na repar11çii.o dessa injuatiQIL atroz. A. e:o:.
po•içi•o que o nobre senador f"z niio é exacta, 

o Srt. MBII\ .. Dll YuooNOio11.1.QJI : - Nii.o é ca,l)az a. 
mostrar o contrario. 



... 

• 

, ·,o,s..,MA.ann-.o. ~o•: -,0 boticario .da, ei~e 
ce Oempioe Grande da .P,ar~Pohyb•:do. :t;lol'ttl ha. mwtoa 
aauoo:pot!euie: uma:botlca ,Jieeuei...a• ,J!ela .. j'!uta_ ce!:''
,.-al de . hygaeae :da c4rte, m•• , deaae · ... botic.eno Jleo 
f!Boetava o uc>bre •x-miuietro d• . imperio, ou: os. seu e 
poucos asaeclae da, provin<'l&. ::. i . 

O Sa. Maraa. na V.ucol'!o&LLoa:- Nao .é exacto.· 
O Sa. Ma.aTINXO C.unooe:- V. Ex. diz que não é 

cxaeto ; mas os factos proviio que é verdade, e houve 
'tropelias e ·violencias. · · · · . 

O Sa. MEI&A. · na ·V .ucol'!caLLel :. - O ·l?•rtido libe
••1 da Parabyba está muito acima deste JUÍzo. 

O Sa. MA.&TINKO C.U.Pos : - Siio as autoridades 
policiaes ctue-,fazem .. oa processos e. estes a. _~;osto de 
aeua ·patronoa, . e aendo. eeae boticario. licene1ado pela 
~unta ·de hygiene, •!'gularmente, pois 9ue ;elle _não. era 
:formado, ·lUa& su~e1tou-ae a todas aa d1spoa1ç!!ee da 
.lei.' manteve a sua botica ·até o anuo panado, mas 
~· moth:os das eleições ou outros deamereceu com
pletamente. e parece que é ell.e chefe dos . conoerva
dores no lugar, e não se seguia contra e!! e o processo 
legal que ó coatume seguir, empre'!ou-ae o meio mais 
aesruro: obtiverão da junta deby~;~ene ob e subrepti
.ciamente uma ordem para cassar a licença da botica. 
· Eis o papel da junta de hygicne; é por isso que 
fali c i nessa queatão: a junta de hygiene, que deve dar 
exemplos a todos, esteja de sobreaviso, não se deixe 
·illaquiar em sua boa fé, prestando sua mii.o para 
:violencias. Eu nã.o perco a. esperança, a. COUiill acve 
incommodar ao nobre .senador, ellc deve estar conbe
ceudo as consequencias do acto de injustiça praticacl:o 
-por elle. não era senão um adversaria 1>oli~co q~e tinJ:a 
lll110. botica ; ha documentos na secretar~a do ln!J>CllO 
que provão que é elle muito conce.ituado ; nao ha 
um s6 ente que nã.o ensine seu cbú. e sua tnezinlla, 
-quanto mo.is o boticario. cntrcta.nto houve ordem 11ara 
.feohar a botica pelo crime de exercício illeg.tl da mc
"rucinn, que o nobre senador e todo o muódo faz 
rquem de medico, letrado e não sei que nlais niio 
tem seu pouco 'I) ; ordem que foi dada no delcgauo 
de policia, que compareceu com força armada .. 

-;- O Su. MEIU.L DE V A.ScosoEJ.r.os :- Não foi d"da pOl' 
mim. · 

· O Sn. MAnTINHo CA.uPos :-E' uma desculpa que 
·:Pão salva da responsabilidade; a gente é sua; qnnndo 
':fizerem lo11curns a responsabilidade é de V. Ex. Se 
:nüo quer. reprove c o.bnndone. Nü.o os sustcinte aqt.ti. 
·é contando com o seu apoio que ousúrí•o fazer tanto. 
· O Sn; MEinA. DE V A.scoNOELtos da um npartc. 

O Sn. llfAnrtNBo C.urPos :- O dcle:>,ndo de policia. 
con1 a ma.ior ostentação de força. cornpnrecen á boti
ca., nrr01nbá:rii.o g'Lvetns,roullãrõ.o drogas, muirns dellna 
perigosas. que só quem tivesse titulo P'"'dia. rcccita-ln.s,. 
J'OUbárü.o dinheiro da gn.vetn. c trnncitrão n botica., c 
o boticario di.zin que tinl1a começado muito poln·c. 
mas que tinha nn sua olliciua o Ynlor de t·~:OOOII a 
14:0001!000. . 

Eu nem fazia idéa que na Paral>yba Jmdcssc h:wcr 
un1n. botina com tnnto valor, o qt1e ínz honra no ho
tienrio. Vejn o nobre senador o mal que ícz nos hn
bitnutes daquella localidade p1•ivnndo-os daqnelln. 
boticn.. Ao boticnrio rcstn.vn. uo1 rccnrBo-rcoorrer no 
Suiz de direito, que era. eonsen·ndor, o qunl concc
dcu-llte contrn tnas violcncins 1labeas-cor•,,w~. c n1nn
dou-o tomar sua botica. Sendo o cnso dê dizer-se ao 

. boticnrio: « AJ>eznr da ca•a ser sua, pfJcla 6cn1• nclla » 
(riso), con1o co1u os senhores de csc1·avos oxa ... 

. etnmcntc. 
llfas isto fo1 o juiz de direito, o juiz de direito con-

. a.ervador, porque nús Jihe1· .. 1os, ~1\C gritRl11C'I8 111tlÍtO 
contra. a.s violcncins dos conscr,•ndor~s, qunn<.lo cstn
lllos com o })Odcr nn müo, c é o que terno rptc o nol.>re. 
.aeno.Uor qucirn fnr.cr nn Pnrnh"lJn, sujcitnn1o-nos a um 
a.nncxhn crucl,-gucreis conhêcc1' o villão '1 111Cttci-lhe 
a ''nro. nn. n1i'i.o, 

O Sn. ~h:tnA D" VAst:oNOF.LLO!i :-E' o qno succet1c 
con1 muito. gente qne se inculca mclho1· do que os 

.. ou troe. o Sn. llfA.IlTJNllO C.ucros : - o juiz ue direito fez 
! :1' h~t.ic~l'ic !usti!:n uo qne ~lle l"'~"lc ; o lllt:nnt.lc s.'\l)o 

que. um juiz. ela ,clirei~ Jl#e .IUI'Í~(» .ew~ra., aa. a.ut.ori, 
dades policiaéa; porque p6de' reapor!ia.bilia~~o~lae ; m"!· 
um juiz de .direito,. por muita c~osciencia ·que . tenha 
de aeu póder· e ·por ·muitO'" conacio qúa seja ·de teu 
de.ver,.recúa .dio.Qte ''de·;,uma..lúta .. com ó.goverao: 
um delegado é repreaeiltante .. ·do ,govemo, por: iuo o 
j.uiz .de,direito não prest'lu ,ao -boti:oario. to<ia,a pro
tec9ão que el!e podia.preltar. 1 . . ··· ., 
- ·O nobre .euador. era .alheio. a tudo is.to 1 Tiio iuno
eente e _tão irado' Como ó que o nobre aena,clor.l'~<!• 
~er ouvtdo aobro cousa de sua provinc1a, proVl'DCla. 
pequena, de· que elle é. ·donatario·'· O 'jui:t ',foi 
removido e estava nas ultimu agonias, quando ·o 
salvou ·a ínudau9a de governo, o·· eu··creio que-o juiz 
de direito que está Jú agora se. ha de moderar um 

·pouco. .. . , . 
Aqui tem o senado a veraiio verdadeira d<i caso ; 

.g:unnto diff'e.re -ella, da.-q.ue ... fez o. nobre .. senadort À. 
JWlta de.hygiene· não. foi.· li. fao:ei.- processo nem ar-:
rombn.r portas. O nobre senador disae que m11nt1ou t:1 
or.dem .ã junta de bygiene •. · . 

o· Sn. 'MEnu. DI!! v A.SQONCELLOt:-"-Niio mandei orde;na 
nenhuma. 

O Sa. MA-aTINHo CA.KPOI : - V. Ex •. disse que a 
junta <le hygiene mandou ordem para esse proeea~o ; 
mas V. Ex., magistrado corno- é,· sabe ·que a junta, 
quando muito, podia solicitar ordem do governo. 

O Sa. · M~:uu. Dll ·V A.SCOl'IO&LLOI : - Não tomei po.rt• 
nenhuma nisso, jã o ga.ranti aeb. minha valavra de 
·honra, niio sei por que está ins1stindo. 

O Sn. MARTINDo C•x•o•: - O que 6 exacto é que 
quem interveio e obteve justiça para. esse pobre boti
·cario não foi o nobre senador, foL S. Ex. quem impedio 
que esse _pobre boticario obtivesse prompta justiça. O 
Sr. Bnrao de Cote<>ipe, . que nos fallou naquella 
grnnde 1naioria. da·~a.mai-a, · n!i.~ se importe com 
ningt1.cm, faça. juStiça., se oner_governo lons;o; o 
Sr. Correia lhe entregará ns -supplicas ·do bot1cario. 
A junta de bygiene nuncn. executou. o regulamento 
·dil. maneira por que convém ao nobre· senador.; foi 
intriga, foi um laço armado (~junta.. 
VO Sn. :!<IEtnA. DE. V ASOONOELLOS :- Eu já disso que 
nuo tive nisso pa.rte algttma. n.bso]utamente, netn 
como ministro, nem como senador. 

O Sa. liiAnTI,.Do CAMPOS: -O boticario estava 
com licença regularmente obt1dn., o pretexto para se 
cnssar a liCença. {não deixarei· a.o nobre scnad.or 
nenl•un1 dos .seus re·ã.uctos, de seus sopbismns) foi n 
letra do ·regulmncnto, que nunca. loi entenãida. como 
o nobre senndor; nii.o sei por qu.e motivo, como mi
nistro c como senn.•lor entendeu, isto é, que u. licença. 
concedida no boticario que .niio tem cartn. póde ser 
cn.ssadn, havendo botica.rio no lugar; mas isto só Be 
p•~d• entender q11ando o boticario sem carta que dlt
rnnte 10, :2. 01.1 mais nnnoa trabalha em uma. Jocali
dnclc t.:om muito credito, é perseguido por intrigas 
J:IOliticns. · 

O Sn. JlfF.UlA DE VAsao~om.r.os : - V. E:x:. está se 
bnscando cm 11m falso snpJ?osto. 

O Sn. MAnTI,.uo CA>eros :-Eu pretiro, Sr. presi
dente, esses boticarios velhos, conceitna.dos, ::a. qual
quer hoticario do titulo, mas homem de palha. 
Considere o senado n justiça dessa cnssac;ã.o de hct:nça. 
a 11!11 velho bottcn.rio com csto.bolccimento regular o 
nnt1go. . 

Direi n1ais, foi uma. n1cdicla. if?cptn ... 
O Sn. liiEIRA DG VAscoNOEJ.I,OS :-Então foi da 

junta . 
O Sn. lVf.ARTINUo CA.MP .. • :-. ~. primeirnmflnte por

que os inimigos desse boticn.rio nii.o conseguirão obri
ga-lo a íecbrir a botica, desde quo núo têm lllll 
P.;U'\"Crno pn.rn encampnr isso : em segundo lugat.·, por
!JUC n meio de procurn.r um caixeiro com titulo l) 

Eoticorio hn do poder empregar-se tan>hom. 
S. Ex. 011 seus nmigo• (estou persuadido de que i: 

clle mcomo) ha do proceder com a libordnde com quP. 
proc•d<> ••• 

O Sn. l\I1~ll\~ Dr. V ~:c.o~a3~LO!i: - Accusc-1nc c o ln c-



'!. ~>izer na tribuna do "Seoaao; . eatá habÍta11do "' isio : 
• que f11rei é repellir. · ' · · 

O Sa. llúarxNBo c....es·:- Hei de, ostllr sempre. 
O Sa. MExu. Da VAICONCI&U.ÓI : -Está acoatumado 

• fazer da tribuna prliç& pilliHea. 
O Sa,l\úarxr~ao CAIIPOa.::- V. Ex. nio tem ca.

r>•cidade para dar opinião .Destas cousas. 
: o Sa. M .. x .... Dll! v .UCONClBLLOr : - Tenho mais au-
toridade. ' 

O Sa. Murumci CMlPOI: ·: -Aqui niio podemo• 
fallar... · . 

O Sa. M10111A. Da .V.o.saoNCKl.Los:-Pois venha. 
O Sa. MAnrxi<uo CABPOS:-Para ondo ., 

. O Sa. Maxu »B VASOONWI%.1.05:-Primeiro falle da 
tribuna do senado. 

O Sa. MARTINHO CAXPOS:-Eu ia dizer-arrastado 
por ~- Ex.-~ão seja to.lo (8en.sação), mas não quero, 
o reg1mento nao o permxttc •. 

O Sn. MExa ... De VA&CO:CW!LLos:-0 que V. Ex. faz 
'las tribuna (l isto mesmo, teru liberdade ptira dizer o 

aue quer e Dão é chamado 11. ordem. 
O Sa. PREIIDI!:Nr& :-Attenc;<:o ! 
O Sa. Mll1114 nz. VASOONCB!.LOS: -Olhe que me 

chamou tolo. · 
O Sa. llúnTxNHO CAXPO:.: - Não chamei tal, não 

podia chamar, porqixe em balela. certa não se dA, e o 
Sr. presidente, a quem muito respeito, não o con
sentiria. 

Vê o senado que a· infonnac;üo do nobre senador ó 
inexactll; elle quiz fazer res-valar de si a responsabi
lidade que lhe cabe. Se o nobre senador não foi autor, 
foi consentidor e protector. Estimarei que isto sirva. 
,de experiencia Eara A junta de hygiene examinar 
com muito cuidado e desconfiança esses pedidos que 
&e 'lhe fazem contra boticarios que encanecêriio no 
aerviço de sua profissão e da população. 
1 V. Ex., Sr. _presidente, é testemunha de que dis
cuti o artigo do projecto e que só por um incidente 
fallei em botica de Campina Grande, com o que 
acendi as iras do nobre senador, o qual disse que 
eatou acostumado a isso. Sim, nã.o é a primeira. vez 
que soifro e estou acostumado a rechaçar. Acha-se 
S. Ex. certo de que seu procedimento não está. su
.ieito á. censura 'l Pois explique os factos. 

0 Sa. MJIIK.A. DZ V A.SCONCBLLOI ; -Já expliquei. 
O Sa. MARTINHO 0AJIPOS :-Não e:xolicou; desna

turou os factos e os documentos que .. existem, e eu 
digo no nobre senador que ''ou requerê-los, pois 
que esti"Lo no. secretario. elo imperio c os o.prescn
:ta.rei, assim co1no as informações que recebi do 
Sr. Correia, porque estou certo de que o governo 
im pcrinl não hn de ser dctil1o no. decisão por con
siclcra.çã.o . nenhuma que se opponha. ao rcconhcci
l"nento da. justiço. ao cidadüo bruzileiro. 

O nobre senador protcstolt por eu intt·oroetter-me 
nos negocws da. Pu.ro.byba.. E' meu dever, meu di
reito e minha o brigaçi•o .•. 
,-O Sn. JAGtrA.nxnE :-Somos t.oilos senadores do Im
Ioerio. 

O SR. MARTINHO CA><POS : - ... intromctter-me cm 
tudo que me p~>recer que é relnth·o ao bem pub!i,o. 
Esse aireito, .hei de usa-lo sempre, a despeito do 
nobre senador .••• 

O Sa. Mex&A DE VA.Sao:<OELLOS :-Não lh'o neguei. 
O Sa. MARTINHO CAMl•os:-•.• tanto mais quanto o 

meio un.ico de evitar accuaa.çüe::i em virtude. de factos 
abusivo• é nii.o pratica.-los. 

O exemplo da Pllrahyba já chegou a. 'Minas. Eu jli. 
Cl.isse a.o nobre ministro do. justiço.: nii.o consinto. que 
o cidadão soffra restricçü.o nu. eua industrio. po.rticulo.r 
por motivo politico. Nunca governo conservador man
deu-me dizer que ou niio plantasse a roça, que nüo 
dor1ubo.aae arvorei, que nuo fizesse emfim tudo que 
ci a. minha industria. particular. O mestno com o nego
ciante de fazendas, do ferragena, etc, O boticario 
....,erce uma indRstria particular com a qual o ji;O· 

-···· ······· 

~ern;, niio tem étue í'e intrometter, & não· · aer· p4ra' 
proteger o .. direito de cada um;· · ··- · ::··. :··•· ' .-, 
~ Ó. DO meio doa . foguete.s d~! · featas ~O~ · que. · ela 

M&nas ae recebeu a nova ·altuaçao; ·ae 'Soube· da VIcto
ria da Campina Grande e. ·quiserão 'fechar· a ·botic• 
de um liberal tambem. Os mãos · exemplo• aio um• 
peate ; é pr.eciso evita-lo•· · · · 

'' DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO Dll 
17 DE SETEMBRO DE 1885 

. :J 
•UBB!O:I'O SB&TlL 

o lllr, Bor,lallo Clompoa •-Sr. presidente, niie 
pretendo fazer nm discurso nem cans'ar a attenção dG 
senado e do nobre ministro ; pretendo apenaa pedir 
algumas explicações sobre o que vamos votar. • 

Su_pponho que não seril. muita impertinencia minha 
solic1tar do nobre presidente do conselho ou do nobre 
ministro dar explicações q uo possii.o servir ao voto d() 
senado. . 

Confesso, Sr. presidente, ao nobre presidente d() 
conselho, que, apezo.r do immenso progresso da uossa 
época, apezar dos progressos da nova legião, eu ainda 
me lembro da constituiçii.o ; ainda me recordo de que 
ella diz que ninguem é obrigaclo a fazer ou deixar de 
fazer alguma cousa senão em virtude de lei anterior. 
Nii.o falia em regulamento. 

O codigo criminal é que depois veio tornar obri• 
gntoria a observancia dos regulamentos, mas só para 
os funccionarios p11blicos e niio para o cidadão. Este 
nii.o tem obrigação de fazer ou deixar ele fnzer 
algumu. couso. senão em virtude de lei anterior. Para. 
os empregados publicas sim, os regulamentos sã.o 
leis, mas não para o simples particular. · 

Ora, julgo que o nobre pres1dente do conselho, que 
estreou suas primeiras armas no parlamento com 
idéas tilo bonitas, tiio livres, tão liberaes •• 

O Sa. F. OaTA.TIAI'ID :-E ainda as tem. 
o Sa. MABTINIIO c .. JIPOS :-•.• tem agora occasla() 

de ir mostrando que ainda as conserva, apezar de 
ter visto S. Ex. quebrar algumas espingardas. . 

:rt-Io.s, diz o art. 4°, que nos regulamentos que ex .. 
pedir para execução desta lei o governo determinará: 
(( 1°. os direitos· e obrigações aos libertos .... para 
com seus ex-senhores e vice-versn.: 2°, os direitos 
e obrigações dos demaia libertos sujeitos á. prestaçã() 
de serviços, e daquel!es a quem os serviços deve~ 
ser prestados, etc. » 

Peço licença aqui para uma digressão. 
Nús, ln.vrndorcs, pn.sso.dn. esta lei, nii.o temos outra 

cousa a faz ar que acompanhar o barulho; fique o 
nc.bre presidcQtc do conselho certo ue qtto nüo nos 
resta. outra. cousa. Não haverú. ma.is interesse por 
ordem publica. Deln temos razüo pnro.. deixn.tmOt; do 
fazer cüro co1n os petroleiros. procnrnndo tirar par .. 
ti<lo de tui.lo. Portanto, precisamos ficu.r sabendo o 
qne se vo.l fazer nesse regulamento. 

O poder rcg:ulo.mentn.r pela condtituiçl~o nü.o é tHn:l. 
grande couso.. O governo deve expedir os regula
mentos que foretn necessa.rios pnrn. n. boa execução 
das leis. A confecçiio das leis compete •\s duas ca
mnrns, e elln.s nü.o tém nnnca. autorisado o go·•eruo Ot 
1nzer regula.ntentos 1egi~;la.tivos tü.o latos otn ma.tcria 
tão grave. 

Creio que esta doutrino. de fnzcr o governo regula
mentos legislativos nunca. foi sustentada. sem groves 
o)>jecçõcs; o o propri~ S:. Pimento. Buc!'o• q11e ":OD
Sldera.vn. que um pr1nctpB e uma prtnceza. SlLO a. 
mesmo. couso., só porque umn. princozn. tem os n1csmõs 
direitos que um priocipe, J!ll.ra. o fim da constitui;-üo. 
porqttc por morta de sou irmü.o '\'urüo n.dqnirio ttm 
ai rol tO que póde perder pelo nascimento do OUtrO irmü.o. 
este mesmo publicista, muito corter.üo, npczar de 
muito illuatrauo, nuncn. chegou n. dizer que ao pocler 
executivo er" licito expedir regulamentos legisla
tivos. 

Eu, pelo menos, nü.o acoito absolutamente a opi• 
nião do que os regLtlamenLos devem fazer leia. 

Maa esaaa autorisnçõeo, que o parlameuLO U..> ae 



aover&o Ear'o. expedir ~egulamcnto1; Um eido enea
.. aaao·e nao·podem deixar de ser, senii.o I'""W'.JO uma 
;prova dr. incapacidade 'dos parlamento•. I · , 

·o _parlamento póde nii.o pensar r.nim,- porqne .o 
w.ande a sua capacidade, apezar de estar eu vendo 
que esaa capacidade nii.o chegará para o futuro, porque 
nem do preoente dó. cabo. ·· · 

l\laa, com a.pparencia, ao menos, de razio, pretende_nl 
<>s homens da nova legião no (lrogr ... o e na evolaçao 
da · no;aa época que é i etn uma e o. melloor prova da 
incapacidade doa parlamentos, não legiolar. 

Oóm efl'eito, Sr. presidente, ;>or <J.Ue eata lei. o;m 
vez de ter 30 po.ragraphos, não teró. oO, 70 ou ma1s, 
para evita.r tantas demasias e difficuldades aos regu
lamentos e aalvarein-ae a& apparenciaH' Creio que 
eeria melhor doutrino. que no leis fossem formuladas 
de tal mod~ que até diapenaassem regulamentos para 
:sua execuçao. 

Não pretendo, porém não tenho forças, e quanao 
tive~;se, nenhuma estlerança tenho fl (1uando tivesse 
nenhuma esperança nutro, quando vejo un1 homem 
Ja estatura e de porte do nobre presi.iente ao con
eelho confessar que o projecto tem defeitos, dH.-loa a 
conhecer, c dizer contnstado :-mas .não o e póae 
emendar. 

Nio pretendo, porta.nto, ilnpôr cousa nenhu1na, 
apenas desejaria explicações sobre regulamentos que 
o governo vai fazer, autorisndo ~elo art. 4.• 

Diz o § t• deste art1gn : « Os direitos e obrigações 
dos libertos o. que se refere o art. 3•, § 3•, paro. com 
seus ex-senhores o vice-versa ..• n 

Pergunto ao nobre presidente do conselho: até onde 
vai essa autoridade que se dn ao ministro da agri
cultura~ Creio que S. Ex. poaeria fazer-nos o favor 
de dizer :-o. minh~t autoridade chego. até aqui. 

Esta lei já mostrou bem o que é a liberdade de 
libertos no Brnzi!. Elles não siio livres tal, conforme 
está claramente estabelecido no. lei ; o que a lei quiz 
:foi mostrar o.os seaborea que não devião crer em 
nada., e a.os escravos q lte n.inda. deve1n crer menos 
que siio livres. 

1\Ias at~ onde chega a. autorid11cle elo nobre ministro 
_paro. impor deveres c obrigo.c;.ões o.os libertos 'r Quo.es 
são esses devores e obrigações'! São sómente os que 
estiio mcnciono.dos nesta lei 't · 

O Sn. MrNurno DA. AGnte.ULTUnA. :-Sem duvida; 
silo resultantes da disposição da lei. · 

O Sn. MAnrrr<uo C•111ros :-V. Ex. não pó<le esta
bclecm.· nova.s obrigações 'l 

O Sn. MtNI&Tno DA. AGRicur~TUR.\ :-Creio .que não 
posso. 

O Sn. ~IAnTr .. uo C.A..'t:POS :-V. Ex. pl1de .ru,sitiv·nr 
dizendo :-Pela constituição não posso. 

V. Ex. então não tem o direito ae cren.r novas 
obrigações parB o liberto; o governo pôde o.penas no 
t~eu regulnn1ento exigir qttc cllea fiquem sujeitos ús 
que esta lei determina., que são hm·rorosas, como 
lioje n>ostrott brilhantemente o nobre senador por 
S. Paulo. 

Eu desejaria que V. Ex. me diss•sse da mesma 
maneira se aqueltcs que têm tido n infeliciil.ndo de 
lln.sso.rem· por senhores de esc:rnvos fi~fin snjeito~. de
pois elo lhes tiro.rem o couru o n eo.bello, n mais nl
gnmn obriga.çil.o creafla pelo re~ulnmcnto. 

O regulamento rla lei de 1871 m>poz obrigaçõe~ qne 
n'io esta. vão nn. lei: creou obrh:ra~ões ncvns Qunnto, 
por e'ltemplo, ó. libertn<;iío por lihernlidnde de t.erc•iro. 
o que e11n. contin~a e contém niio é o que estú. no re
gulamento. 

AindR hoje onvi nn1 homf'm ele t.iic eJevnrlo fi!REirito 
de justi9a. como o do nobre sennrlor JlOr S. Pn.nlo, e 
'tenho ou,·ido outros sena.r.lorcli' n.bolicirmietns cri
•ticarem esta lei por pouco liberal. po,rqu.. ut\ prazo 
maior paro. a esm·nvidilo do qne o dB lei de 1871. 

Mao, isto é inexacto ; a lei de 1871 não deu prazo 
nenhum; ~. Ex. engana-se, assim como o nobre se
nador pelo il:spirito-Santo. qtte rrcio qne tnmhem ar
gumenta nssim. A lei de I 871, qunn<lo marcou o 
:prazo do 7 nnnos de oorviç.o• ouc deve Jlr••tnr , 
.-scrn.T"o libertn.do por liht'ralHln.clíl• de t,.rt'eiro, o 'lt1P. 
f,l.Uiz foi ver • ., IHlnbH. fa·cio ti fo&,Pcculns~iio; o J'razn 

fo~ CO')tra oti eapeculad.orea, não foi contra oe pro- · • 
l>rletartoa. Tem 11do fac1! aoa eapeculadorea illudir ,.,., 
1ntençiio da ·lei, porque, om -vez da libertar oaoravoa· 
furt~o-os, mudão-oa de. P.rovincias, alugio-o1 , e"t.e. 
E a1uaa merecem calorosa defesa ·::tesmo. no parlB
meato. 

E a desejaria, pois, que o a obre ministro me tratt
quil!iso.~s~ dizendo-me qu11c1 as obrigo.çõe1 a que vão 
ficar auJeotoa os senhores; se ellea tambem P.odem ii'' . 
pura. ns toes colonio.s agricolaa ; se oa sena direitos. •· 
obrigo.~ea sii.o sómente os que eata lei menciona, ou 
ao S. Ex. póde co·eo.r no voa no seu regulamento. 

O s... Mt!UaTRO na. AG&IOULTUU : -Por ccrt&' 
que niio. 

o Sn. MA.RTINRO CAXP08 :...,... Que ao menos s Paulo. 
que·não precisa do valor do escravo, acix~ a nó; 
outros a liberdade dni; nossas pessoas, embora noli· 
tire mnis de metade dna noasas fortunas. 
' O Sr. Anaradc Figueira fez na co.mo.ra um cBlcÜl.o~ 
segucdo o qual o ,·a!or do· escravo represento. a terça 
parte. do valor ~as fazendas. Não é. assim na provinc"> 
do Rto ae Janeuo ; será. DO. prOVlDCla de s. Paulo,. 
onde h o._ enormes e eaca.nd.alosos latifundios. Elles 
começárao a plantar ca.fé a 1nenos tempo do que QÓs. 
Ea talvez acompanhe o Sr. Rebouças e outt·o• n·a 
P!Opo.go.~do. contra os latifandios <!_e S. Paulo,. que 
sao 1nuJto grandes ; as terras su.o muito boas e: 
quo.nao se fizer a democro.tiso.ção ·do aólo, ·hei' d~ 
pedir um pedo.cin h o ao de 8 .. Paulo. 

· Mas o Sr. Andrade Figueira calculou o· valor C! os. 
es,!lravos em um terço do valor total das faze<1das. 
N ao é exacto. N o.s fazendas do. provincia do Rio d4l 
Jnneiro o valor dos escra.vos é de metade ou mais ·ae 
metade das propriedades. S. Ex. fez o seu calculo 
dando maior valor 1\ propriedade predial, quando nas. 
fazendas do Rio de J anetro a proporção dos valorú 
6 esta-: 1° o escravo. 2.• os cafesacs o 3o os predios. 

O Sa. Cacz l\IAanADO : - O mesmo .; lá em l'>Iin.1.:. 
O Sa .. :r.r .. nrrJ<uo CA.Mr<>s.: -:-Da 'província do Ri~ 

de Janetro é q~e tem s:>-h•!lo paro. Minns_ os plnn.ta.: ~ 
dores .de café , os Ilf•nc1ros esto.belecérao-se aqni 
prtme1ro, e os seus descendentes é que forão para. 
Minas cultivar café. · : 
~ propriedade escravo., como dizia, representa. 

ma•s do. metade do _yo.lor das bons fazendas ; porque. 
o.s f:>-zendns que f~rao h~rdo.das, que deixú.riio de ser 
cult1vadn.s, -e sao mu1to poucas nos districtos de 
café,- perdêrão de valor c farão-se dividindo rnni
damente. Fique o nobre ministro livre deste pesnde1o: 
as fl\zendo.s de eafol do Rio de Janeiro e de Minas. 
são peque11ns. e as terras süo retn.Iba.dns nos inven
tarias. Rara .é nB província do Rio de Janeiro uma fa
zenda de me1a leguo. de terras para 100 escravos : ao· 
pnsso que em S. Paulo, ho. faz_endo.s que tem 30 e 
4.0 escrnvos e 10 ou 12. sesmo.r1as, e algumas que atti 
ne1n têm escrn.vos. 

N. 3.0 
({ A intervenção dos. curn.dor~s ::icra.es por 

1 parte do~ e~cravos ob;r•!lo.dos a pr~staçno.ae serviço•, 
c as nttnl.nuções dos Jutzes de dtretto. juizes m\lniei-. 
pnes e de orphiios e j 11izes de paz, etc. ,. 

Orn, niio sei no. lei onde foi dada autoridade "' 
eate'!_ senbc;ores: . · _ \ 

... Nuo !Cl mn~n. o que sao essas obrigações; "llr.s 
JlO.O estu.o defini~R.S. Ts.mbem nii.o sei como Sf! r.sae. 
grn.dun.r n. pcnahdn4e. Em tod~ o cn•o. creio r1nc: ro · 
rognlamcnto pod?r_!l. ImpOr :.M·propricto.rios de esei'a-· 
vos a peno. de _pr1sno com trabalho por 30 dias. Est.l> 
é umn. pennhdnde horrorosa, e com rn.zfio o nobre 
senador por S. Paulo protestou contra "'sto. enormi-: 
da<le. 1 · 

.A h i ten1 rn.zÜQ o J1onr:~.do sçnndor por S. Paulo.: 
Par~ce que volt~nl<>S no. ten>po do livro 5• do. Orde-1. 
nnçuoa. C.~t~nes su.o os crimes que podam praticar ~1 
pr~p!lotarto~ de escravos po.ro. merecerem o. pen~l. u~: 
prlB~>O com trabnlho 't , 

· Tiretn-lhes tnao, mns lta de Sobrar oltru1na. cousr..t 
para pn.gar n1n1Las no tlteaouro. n . 

E' verdnd4_! que quan!-'1<? l}tn individuo pra.ticu. crimt'f' ..... 
bo!roro!os, eomo. homtolaao•, etc., crimes que recJa-. 
n111.•1 IIC,'et"o cn~;t.t~o .. cpmo gnlés perpetun. 115 , ,•o.i elle"· 
paro. &llil noR~a~ rr1~n•• ·~ -: !!"&hA.lhf'\ qu~ tem ,; tirat' .. 



tllf' . 

um:.. ou outra. .cópia, rso . po.rocem fidalgos, e i~tso 
m:eamo is quando querom. poJrque no Brazil a. lei é igua.l 
para. todo", meno~ vara .todos . ficarem nas meomas 
eondições. . ~ · 

Ox_:a, grnc,~n.s n. Deus que os juizes de paz já vão 
•eJ."Vtr para alguma. coas:t. 

Os conservu.doree nü.o podem mais negar que o. 
.ua. invenção do delegados e subdelegados ae policia. 
j:l. está muito desncrcdltada. e ta.nto é assim que iú. 
vt\o prúCUru.r os juize5 de paz para. incumh.i.-lus d::a. 
ex.e.cuçr~.o dn. l.eL . 

§ :!• " O ac:o11to.mento de. escraYos será capitul:ldo 
ll" a.rt. 260 do Coe!. Criminal. » 

O meu honrado ami~o, e:~<-presidentc do conselho 
do ministerlo mais n.bofjcionista, clnmou muito contrtl 
este artigo, mas sou obrigado a dizer a S. Ex. que 
uiiC> estamos ao deso.mparo, · isto já é lei. Aqui na 
cÕTte tem-se aconta<].o escravos, quando o dono ,;em 
t.usca-lo ú. casa do acoutaclor, este o o.presenta á jn
"ella e diz: aqu1 está elle, venha bnsea-lo, mns niio 
entrega. Isto se tem feito aqui porque a policio. njuda, 
ttll~m quizer póde fazer isso, nl\o precisa. aer senndnr. 

Fóra. da. cOrte,_ porém, o caso é diVerso : -o dono va.i 
· buflear o seu negro, porqt\e a autoridade vo.i buscar 
n escravo e o entrega ao proprieta.rio. 

·E' preciso tom~<r o.lgnma cautela contra os fazen
deiros; vai se buscar tun escra,•o que estava. em casa. 
de um .individuo e pede-se o jornal do mesmo escra,·o 
durante todo o tempo em q.ue tste e~teve fugido. 

Niio e atou longe do Sr. Dantas; este vrojecto nno 
1ne agrada e1n cousa alguma; mas, que o. aggrnvaçiio 
d& pena é medida súbin, não h:t a menor duvidn. 

'!tuando é que este crime de ae<>uto.mento de es
cravos ostentou-se com tanto. ousadia. como agora. 'f 
S. Ex. esqueceu-se de sua categoria de homem de 
estado para fnllar como fallou sobre este ponto. 

O Sa. D ... NT.t.s dá um aparte. 
o Sn. MA.l\Tll<llO c ...... o. : - o Sr. vresidente do 

conselho disse que ia mnllda.r embarcar os escravos, 
ute&n\o. ~ontra o. sua. vontade, meamo porque elles 
n~r.ca 1ru~ por sen gosto pela e~trada de ferro, que 
tll:I.O adrn1ttc nenhum constrang1mento sobre o em
harque de escravos. Póde-se embarcar criminosos, 
deaertores e recrutas, como se tem feito, e niio é por 
vontade . delles, mas com os escravos não se faz o 
Utesmo. 

Está aqui um artigo, Sr. presidente, qne tenho 
úena ou e não seja transmittido ])elo telegrn'{>hO a todos 
o• ~a1zes do mnndo ci vilisado e não ci viluado. 
~a Asin talvez ngrnde,. mn.s nn Europa. nü.o irú. 

augmcotn.r o nosso credito, e pür isso é bom que 
teu h a o nrtigo toda o. ]lUblicidade. 

O ~ Jio extingue n iodemni::;o.r~ão em titulas de 30 
u.nnos pQ.rn. o pa.gu.n1ento de cr1á.~ito dos ÍD"'CDLlOS c a. 
obt·igur~üo de serviços dos nlCSlllc•S, direito c~ea.do pela 
lei de ':..8 de Setembro de 1871. 

(l'«ra o s.·. v··esiu.mte uo CO>tselho) Fo.ço idén dO 
espnuto de V. E:~<. puln 1naneira por que V. Ex. está 
rut2 encarando .. (/liso.) 

\r. l!:x. ul~o a.ndOll bem, o seu pn.rtido tomava conto. 
do r;o\'crno ~om quinze ':>U \'Ínte dias ~c detnora. ~igo 
tciU.Hoi· a V. l'!.x. : só pod1a. ba.ver tna.1s dous un1cos 
o1~ga.nisndorcs ele n\inistcrios, se so qu.izcssctn cncar
k'IOgar ·disso : urn &l:lrio. a restl\Urnçüo do n1eu honrnUo 
:ttnigo (referindo-se ao Sr. f:){mtas) mas não durava 
:.!~ horuft • .. 

O Sa. DA.NTAS: -Eu o creio. 
O SK. MABTtNuo CA!IIros : - ••• o outro, senador 

1uuito distincto com muita capacidade, apezar de 
aeus talentos. não lormada. governo vla.vcl. 

Mas, se o honrado presidente do conselho deixasae 
.. •o esgotar esses dous convites. seria. S. Ex. quem 
' iria. cntü.o, se quizesse, fnzer o governo, teria o poder, 
iicando com o seu direito livre e desembaro.ço.du de 
dizer â corO:t: « quero goYeroar com as minho.a 
'idéas. » 

Se S. Ex. fizesse isto, não se tinhl\ collocado na 
poaição de defender um projecto coo1o este, esma
g,.ndo seus melhores o.migos politico&, pondo-os naa 
JllULiH fta&rrantes contru.dict:õcs. 

M:as, Sr. presidente, o governo dcclo.ru. rota a J.>ro-

mossa que 1ez qua.nto, aos titnlos O)ll paga, não, do•. 
ingenuos. -era:L propriedo.de que· niio .existia. maa do '\ 

. fe1j_ilo, leite, milho. baeta.aos.que.oa creúriio. 
Qnal .; A moralidade de aemelhante dispoaiçiio po.ro. 

o gpverno declarar p!)r.emptos estes direitos 't 
Declaro !L V. Ex. que ni>o unho nenhum deste~ ti.:. 

tulos, coruquanto tenlia nJgnmo.a dezcno.a de io~enuoa. 
Nunca tne illucli, nunca. coutei com o servtço doa 

ingenuos, tanto que mando eosino.r u.ler a alguns, o 
e11. níi.o q ue1·u trabalhadores de en:~<ada que saibi>o 
ler, e ler ,gazetaa, e principalmente fuacaa. 

O trabalhador q11e níi.o sabe ler tem o eapirlto ml\i5 
tranquillO, maia socega.do, tem m11is religiãO, eatá 
rnaiij eonfor1ne com a. sorte que Deus lhe deu: a im
prensa mú. é um veneno,. e perigoso pu.ra. aS intelli-
gencias fracas. · 

E11 desejnri:t, pois, que o honrado ministro da o.gri
cultura, co1no é ele sen dever e dever de honra, ex
plicasse isto o.o puiz, pura que elle pudesse ''er como 
se procede entre nús, e onde fico. a honestidade do 
nosso governo. . 

O Brazil nioda não se póde dizer independente da 
mnndo e do. fortunu, elle depende do estrangeiro. 
S. Ex. quer colonos mns com o. sua theoria, eu qnero 
antes com n theoria do Sr. Ta11uay, coloco• p•·oprie
tarios. S. Ex. quer colonos brancos, cu tambcm e por 
isso quero os colonos do Sr. Tu.uno.y, digo paro. lhe . 
fallar no nome. O grande defeito que acho no s,y;,stema. 
do Sr. Taunay oó qne clle sepura-se de S. Ex •. na 
praticn; S. Ex. préga e exemplifica, o Sr. Tannay 
prégo. e ni'Lo exemplifica, porq 11e elle níi.o tem fé no 
que préga porque se é o.postolo dr. boa doutrina não 
exemplifica, e o nobre ministro préga e e:~<emplifica, . 
{; claro que tem mala merecimento. . 

O Sa. MnusTao DA Aa•uauLTuaA. : - Assegnro ao 
nobre aeaador que nü.o sii.o escravos brancos. 

O Sa. M...uTlNB<> C.uli'OS:-E o que siio esses pobres 
colonos, coitados, que não sabem onde morão nem 
as· vantagens que possão ter de segurança futura •• •• · 

O Sa. Mn<tSTao nA. A<>atcuLTll1u. dá um apo.rte. 
O Sa. 1\!.t.BTli'IUO CAlllPOB :-••• aaui, onde o homem 

tem mais valor do que a terra 't Se eu tivesse eon~ 
vicção da. duração, eu nã.o qneria negros ; mas eu · 
nunca os quiz porque achava. o negocio bom. de nlnis. 
S. Ex. so.bo o preço qne obtém os colonos para o seu 
café. 

O Sa. :t.hstsTno D"- .AalltcDLTUJU.: - Este systema 
não está mais o.doptado. 

O Sn. M.LliTtNn<> CA>Jroo ~S. Ex. o sabe, o\ ques
tão que niio qttero continttnr, porl'}ue nü.o quero fazer 
o.os outros nutl, qua.ndo não posso fazer bem. 

Não sei Sr. presitle'nte. se o nobt·c ministro fará o 
que quer ~ustentundo o credito do paiz. E• preciso 
q 11e se saiba o q"o .; a fé do governo brnzileiro. 
O governo fez pug11mento de Sl)rviços que incumbio 
a particnlares com tit11los olc G 0/o vor 30 nonos e vem 
agora e diz : ficão percmvtos. 

O Sn. I\[I~I:)'tl\0 DA.. Ac.-ntcULTUR&.: - l-Ia. poucos ti ... 
tu los. 

O S11. MA.RTlNuo c .. :uros :-Um s~ que honvesse. 
,._o Sn. llft~<tSTno o.~ AcmouLTUnA: - Os ll\vradorcl 
não pensão con1o V. Ex..; e!lcs não fazem qtteatüo. 

O Sa. MA.n~·t•uo C.AMPOI:-Ora, diz o velho adagio 
-dar ao diabo pelo amor de Deus o que se ni\o p6de 
haver • esso.s fehcita.çües de fazendeiros, cn nüo Cl'eio 
nellas '; ellea querem ver se u.brnndü.o o tnnnrgor do 
so!Trimeoto. E·Jies ttlm espero.u<;a de olgnma compen
sn.çi4o, elles desanimúrii.O e quero1u ver se tornilo o. for
tuna. menos a.gro., ~üo filhn.s do terror e desnnimo as 
feiicita.çües. Se o governo ó obl'ig;a.do a fa.lta.r assim· ú. 
aun. fé, nü.o tenho tel:'lllOS pa.ra. qua.lifienr; o nobre. 
presidente do conselho, que ó provedor da Miseri~ 
cordio., voi pagnr as u.tno.s com osto aystema.. 

O Sa. BuA.o DE CoTEGli'B (preaiclente do conselho) 
dá um aparte. 

O Sa. M.LaTI:<uo C.Luros : - S. Ex. vai receber atá 
in~:enuoa e com esse systcma do po.gamento ,p6d:e nãe> 
haver muita azafama. 
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....;...;..~~:;,;_ ___________ _ 
Oa novos titules de 5 °/o creaà.os para ~> libertaQio, 

.ai<> ha nenbumaraziio que os garanta de ficarem como 
eatea que ficão peremptos. Desejo 'lUO V. Ex. me es
clmreça, po<que entiio teríamos do comparar a força 
.com ·<JUe o governo par~> o mesmo fmcto segu!l' um 
prin.capio n'um ca~o e u·o11tro segue dou.trina con-
trana. · 
. Eu· tinha St•, presidente. aq11i marcado pontos 
para pedir explicações ao nobre ministro da agriclll
:tura, .são pouc ..... s, por ex.otnplo, colonin.s para. receber 
.libertos. De•ejo qne o nobre ministro nos diga em 
-que fronteira vai crea.r : provavelmente ,~ai crea-lo.s 
·no Pa~nli ou em 15. Paulo porque nr1.0 escolhtmi o.s 
. iJ.o .Paraguay; ha de ser sem d!l\'Ída S. Pa11lo. Com o f11ndo dos 5 •/o me parece que não ostú. autorisado 
nesta lei. Jú. outro dia, eu disso no nobre presidente 
'do conselho ainda IJa impostos muito bons para crear, 
llão sei porque não se lança mão dolles, é o imposto 
;da. caridad,e. creio que ninguem pódc on·erecer rr4ais 
do que os amigos da propn"anda. S. Ex. ha de o.chnr 

;muitos com pingues ordenaâos e accumulnções, peça
~hes uma quota earn essa obra ele phlluntropia e ca
rJdade, na.ila. maLa justo .. Eu. não offcreci uma. emendo. 
a este projecto; poucas vezes tenb.o tido tna.ioria. e 
!'lio tendo maioria não pe1·co mail tempo em fazer 
emendas. 

Sr. ~residente. eu tinha. ainda Utnn. outra. perg;unta. 
a dirigir ao nobre ministro da agricultura , e de <{Ue 
espero resposta do S. Ex. , o é a respeito do cumpri
mento de promes~a solemce do governo, e entretanto 
gravoa accusações têm-se Invantndo c::>ntra. os lavrn.
dorea; creio que elles são a.s prinoipn.es victhnas. pol."
que niio podem reagir; mas creio 9.uc serei agrada\pel 
pedin(lo que fique bem claro na lo1 quanto nos I•·lan
dezea .do Brazil. Desejo, pois , que o nobre ministro 
me d~ algumas explicações sobre o seguinte : 

« I 4.• do art. 2.• Para desenvolver os recursos em
pregados na trans formn.ç.ão dos estabelecimentos agríco
las sorvidos por escravos em estabelecitncntos livres, e 
,para auxiliar o d.esenvolvhnento dn. colonisa.ção agri
'eola, P.oderú. o governo emittir os títulos de que trata 
o n. III deste artigo. » « Os juros e nmortizaçiio 
'desses títulos não poderão nbsorver mais dos dous 
terQ<>s d<> producto. da taxa adelicionnl consignada no 
n. ·II do mesmo art1;::o. » . . . 

Eu' desejava que S. Ex, nos explicasse do que se 
trata, porque sabe que o publico vó trinta mil cousas 

'neste arti~o~o. 
, E~ pedi· explicação :'-0 relator da oornmissão em 
particular, e elle me dtsse : 

" E' empre~to da ta><a de 5 •/o para os fazendeiros 
çtue quizerem libertar se11s o•cravos todos convertendo 
•uaà fazendas em estabelecimentos de trabalho 
"ivre » ; mas ou ponderei in1media.tumcnte : « NU.o, 
porq.ue isso eetã. aqui cm outro artigo. » 
" Com · eft'eit<>, Sr. rresidcnte, no art. 2•, § 3• se 
tl.etermina o producto da t11~a addicionnl será divirlielo 
'elll·tres partes iguaes, c a Segundo., diz o pnrng[.o.pho, 
«será app!icada á. libertaC)iiO,por metade OU menos dn 
'metade ac seu valor, dos escravos de lu.vOl.UR. c mi
'.ateraçii.o cujos senhores qttizerem coilvorter em livres 
\os estabelecimentos mn.ntidos por escravos. ,, 

Portant~. nii.o é disso que se tr:lt::t. ueste ~ 4.•, e eu o 
g:ue peço ó que o senado, votanelo isto, como vota ns 
•aispoaições le,ctislathpas n.o governo pa.t·o. t·cguhl.luentos 
~oriminaes, suibn. a.o menos o qu., vot:1.. Essa. dis
;posiçii.o ·é sibilina c póuc a11tonaar tudo, e o nobre 
miniotro nr•o •leve querer que o senado vote' sem 
ii&.ber do que se trata.. 

Sr. presidente, eu conheço a posiçiio em que o no
l.>re presidente do conselho e o nobre ministro da 
agricultura. ostii.o ; aceittirão uma empreitntla setn oal
'cutar· o alcance todo dolla. o on nü.o qt1ero nbusa.r 
aeata insignificante superioridade dos que combatonl 
oate projecto m<>nstrncso. SS. E il:><. nü.o quere1n 
emendar o projecto, e en sinto que nii.o podem dizer o 
declarar que vi\o votar por conta do dono, como jú. se 
aiue em certo tempo. O quo cu peclia 6 que, por 
't•onra. do governo e decoro do sennclo, se explicasse 
a· oUQOilQiO a que nle tenho referido. 

'P!l .. ex<>mplo, at6 já. requeri no nohre presielente 
._ OOll.aelbo, • re.l)ito meu requorhnentc; l'"'''lt\e se o 

deferimento niio servir para mim póde servir· pa.ra 
'alg11rn compa!lre, posso tra.nsferir o que Clbtive•· '? •• ·.'~ ................................................ 

E por fallar em trans!erencia, chamo a ~~ottençio do 
nobre ministro da agric11ltura, ou antes do nobre pre- · 
sidente do.conselbo porque é- mais pratico de lavour,. 
como mais velho do que S. Ex. parn o seg11inte ponto • 
Eu jú. discuti isto a proposito dos tit11los com que se 
prometten pago. r a cren?ã.o de· in;ennos e, repito. niio 
aceito n. novn. doutl'ina., não acreaito na vanta.!f;em da 
nmamentaçiio artificial, na. alimentaçn<> sem leite hu- · 
mano 01.1 de vacca. Já. vi em um projecto do creaçüo da 
iogenuos contar-se com mingú.o ; não ·creia V. Ex· . 
nestas historias: quando Deus fez a.s crin.nças foi · 
para no primeiro periodo de sua vida <11imentarem-se 
com leite. • 

Mas as trnnsferencin' de que eu queria fallar são 
autorisaelas por um artigo expresso da. lei ingleza de 
1833 relativamente a emancipação dos escravo• ; abi 
se diz q·ue a obrignção d-e servir i1nposta. ao escravo 
como indemnis:.9ü.o da metade de se11 valor podia ser 
objecto de contrato, podia ser transferida pelos sellS 
proprietarios, é artigo exeresso da lei, que com toda 
a certeza tanto o nobre mtnistro da agricultura como 
o nobre presidente do conselho conhecem. · · ' · 

O governo do Brazil, de boa fé sempre quando 
trata com os fracos, não tem entendido assim quanto 
á transferencia dos serviços dos ingenuos. E' ~ue na 
secretaria. da agrictdtura, este servi~o. ereto qu.e 
V. E><. sabe, estú. entregue ao mais louco dos aboli
cionistas, é quem faz tndo : V. Ex. ha dã assignar 
poemas e sonetos que tenho visto em documentos 
officiaes." cousn não usada em nossas reparti9ões. Por 
a viso de um ex-ministro de quem me _prezo de ser 
intilllo o.migo, se declarou que> o serviço dos ingenuol! 
não são tranteriveis. Fosso vender miQ.ha. escrava, 
niio p<>sso transferir o serviço dos ingenuos seu• filhos. 
Mesmo agora com essa lei de protecção n lavoura, 
posso ,·ender minha escrava ainda que .seja a. troco 
de um cabdto, como no Ceará.: mn.s um ingenuo que 
representa urn titulo de GOOS, não ó transferivell 
Alugo um homem forro ou livre, faço com elle um 
contrato de empreitada para um serviço, J;>OSSO trans
ferir meu direito, mn.s uão posso tra.nsfertr o serviç:o 
de um ingenuo, que representa um titulo de 600/1000. 
V. Ex. aobn loso legal e justo 'l . 

Tenho o exemplo da lei in"lezn, e acreelito que CM 
philantropos do Brnzil não poa.em querer .•• 

Tenh<> o exemplo do que se po.ssoll na Inglaterra 
e os r>hilantropos do Brazll não 1'odem ter a preten
ção de se acreditnrem com mats philantropia, 1:1em 
com mais humanidade do que os pbilantropo1 in
glezes ; podem ter sim, menos moralidade e meaos 
respeito ú. prcpriedade. 

Chamo a nttenção do nobre ministro sobre isto. 
E:' um acto do governo que S. Ex. J>Õde remediar, 
con1o convetn no paiz e nos lavradores. O \J.obre min.is
tro 6 la,·raelor e bomem il!ustrado, como sü.o mn1tos 
abolicionistas : é hotuen1 de vistas aconornicas e pra
ticns, como nao são muitoa dos nossos a.bolicioni•tas, 
o elO\·e saber quo o layrador empenhado e arruinado 
nito pód• dnr ao Estado tudo quanto o Estado exige 
pnra o cnriquechnento da lavo11ra. 

Tornnt· dinlcil ou impossiYel-a trnnsferenoia àa 
propdedade do lavrador, fazendo com que niio poasa 
cllo aproYeitnr, dcsenvoh'eL' ou sõmente manter suas 
c11lturas 6 um Yerdadeiro desen·iço 4 caun pu
blica, 

Por que rnzã.o o aen·iç.o d.os iogeouos nü.o r)6d.o sor 
ttnnsferido n qualq11er ~ Qual a razü.o de humanida
de, de philnntropi11. ou qua.lq11er ontra que inhibe iato'r 

Repito no nobre ministro, as leis inglezo.s, cxpres
sa.tuauto dete1•minüo.. q U!l estes ser\·iço.a podião se~ 
objecto de contr<1to transferid<>s c fora.., ele facto 
tmnsferidos. 

Está. no iatcrease do governo facilitar toel<> o mo
vimento da ll:O,pricdade agrícola, por11ue com isso 
lucra o paiz, sempre que q11alqucr propriedade, e uw. 
homem monos babll, q_uo niio o saiba QU nlio pooaa 

· nproveits.r. JlltSSil. para ntu.o.smelhorea, ou. mais felizes. 
é <le utilidade pnulica 9110 i silo se faÇl\ ; e impedi-i• 
~ COl\ltl tlU~ lltt.ll&~. jl\~ti!J.~~. 

1.2 
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Sr. pre<idcnte, niio me levantei para tomar tempo, 
ma.s shnplosmcntc pa.rn. pedir no nobre 1nio.istro os 
e:sclnrccitnl."!ntos que Jnlgo tnU.isuansavoi.s. 

Nii.o poço n.o nobre mtnistro ciue mo t•cspondlL hoj~. 
S. Ex. tnedite sol>rc isto .. pense sobre est.a.s questões 
e nos. diga. depois qua.l n intcnçl~o cotn que o governo 
pretende expedir os tncs rc.-..ulmnentos; o que pre
tende fazer com estn fncul'àudo amplo. e sybilioa 
do § 4.o do nrt. 2o, que não cmnprehcndô, que pu.rn 
mim ó tun enigtna., c dcsoja.vn. qne o senn.do votasse 
com conhecimento do cnusn. so!Jre esta.s questões, 
con1o o seu decúro e pn.tl'iotistno ex.igetn, e convctn 
ao_ credito do governo e da. lei que elle impõe ao 
pa1z. 

Peço desculpa. no nobre ministro e no senado de 
lhea ter tomado tempo. . · 

ELBXBNTO SERVIL 

~ 1!!11·. Jo11é oonlr••elo :-Entro no exnmo do 
art. 4° sem P"rda. de tetnpo, e tanto qnnnto 1ne fth• p:::.s ... 
sive1, repetindo ns disposições elo projecto, pnrn. fazer
lhe os inàispcnsnveis commcntnrios. 

Em uma quostii.o da. nntut·czn. dcstn, c:nja. :feÍI(Ü.O 
ca.ra.cteristicn é nntes de tnclo tnornl o rcli~iosn; cm 
nma qnestiio, cttjn. rcsponsn.bilicla.clc os tninistros de
clinli.o. corno chefes de partido. por ser social : etn 
utnn. questiio, qne vetn ela. cnmn.rn dos depntndos com 
o voto em sepnrndo do Sr. tninistro dtt n.~ricnlt.urn, c 
tenao o senado por defesa. unicn. (1. stut pn.,n.yro., e~pri
Inindo antes u1nn. concessão á~ ch·cnmstn.ncin.s do qne 
n expr~ssão renl do seu pensamento: npezo.r de con
vencido de que 1ne tenho occnpndo dn especin.J 
~\nn.lyse dos nrtigos c pnrn~raphos do projecto , 
limitanclo-nle npeno.s no n.rt. 1° n trntar de politica, 
ali:'LS sem qnebrn. cln. nnnlyse da.s disposiyües do n1esmo 
n.rti~o, nã.o quet·o Ue novo sem motivo incorrer nn. 
peclla de philoitopho, trn.tn.nclo dn t•ec.1emp<;!iio dos 
cn;,tivos, isto ó, da lilJcrJnJo do homem e da. rehnbi
Hta.(;iio de umn. rn~n. 

O nrt. 4o é qLlnsi o fecho do projecto e por isso n. 
rlltima. c1e n1iio ú ~Íg"ttntcscn. obrn. que Ueve ilntnorta.
liznr os mng·nificns libertndo1·cs do p1·esente. 

Depois do en~cnhoso systctnn. cla.s dcpt·ccia.ções qne 
pn:rn. todos os escl·a.vos comcc:-n. nn. 1ncsn1n. born e 
rer1ninn. no nH!~tno din.: elcl"n.ndo o preço dn. indcul
uisaçi'io nrbitrnrin.111cnLe e por ess1~ motivo dirninuindo 
as liborta.yões pelo fnnLlo de ctnancipaQi'i.U, e _ditficnl
tando pela. acçiLo r~tlaxn clossns n.lfnrrhu n.s n.lfo1·rias 
requeridas em jnizo com exhibic,~i'í.o do pécnlio, 
tlmqunnto nü.o finda o trn.bn.lho ün. mn.tricllla; func
cionn.ndo corno oUstn.cnlo repl·essivo n. el)ton~ar ns 
lnn.nnmissões gratnit.u.s, jt"1. pcln. certeza. tlo pagamento 
otli~ial, já pelo o.ugmento dos prcçCJs qne desn.fião o 
n.ppetito Ua. go.natlCHL c mat:i.o os sontbncntos g'l}l1C
rosos ; hnpcdindo os collectores da rcc!nin;.\r cotÚL'n. o 
}Jrcço lla.Llo pelos senhore~. aliás se:n o corrccLh·o do 
1mposto, qmtc:=~ttner ns desi~nn.ltl:.1.lcs .. cotn p1·cjnb:o 
llla.nifcsto dJ. CIUJ.ndpn.(,~ii.o dos C3CI'll.\"OS; olc\'nn1o o 
valor Jn. libonln.Lle .. qnn.ndo esta. é pn~n. pelo E:;tnU.o, 
e diminnindu-o, r1uunJ.u polf~n pelo infcli.~ a. quem p•·o
lnctte emancipn.r pelo sarviço : o p1·ojt~:.:to, lo:;-ica. 
n1cntc~ porúm cou1 assombro qnn.;i gcru.l. to:·mina o 
seu nefasto o fatn.l systcma p01· nm;.t ~crie de antil
rif5açõos, c!lcln. qtul.l mais di.;1tn. tlc rcpcu·o, e tod,\s 
cn.m1nho.ntlo pm·o. este fi1n cnc.JIJet•to : prulongur 
n. escrnviJ.ií.o. o tnn.is q:to fór possl\rol, gn.r.ul· 
tindo pe:n. violC11cia dos u1e.ios a. scga:·a.nçn. do pluoo 
ideado. 

A ren.cçlo p6~le contrn.r!n.r n. n.cção da. lo!, pJrúm o 
~y&tema. ó est..~. e l'Cvela-sc intoi1·o nn. ccoJLluliCL J.o 
projecto o no conj uacto U.e suns tti~posiçõcs, {~os vezes 
c o n trn.dicto rins. 

O artigo púl., ser con.'3iJ.ornclo sob vn.rios aspectos : 
o constituci0U11.l, o jnl'iclico nrL orUem civil o criminn.l, 
o economic•' e o finnncciro. Nii.o quero do qnn.lqucr 
1nndo referir·me an 1nornl B philoliiophico porl].t\C re
oa:eio nov~ ceru~ra., &llczar de convellcido 'lUO todos 

serião pbilosophos se fossem osora.vos no menos umtJ• 
hora. 

Beutbn.tn, o g-rande jurisconsulto e publiclato.. • 
cscl·iptur cc.mhecido pelo positiviamo do ~uas Uontrina~ 
pondera. o seguinte : é- a.bsnrd"' raciocinar sobre .. -. 
felici<lnde doa homens, contraria.ndo se11s propri<~• 
desejos c sun.s proprin.s ·seniiO.Qões ; é abs11rdo qoere:t~ 
dcnl'.ln.l:itl·nr pur ca.lnnlos que um hometn é feliz, q uandcr 
ello se rop11ta. desg~a.ça.do, e que umn condiçií.o na. 
qunl ningllem q11or entrar e da q11a.l todos guerem. 
snb.ir, é uma. condição boa e ln sl mesma e na.o cotl~· 
tro.ria. ú naturezn. Nenhum homem livre quererá ·ser· 
escrt\VO, e nenhum escravo qne1•crá. fi.cn.r na escra.-
vid[o. · 

O nrt. 4°, que parece tel' sido escripto por um ini
migo Jn pbilosophia. achou q11eora po11ca nlfelicidade· 
do capth eil·o por tantos o. unos., e a.ccrcaeentou-llle 
como recorda.~,:ai.o no pnrn.iz:o terrestt·e a. dibciplina ce
lostio.l do trabalho. QLLo.ndo já llL se forão os escravo~ 
da. naçlio, o projecto levanta. tttna n<•,·a especie de 
et!nrn.vidão., e crea em selt "lugar os e•cravos dO>· 
Estado. 

E' um prolongatnento artificia.l da. instituição ma-l
dita ; pol'qne o princip:.l.l cnrn.cteristico do ca.ptivei~o, 
depois t'J.llC os luc;os sen•is nfrOLtxárlio· se c tornú.rã.a.-se 
mnis brandos, é a. n.ugcncin do snlo.rio, isto é,· o ser
viço obrigatorio, seta n libcrdnde de contratar. No 
plano do n.rt. 4°, que differeuc;a. esscncinl separa o 
escravo dns tabella.• doprecinJns do liberto que nlio 
gozn. de libcH·da.Uc, e tica. o.inda. sujcj.to á incompa.
ravel fortuna. das multns de 20011 e da. prisü.o com 
tra.bnlho. 

O domicilio da lei está determinado na. Constitlli~ii<> 
elo ltnperio ; ntt.o é ~ dotninio dos regulamentos. 
n1estno qnnndo o poder executivo os expede con1o 
poder politico pnret. a. boa. execução de n1ed1da~ lcgis
lo.tivo.s. O poder executivo, praticando a.ctos gover
nn.mentneo ou politic~s, não se confLtnde com a. ndmi
nistrn~~ito, cnjo fl1n e desenvolvi1uento é outt·o. .A.c
ciono.ndo politica. ou et.clministra.th•n.mentc, é certa. 
o.indn a c.;;phcrn. elo seu àcscnvulvimento, qnc nü.o se 
confuude, ncJU púcle confundir-se con1 n. csphora do 
dcseuvolvin1cnto do po(ler Jc~tQ]a.tivo. E' n. doutáaa. 
corrente que de ri v o.-se de toà•t n. orga.n isa.~1iio consti
tnciunal, e assenta sobre principias card~n.es ae. di
r~i.to pllhlic.o universa.l:· 

Po.1·a · iiri.o Cita.r senão um csoriptor dos tnai!l acre .. 
c.litn<.lo& recordn.rú. a.lgmna.s affil·mo.ç:õcs do Schützem
bct,:p;er, cla.ssifil}n.ndo a. iinpa~·to.ncia. da. lei e distin"7 
gu.llldo-n. pe.la suo. natut·ez.n. e origem: 

(c A lei é orgão da. a.cç:i.o q ne o poder constante f\ 
o pnclor lcgi&ln.tivo exercem sobre a. ordem ·social;. 
A ditl'crenya. que existe entre esses dona poderes 
nii.o rcsnltn. de scn tnodo de oLrnr ma.s.da. divert~idade 
goncricn. dos factos jnricllcos que elles ro~ulã.o so
bern.namente. As lois sn.llcclonaUn.s pelo pod.eL· coo .. 
st.itnin.te dctcnninü.o .ns uttt•tbnições elos podere~ 
puUlic:.H1, snn fúrmn. e suns rela.yõcs respcotlvu.s; a.s 
leis dcct·ctn.cl.as pelo p de1~ legi:..~la.tivo rcgu.lft.o a.s con
lli<;:iJes obrigo.torias elo~~ rela.c;õt1s ju.riclicas da. ordo1n 
sucitLl. '' 

Âccrcscento-se n c:1tn., definições, pa.rn. torna.r pre
cisa. a. orbitn. do. consti.tncionu.lifl'l.do. o que diz ref;
pc:ito nos clit•eitos puliticus do cidndii.o brnzilciro., c o 
scnn.Llo tc.n cm poncn.s pnln.V"rns qunsi tocln. n. theoria. 
conatrtuclonnl, gro.~tnn.ndo com rclnc;iio n.o l?.o.clcl' ex.p
cut.lvo o dotninio da lét constitncioa.n.l., da. lei seoun
Un.l'in. o dos regnln.mcntoa. 

O n10.imo n.i-t. 4o o reconhece, qnn.nU.o, nutol'isa.ndo 
n ox.ocuç~o humcLltn.tn. muntln t.oda.vin. consolidn.r to@s. 
os rcgulLtlllC:ntos concernentes t1. rcfor1nn do e}enlelito 
servil, e Slljeita-Jos iJopOÍS á npprovn9il0 elo l)oder le
gislativo. 

A fLlneôta, prnticn dQ.s dclega.çües df:fsta n:ltllrozo.. 
nl1.o so de.funde em fuce da. cons~itni~;ü.o, ma.s no. h)'
pothese sü.o ta.cs a.a monstruosidnclcs do a.l'tigo •. qQb 
ni"Lo podem oncont•·nr mc•mo desc11lpa.. A sopn•·açii.p 
do rog11lamento c dn lei some-se nns a.utorisa.çõea do
projecto, e são trto e~tensos os poderes coo feridos qtta. 
niLO se podem explica.r pclna razões q11e servem.de 
fundamento ú. lnrgl.leza. de certo.a Uelegayõcs le~iela--· 
tivas, b11ocadail o.o mesmo tempo nn espccillli.dlldD d• 
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O Sn. F. OaTATIANO: - Apoia.ilo. 11ua. ~m~crio. e na. exigencia ele estudos ou ensaios 

.paro. a sun. dcfioiti \'n. resoluçü.o. , . 
Comprehent.le n. primeiro. l\Utortsa.ç:ü.,), dccompon• 

·do-se os numeras do nrt. 4n os dircit03 e obrigações 
dos -lil..tertos lHlr:.L com os seus cx.-~cnhorcs; os di- 1 

reito.s .. c .obl·igayõ(.!s clüs cx.-scnhore~ puro. cotn seus 
escra.vos; os d.troitos e obl'i .. ,.al".ÕCs dos sexugeno.rios, 
9-.LUl.nto Do prcsta.çrto de ser;'içOs nos tor.mos do pro
JCcto; e os direitoli e obd~a.ções do libcrt<.• e de 
quem .. contr~tn.t• (18 iC\.lS SOrVi•;OS, pO.l"l\ nr~o fallur Ul. 
regullLmeuta.ção clnR colouiuB n""t'icolns, que pcrteocotn 

O Sn. Jod BoSIFA.ato:- Reo.Jer homeno.,;em no 
pensamento llbertndor, se nã.o fosse umn. imposição 
<.ln. consdenct:l., seria. neste cr.so um dever de cortczin. 
A l'ep;nln.lnentn.ção deve ser comrlcta., c tt1do o esforço 
é pouco pnrn. chegar aos extremos .Uo. perfetc,~ao. . 

Sei que tra.to.·se neste caso de. reln.ções especio.es de 
direito ; nu\s nctn por isso cstns relnções, principal
ntcnte no que tocn nos contl·a.tos de locação de servi
ços, podem ficnr entregues no a.rbitrio do go'\·erno 

a pn.ra.grnpho es pedal • 
0 

Que ditrereDça. eut1·c " lei de l87l, feitl\ c stuten
"tnàl1. 1_aor um miuister.\o conservador c o prbj e!: to 
de 1885. 

. Naquella os regulnnlentos elo goycrno ncLt.O od~tri
ctos ás thcses e princjpio's da lei : upenns ntttc,risn.
s~ a multo. o.té lOON e penas de prisli<> sirnple•. O le
gLsla.dor 1·cfere-se t"1s . leis nntcriore~ pO.l'll. qunlHic·!L~ 
o const.rnngimento. do cscrnvo, define o. naturczn. do 
proccso de libcrJ.ude, c tro.tnnílo (la ma.tricu.lu c3pe
cif1ca. a.s multns cm nl...,.nns casos. 

u projecto de 1885 diz ao n-overno: os dh·eitos c 
obri;:;nções entre o:; libertos etvSC\.tS ex-senhores ficão 
entrcgna ao vosso ~H"hi.trio. l~eg;1.\lni tnn.1bem. ns obri
gações rcsultnnt' s de contrato de lucnc,~ão de serviços 
a vossn vontnde. 

·De que nn.tu.re:-:a. sü.o ns relnçües Uo direito especi
ficadas pelo projecto 9 rertcocenl toc1ns no clontinio 
re(t·ulnn.1cntnr "' 

'?:c O c.lireit.o 'da lil.JortO l'CStlltO. do1. lti que O lil.JCL'tOU, 
e So Ci:lsa. lei crên l.tnl novo cslnllo inLcL·meclinrio, Cltte 
nl'Lo 6 cscraviclü.o c tum1>cnl nlí.o ó n. libc•·dndc plena., 
é: for,~oRa.n1cntc a lei ql1e deve circum;;;crcver ns rnins 
da. s'ujciçii.o; pritneiro, porque c:ln Grmn un1 linlitc 
á libe1·da.de qLtc estubclcceu: sc...,.undo, p(~rqqe essa. 
li~crd!ldo limitado. é m11n cxc,:p<:ü.Ü n.o principio con
Stltuctona.l. 

De qnd direitos c obrignç:ões fulln o n. 1. corn re
ferencia nós. ex-senhores, desde que no fin1 de contn.s 
os §§ 4° e 5° do n1't1go nntc:rior cncer1·Ü.o pnrn uns c 

... pnr1.1. outros cstns cl.u.ns rcln<!ões :fundatnentu.es-a do 
·serviço pelo liberto c a. elo. g~·atificnção c nlhncntnçüo 
_pelo cx.-senhor 'l As violações possi~·:l1is do dh"eito, 

•.l!n. ordcn""l civil c na. ordc1n c1·in1innl c o consequente 
xnt.lio de vintllcn-lo.s, pertencem no dominio da. lei c 
não no do regulamento. · 

Na.s hypotheses do contrntos de loca.çüo de scL·
vh;os, · a. nnturczo. privilogh\dn. eln mnt.crin exclue a. 
acção regulamcntnr. O contrnto é por si mesmo lei, 
c parJJ. qLte o liberto nü.o 6Cjn. ongnnndo, deve encon
trar nnx.ilio nns disposições dn ptoprin. lei. qne g~\
rnntc n. iotervenc;üo de representantes especincs, pro
te,g;e-ncló o. fraqueza. O que so nü.o comprehencle é a; 
ncyü.o directa. do governo, nullifica.ndo norgnnisn(;üo elo 
juit.o, du.nclo c tirnndo n.rbltrnrinincnto nttribttições. 
Estcndn-se o principio, c onde irão ~nrnr todns ns 
~cu·nntias de segt1ranc.•n ~ Cu1no scn1 dn,·idn 'algnmn 
nnrtnonisnr a.s concliçt~cs da indepcndcncia. elo pode1· 
jL~dicinrio com cs~a. fncil thcol'in., que jnl~n ndn1issivel 
c C·'~nventcnto clnssificur c dividir nttribuieües entro 
o~ . divers~s juizes, e111born nn hypothc-se Sobre tna.
tcrl~ rei'tnctn. 
· Fh·mnc.la. n. cotnpctencia. dn o.utorlsnçii.o, quem poderú. 

impedir nn1a.nhf1. nn senndo e ;.\ cnmnt·n de vota.r n 
seguinte lei: fica o governo nutorisnclo o. dividir como 
entender conveniente O.!=i nttril.Jui~ües dos diversos jtti-
zes e trib1.1nncs do imperio "f! "" 

O Sn. DANTAS: -Apoiado. 
. O Sn .. Josú BoNJF,\Cto: - Empenhnilo no meu sys

tcrnn de guerra. legithna, pnro. c.letnonstrnr ns mngcs
tpSJlS contrncliçi5cs dn. obrn regoncrndorn. ni'io tenho 
Qlttrp remedia, congillo pelo men dever, soniio conti
ntjo.r o. offercccr emcnilo.s o.o projecto. A lei seria 
pangentementc ironicn., se confo1·mc o systemn. emi
·nentetni!lntc moro.lisnclor, que nii.o quer distinguir, 
tnesmo o a.frlcnno tn1portn.dO pelo contra.bn.ndo, c cotn 
provn. mnnlfestn. cm mntricula., oscripturns ou a.utos, 
esquecesse os direitos o obrigaçôcs dos africo.nos es

.. ~ro.v!s~ulos c <lo.quellcs quo oa detem em captivciro 
.. \lle"ttLmo. ~ •• 

pnro. que ellc faç." o que mt\ito bem eDtcnder. · · 
o que pl.'otende o govcrn() é regula.mcntnr o tra.b:::a.

lho. como ontr'ora. regulnmentnvüo o.s inc.lttslrin.s; 
mns essn. ousa.dn. preten~·üo tem contra. !!i n dout~"ina; 
c o. cxperiencio., c no que toco. a.o trabalho servil n. 
historin. cla.s coloniu.s inglezn.s compnrnelo. ú historia. 
dns co1onins fl'nncezu.s, é pt·ovn. invencivel c1ue nii.o é 
no. rcgnlnn1entnçii.o, por rnnis o.pertndos cs lnços da 
tntch1. a.dministrn.tivn. que o trnbnlho c a. prodnc~iio · 
ten1 encontrado nnxilio. 

A c.Jnvcnicncin economic:~o sttff1·ngn. a. these de 
direito constitucionnl e os principias dn lei civil e 
crlntina.l. · • 

Um.n. vez liberto o escravo entra. na. cotnmunhão 
brnzilcira.. c deve repousar tranl]_t.tillo sobre to,Ja.s o.s 
promessas constitncirJnnes. O principio sob1.·e ql.le 
o.ssontn o eclificio das liberclndes pl.t.bllcns é o princi
pio dn. libcrclnr.lo civil: ·ningnem pôde fa.zer ou âcb:.ar 
de fnzer nlgtnna. cousn senão e1n virtude do lei. A 
libcrdo.de pessoal é n10clo. um direito. guo.rdados os 
1'egulnn1cntos da policio. e snlvo o prejtüz.o de te1·ceiro. 
Tollo o traba.lho é livre, uma. vez que se nii.o opponha. 
aos costumes publicas, á se~urnnt;'n e snude dos cida
diios. ..:\.s co1·pornçõc<:; ele oflicios desappo:recêrüo como 
contrnrins c prcju,licines n.o justo desenvolvirnc:nto da. 
liberdade individual e collecuva.. E pois o liberto do 
projecto ó utn ser,•o da terra. a que fica. preso, e a. 
cscravidií.o dú novn. cspccie cons-titue, se o go'\·eruo 
q uizer. uma instituição tna.is tctnerosn. e triste do que 
ns velhns corpora.çücs de officios. Esta. condemnnçüo 
de uma. rnr,!n. 1nteirn, depois da. tortura e soffriLnento 
sccl."tlnr, embora. temperaria, tem nlgmua couso. de 
bnrbnro a. recordar ns co.sta.s degL·nda.da.s do velho 
muDdo. 

Onde está a. jttstifica.çito de um procec.1imento se
melhante 'l Uvn1o lc~itin1nr o. excepyüo nos princi-
pies constituci:onn.es 'l · 

Os inconvenientes dl\ orgnnisnçãr, forçnda do tra
bnlho, ovposto. ú. liberdade como conil1<;i"•o uo.turnl da. 
a.ctivida.de ht.tmnnn.; o indispcns:l.vCól conatt'C"n:;hnento 
pnra. mnntcr outr'ora. a.s corporaçües de o-fllcios, com 
a.s suns minttciosa.s clnssificnções ; a. ferrenho. subor
dinnçü.o dns cn.stns superiores sobre ns inferiores no. 
nntiguidnde -: va.letn n. demonstração pra.ticn destes 
dot\s preceitos: o tro.bo.lho .; o esforço hvre do cudn. 
homem, ilootro dos limites do direito de too:::<>s ; é 
pell\ liberdo.de qn~ o. liberdo.ile se eilnca.. 

Os escravos erã.o •etn si mesmos uma. negnçito do 
trabalho. Equiparados nos nnimncs, elles erão ali
mentnclos pnrn q1tc trabnlhnsscm. Não é esse. pnro. 
servir-me dn. phrose ele um econotnistn celebre, o 
trnbnlbo comprehendido co1no rea.liznçü.o de sua pro
nrin natttrezo.. O n.nimal produz, mns nU.o trnba.lha : 
Õ cn~itnl rende juros, mns não é opertuio; n terra. 
necc!!.'>itn c.lo brnço do hom(hn pnrn. dar tudO qtte ella. 
pócle crcnr. Nos pnizes onde ho.vio. co.stns a. ultimo. 
era. o. elos o.t·tificcs. O socinlismo e n. theocrncin. pa.i
ro.vlLO ncinut du. economia politica. e do direito da 
cttdn. um. A escro.vidüo tinhn deshonrndo o trabalho. 
~'lesmo os maiores homens dn. a.ntiguida.clo niio es
co.po.viio a. este sentimento de desprezo pelo trnbnlho 
<[Ue linho. o.vi\tndo o "homem, e perilnro.va. como um 
leogndo a t'cvolta.r n propria. cons~icncia, descohrjndo 
nn. dcshonro. do crt_ptivciro .. mn.is do quo o aviltamento 
do um homem, n. deshonrn. dn. lei imposto. pela. provi
dencio. ú. ••pecie httmnno.. Trabo.lhar é vh·er, e <> 
ilireito ile vivo!" trnbo.lhaDdo só póde ter dous limites: 
o direito do todos e o. liberdo.de de cada. t\m. Quo.l 

I 
a. producçi~o do tro.!Julho escro.vo ""' antignidade 
n1np:uem o 1gnorn.. 

Mo.is t"rde a. olnssc dos tro.l>nlh"ilores lh·re•, nii<J 
1 ilonoidoro.da. o rcaum.ido. no m\mdo anti~o, começou a 
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cle•envolver-•e '!la media-idade sob o. influencia. do 
christianismo. ],'raca. no meio de todos os gro.ndes 
perigos que a cercavão por toda a. pnrte, e qnnndo o 
feudalismo erguia-se apoiaclo pelo. força, elln. preci
tl&\'a to.mbem de amparo, e foi pelas .:~ommunu.s c 
pelas corpornçõ"es qne pOde sustentar-se. 

. Antes poht1cn.s do 'lUC ·instit11ições cconomicns, n 
Vlda das corporações da. média-idade explica-se pelos 
seus m~smos privilegJos. O trn.ba.lbo era. disciplina., a 
aprend1zagem era uma. iniciação politico., o organisn10 
uma crcaçüo hiera.rcQ.ica exigido. pela. protecçü.o o 
pela ordem. 

A co~epçiio moderna do trabalho paro. o homem, 
~em embargo das utopias que a miserin. tem crendo, 
a .. t~rannia. alimento. e as àesigualdndes socines legi
timao de certo mo:lo, ni'io subordinando o indiviclnn.
lismo dos interesses á caridade c t\ ju.,tilin.. 

Os tempos modernos julgúriio já dcfinitivnment.e tu 
ercações de hontern e ns tentativas modificadas de 
hoje. e póde-sc inventariar com n.s a.utoridmlcs mn.is 
insuspe1ta.s e o testemunho vnlioso das estntistica.s 
industriaes e commercin.fls. ns ,•erbns du. grande he-

• :ança. •. na. imperfeição do trabalho. na. a.bunduncin on 
tnsuffi~1encin dos productos, nos priviJegit)~ ci.men
to.ndo 1nvejas e rancores. no espirito inventivo sutfo
cado pela. rotina e pelo habito da. obediencilt, na. Jutn. 
~uràa. entre o individualismo e o collectivi~mo, qnnl
quer a fórma. no passado e no presente, pretendendo 
abafar o;; in!ltinctos ou :torçns da proprin. n:ttu~ezn., 
e contrarindn. pelo esforr.o nativo dn. propna hber
dn.de. tendendo a expandi~-se por effeito do mesmo 
co.nstrangimento como os corpos elo.sticos compri
mldos_ 

. Não é, portn.nto, a. d.isciplinn. do trabalho .. o constrnn
gut:ento social ~om? escola. de nprondizngem, o~ig;ern 
aceltn.vel para JUSt.Lf1car o despotismo do proJecto. 
Parece nntes que o rrovcrno de hoje e o governo de 
bontem obedec~rü.o 0 

aio da aos sentimentos que a 
escravidão gerou até nos maiores pbilosophos da. 
antiguidade. 

O escravo não e um homem, e mesmo liberto é um 
ser desprezível, que depois de enin.ncipndo deve 
arrastar ainda. n. misero. existencin. dn. scrvidi~o scn1 
horizontes. Para. clJe o trnbnlho nü.o scrú. trabnlho ; 
a. terra medir-se-hn. pela estreiteza dos passos que 
deu no capti.veiro: o seu direito conquistn.do é o nrbi
trio da. justiçn.: contra. ns re,.rns clns leis criminncs, 
a com espccio.lidnde do prg'prio codirro brn.zileiro .. 
elle está sujeito n todas ns penas arb!tr;rias. 

Por qne tutlo isso, se o constranrrin1cnto nü.o :faz 
tnilagres. e cm todo cnso n forçn :rLo púdo ser mais 
fecunda do quo n liberdade? Peht incnpacidaelo do 
n_egro, pela impossibilidade de trnbalhn.r ent1·cglle a. 
s1 ~esmo .. E' no fim de contas uma. proposiyiio nntn
gontca. com todn. n idén. de libertnyfi.o; é a logica. da 
escravidão pcrpetnn. Peço licen~n. no senncio pn.ra. 
responder com ns pnla.vrns notn.v~is de Remusn.t, cm 
seu parecer do 1839, sustentando o. aboli~íio immo-
diata: ' 

"' .A impossibilido.elo resultante tlo embnltecimcnto 
na.tnru.l do negro, que o torna incn.pnz de nlluln.r ile 
conc1ição. theso snstentncln. hontcm no interesse dos 
colonos, é por clles mesmos nc...,.adl\ hoje, qnn.nrlo 
l>rOpoem medidas paro. o aperfci~~nmcnto moro.l elo 
escro.vo. 

"' .A. impossibiliclado de fo.ztl-los traba.lhar, sa.lvo 
como escravos. não está. de modo nlgmn provncla. A 
influencia enervante do clin1n. obro. 1nnis sobre os 
brnncos do que sobro os negros, o é no Inonlcnto llo 
maior nrdor do sol qtlC clles prc!'erc1n cntrcgn.r-se nos 
t.rn.bn.lhos <lo campo. C01no Q.l"tHices c.lns cidades, 
como trnbu.lhndorcs dos portos, comtnissionnl'ios, car
regadores, cnnoeiroa. cllcs Jnostt·ii.o ... se activos o ma-
nifesttio uma. grnndo cnergi:a.. Sii.o os tt·nbnlbos Ja. 
cultura os unicos qu.o lhes i11spirüo un1i:l. v.ivn. repu
gna.ncia.; porém cst1L rcpngnn.ncin. pn.recc antes fnntlncla. 
tJoobrc a. rcn.lida.de do que sobre n. opiniiio, n ngricul
tura. ó a. sens olhos o trn.ba.lho servil. Pln.ntnr on 
cortar cn.nnns C ser escravo. IIn um prP.juizo nntttra.l 
qno .é. prociso ~cstruir c que o rcgimen actual dEL os ... 
ct'UVJdu.o 111n.ntc1n. 

• .A im.POB>ibilid!lde de conciliar o trnbnlbo com a 

liberdade seS poderia explicar-se pela natureza Cio· i.oTtt. 
c do clima 011 pela natureza do negro; nós acredita-I. 
mos que ello. .; principa.lmente devida. ã. natureza da 
escra.vidii.o. Podem-se dn:- duas eepecies de pc-ovas: de 
um l:.do, "" escrllvid•to llroduzindo, sobre tocto.s ns lati
tudes, os mesmos etleitos : dooutro .. o nepo laboriosO'' 
o livre sob o cóo dos tropicos. » , 

Comp11rundo os dons quadros do escravo fe!lZ e trll.
balbador cm umn parte do mundo e ocioso e deegra.-. 
çn.do cm ontrn. a commissü.o descreve o primeiro;.• 
contrapondo-o no segundo : · 

" V <l-se muitas dns habita.ç!les das ilhal inglezll• 
cujo. prospcridnde d~senvolveu o bill de emancipação, 
onda o negro, 1nnis livre, ã mais laborioso, onde o '&ra.• 
ba.lho que custo. um quinto menos é mais productivO' .. 
Em S. D.ou1ingos mefi\mO as culturas tornirão-de 
mais floresl!entos o as exportações reerguêrão-ae soD 
o governo rle Toussn.int-LouYerture. Em 1832. conta
Vtl-SC cn1 Porto-Rico uma popu1o.çii.o de oiOO,.OOO a!
mns. sendo "t.i.5.000 escravos, o co.lcula,•a.-se o traba
lho de :30,000 como prodllzindo qunndo muito nm 
qnnrto do. prntlucção total da. ilha.. Em Ca;racaa,. o• 
bt·nncos trabalhnsito nn.s plantações antes meslllo quo 
Bolh·a.r os th•esee libcrta.do, e nns ilhas Bobamas;, 
onde os .Airicn.nos furtndos no trafico erão reunidos e 
.inicindos na. reEgião, na. proprieclade. não se no&oti 
que os ncgr('IS livres fossem n1enos industriosos que os
nc~ros escrn vos. » 

O projecto só confia n 'um elemento de transforma
ção, n forc;-a de qu~ dispõe, dominando a. naturez" do· 
l10mem degrndndo. pe!n escravidão. 

l\lndnr-lhe os motivos que o possüo dirigir pe1q
n.per!ciçonmento morn.t. civil e religioso;· elcva.-lo · aqs; 
olhos elo si mesmo peln prnticn responsnvel da libtr
dnde: sub.stitair n.o regimcn do terror o regímen <.1d 
ca.rida<-le social; ú cousa que elle não comprehenao. 
Bn.&tn.-lhe n. compctencin. tyra.nnicn do.s {Jenas. arbi~ 
trarins; n. venturn pnra.disin.c.n. e qua.si di v ma. aas co.: 
lonio.s n.grico'ns, onde a. disciplinra. ba. da. ter por W..
strumento ele civilisn.ção, se o governo quizcr ...... · 

O Sn. F. OoTAVIA.NO: -O co.labrote. 
O Sn. Josl\ BoNIFAaro : - O co.lnbrote com todo~~. 

ndhuiniculos daj4 penas corpornes. . 
Dos c~crn.vos dos particulares, tro.naformados pelo: 

projecto em escravos do Estado, presos á terr:a. 
d' onde nü.o podmn snhir. to.nto ma.is embruteci..; 
dos qunnto n11\Ís lOo9o tempo permanecerem. sem 
a luta da. e:ocpericncm á custo. propria, na po-,; 
brcza. on qnnsi na. misof.ia., e aspirando a melhorar df 
sol'te, porem sujeitos'' licença. arbitraria. do jniz cl" 
orpblt.ns: a. n1úr pa.rte obrigada a contemplar.. n~ 
then.tro dns miserns acenas de sua. viao., tndo o g,u4 

. foi tortnrn; limitado pela. forço. o horizonte do trall""! 
lho; em umn. pa.lnsrri., ver<ln.tleiros degradaaos n .. pa. .. 
trin. que os libcrton. . 

O projecto comprehen,leu o alcance das ,grande,.. 
dinlcnl<la.dcs com que tinha <lc lntm·. Se legislava. 
pnrn. hon1ens livres; ec o objecto de ·litigio aó podia.. 
ser a locnçü.o do sor, .. i\"os : por que, a. nü.o ser a cle~
confillnçn., não foi logo bnscar inspirações na.s leis 
mais ou roemos severns que tomos tido sobre os con
trntos elo tn\ no.turczn ~ l:'or~uo nado. encontrou quo 
pl"esto.sso no. lei do 13 de Setembro de 1830, na lei 
ilo t~ ·de Outubro ele \837, e a.té mesmo nn ultima· 
reforma quo tivemos em 1878. 

O o.rt. l,o prcferio cousa. melhor: constitui<> o go
verno o. omnipotcncin v.ivo. lla.rn gerar direitos e· 
clcstruir obrignções, c por iaso nccrescentou logo. no
§, to : a. infrn.CI(ÜO dn.S obrigações referidas será pn
nicln, conforme o. •un gro.vidaele, com• 1111\lta de 2004 
ou prisiio com tro.balho nté 30 dias. 

Fnrai umn pcrguntn no Sr. ministro aa. agricultUra: 
esta. n1ultn. e ~stn. prisão applicito-so unicamente QO!I· 
libertos on tn1nhcm nos C!';-BCnbores c aos contratan
tes <le serviços ~1 

Se ó noB que r~Jrü.o escr:n.vos, por quê a pnni9~0 h• 
do recnhir ex.elusiYnnlento sobre elles1 ainda q~.anao 
a. infra.c,;il.o elo locnd.or do seno serviços seJa. idéntica 
:\. por elle pmticado. '? Se ro•:abe sobro os outroo. 
qucru se qtl(lrcrá. cxpt)r a·contratnr serviços pnr~ aer, 
metti<lo nu ou•l~n l'or 30. dia•? Eis umn ll.ns prl~l"'t 

• 
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raa consequencias do trabalho arregimentado: ou a 
nnposeibifidnde do fim ou a. desigualdade de tli-
relto. J · . 

. . .ANo estudo das leis de 1830 c 1837 o governo pode
rifa encontrar abundantes aupplemeutos de sabedoria 
experimental. Os factos clam .. o alto. e niio se tratava 
dessa. vasta, complicada e· terrível organis~>.~iio dos 
'novos servos da gleb~>. do Imperio do Brazil. 

. O & 1• podi1>. terminar por muitas reticencias o va
rros pontos do admiração. 

O eodigo penal, se não contém uma. escala de 
penas, todav1a, especificando as que privão o intlivi
âno da liberdade, colloca a pena de prisão com traba
·Jbo depois da pena de morte o da pena de galés, e 
nccrescenta no art. 46 : - a pecn de prisão com tra
balho obrigará os ré.:>s a oecuparem-se diariamente 
no trabalho que lhes fôr destinado dentro do recinto 
das prisões, na. conformidade das sentenças e dos re
;;ulamentos policiaes. 

Se é a pena do codi~o criminal 17. que menciona o 
"rtigo, de que meios d'lspõe o ~;overco _para executa
ra em todos os municípios do !mperio? Pretende re
(1\tzi-la á prisiio simples ? · 

Se :>pena de prisão com trabalho tem . do ser 
c:.tec11tada nas proprias fazendas, decretada embora 
pela sentença do juiz, não ficará a prisão asseme-
1hando-se a um ca.rcere privo.rlo ou pelo menos o P"-
ciente não fica. exposto a que lhe aagmentem o castigo 
pela severidade da exceuçi\o 'l Quaes serão os meios 
praticas, descobertos pelo governo, para asscgnra;r a 
guarda do réo e garantir ao mesmo tempo os seus 
direi tos '! . 

No. escaln das infracções a. gravidade póde Yariat· 
extensamente, e no emtanto o § 1• firma esta anti
these incoml?rehensivel : mui ta de 20011 ou prisão com 
traõalho : nao ha grãos, a proporcionalid~>.de é impos
sível. O que parece menos grave póde ser mais grave. 
Se o escrn.vo não tem com qu.e pagar a. multa., ha. de 
forçosamente pil.ga.-la. preso, e nesse caso .. em vez 
da a.ntithese d" _projecto, ternos a multa como conse
IJ.ueucia da prisao, meio indirecto de prolongar o ser
viço contratado e continuar nas doçuras do novo 
caJ>tiveiro. · 

Se a mnlta é a mn!ta do codigo criminal nos termos 
do art. 55, qual é a medida. do salario que póde 
vencer o condemnado em cada dia'! E' o salario do 
mercado 'f E' o sala. rio dos reg11lamentoa 'l Interrom
pe-se n prestaçiio dos serviços para o pag~>.mento das 
>nllltaa 'l Accreocenta-se no todo Ol\ em parte um nn
mero de dias '! 

Naturalmente n resposta a tudo isto será : trata-se 
•le'>lma .pena disciplinar, e o governo em seu rcgllla
mento. aca11telar-se-ba. contra os abusos posai veis. 
~enn disciplinnr não poderia explicar-se fórn dos 

limifet~'ldos estabelecimentos n.gricolns ; e nestes, ou 
DaO é pena J>OSSÍVel, OU perde a sua nntnreza, para 
~r.equipa.rada a uma pena civil, meio indirecto de 
êónstranger a trabalhar. 

. O governo ht> de montat• gcarda por toda parte, ou 
lia.·•ae transformar os interessados nns prisões em pre
postos seus, sem responsabilidade, ou cotn responst~
bilidadc enfra.q11ecida. 

DeJlois das militas de 2001$ c da pi'ÍsW.o com tra'ba· 
lho, "lngredientes salvndores para em!\ncipar escravos 
e engordar homens livres, o projecto mnn<la pnnir o 
acouta.mento de escravos com ns pecas de f11rto, 
mas começa por não Jefinir a espccie de qne trata, 
introduzindo a mr>is perigosa. de todas a.s confusões, 
'lua! seja a inoertezl\ do delicto pnt·a n O.J>plica9ão dA 
pe•a. 

O codiE:o pcnlll tio ba firmn<lo o sacrOallnto preceito 
Je que nao hn crime 011 delicto sem lei ~ l\0 o analin
'lue nnteriorn1ente e o 1nojecto nüo define o elicto, 
t eixando o. definição entregue a.os regnla.mentoa do 
!;Overno. Em qne artigo do codigo pecai está defi
nido o acouta.mento 'f Quues sr.o os elementos que o 
podcnl constitu.ir'l Se n pnl<w•·• nco11tar simples. 
mente oa expr1me, estes elcmontoa na a.utoriso.9W.o 
conferida só podem •er a occttltasüo do escravo e a 
''ontade <le oceulta.-Jo. A oecttlt!l\'ltO constitue o ele
'llanto nl"terial o a vootado do occ•lltar o elemento 

c .,. -:::r:<--·· 

intencional on a mil. te. Nada mais encerra o P"" 
ra,&"rapbo monstruoso <lo project<>. ., · 

.A. vontade póde ter motivos vA:iailos c.~legitimos; 
a lei mlóo quer saber dioso ; acoutou, sabendo que era 
escravo, e livremente o fez, é criminoso, e pôde at6 
so:ft'rer a pena. de dous annos de prisiio com trabalho. 

Tratando-se de uma. dispo~i9iio penal, n leitura. d& 
arti~o r>roduz sorpresn, princtpnlmente no a.ctual1D&
tante, e quando se trnta de redimir eaptivos • 

Niio sentia nece•sidnde ·de cchibir o abuso doa cae.;. 
ti~os, que de facto enfeudo. no senhor o direito de jnl
gãr e applicar penas; nü.o se horririsou, ante lior- · 
rendas execu~ões ua. pra.~a publica on recordando ns 
noticias de torturas atrozes; nilo pensou masmo qua 
eatn.vão expostos a todos esses s~lfri1n.eotos os A~riç:ro
nos escravisa.clos a.. quem n. nacJ.ona.hdade. Ur_a~llel!~ 
tinha garantillo a liberdade. Todn a sua md>gnaço.o 
sublevou-se contra. os miseravcis especnladores que 
acoutão escravos. · 

Nü.o fa.c;o a injustiça. de ge~eralisar fa.~tos col!dem
na.vels, o.rgumenta.ndo com C1rcumstanmas partlcula
res. !\Ien raciocínio é outro: se injusto :fOra. respon..:. 
sn.bilisa.r o. lavoura por algumas .atrocidades J?ratico.da.e~ 
á luz do dia, ou. em eeta.belectnlentos o.gncolo.s~ em 
nome de interesses que se dizem ameaçados, é de 
suprema iniquidade, raciocinando com as especu~~õec 
que autorisa o acoutamento, declarar-nos em raom~ -
do direito penal uma nn9ü.o de traficantes. . 

O pa.ra~rapho do a.rttgo é confuso,. defettua to n.
fórmn, e"' em qualquer hypothesc insustent:~ovello E' 
preciso que o governo declare no menos o qulfpre-> 
tende, e qne saibllmos todos qu<:l o_ .nosso voto. 
A vido. e n libcrd::tde de nossos conctda.du.os vale tant<> 
como a nosso. .. 

O ncoutamento de escrnYOS é,punido corn ns penas 
do art. 260 do codi[:o. · 

Este nrti,...o qualifico. como :furto n nchnda. de cousz. 
percli<la., quãodo se nüo tna.nifestn.r ao juiz de paz do 
districto on offieia.l de qttarteirõ.o, dentro ~e quinze 
dias. A exi••encia da. lei é pnra. 'lUe a autortdac!e pn
blica., fa.zc~do as diligeocins legaes! _POS~a. entrega!' 
o objecto nchado a. seu dono. A clnss>ficnçao bns~a-se 
cm uma presump9i:'\o 'de direito. Mnrca<;Io o p_rn~o " 
não entrenoue o obJecto achado. o cod1go crJmto;t.l 
presume q~e nü.o o qu~rem entregar, o.posso.ndo-se o 
detentor da. couso. ai beta. 

Pa.ra a. qun.lificayü.o do acoutamento e·xi_ge-se os 
quinze dias ao nrt. ~üO 'l Se porventura. ex.tgc-se. <:o 
acontador poderá livrar-se do. pen<>, tendo o cuidado 
de declarar a.o escravo qtte tro.te de tnudnr-se,. antes 
de esgotados ,!)S qui~ze dias. Se não exige. c~mo .s.c. 
explica a eqlltpa.raç"o do acouta.mento ao dehcto do 
art. 260 'f 

A lei brnzileira não impõe em cnso algum a obri
ga.çã.o de denuncia. a. pu.rt~~ulares, não p~ne o silencio 
dos que cão vü.o .. á.s a.utor1dndes COlD:Il!l~lCO.r o ccnhe
cimento dos cr1mcs de q uc tén1 not1c1n.; o mesmo 
asylo só 6 considerado complicidn<le presumido. no 
caso elo § 2• do nrt. G•, isto é, qu~>.ndo ó dado para 
reunHi.o de assassinos ou ronbn.Uot·cs. e u.indo. :l.ssim 
tendo conhecimento de q uc commcttem ~u pretendem 
commctter tn.es crimes. 

E, pois, se ncouta.1.• o pa.rdclda., se _nc9u'f"ãr .a. mii qne 
matou se.u filho, se u.couta.r os cr1mmosos ao mortt. 
que :togem ~o\ ncção cln. justi~n, se ncout~r os mais feios 
delinquentes evadidos dns c!ldóns publ}c:..s, ni:io é 
crin1e, é trist6meote odioso qllc neste pruz e ncsttJ 
seculo lcmbt·emo•nos <le semelho.ntes penas, parr. 
punir nquelle qtte dcn a.ylo o. um desgruçndo. 

Não ó o.rN'Llmento que sirYU. o a.bnso dn.s espcculc.
çõcs possivcis Otl n1osmo ]Jrova.dns. O acoutruncnto do 
projecto nii.o suppõ'u n :trnudc ou o lucro; basta. 
neouto.l', o uma lei qtte pune aqucllc que asyln sem 
distincnü.o u.lgunlfl. 6 un1o. lei, que leva. oo1nsigo -. 
supronio. o repugnante imn1oraliiladc de exigir em 
n.lgl1ns oo.~os u1nn. cruelda.Ue in<lecentc dos jtlize~· 

A mi•i liberta qno asylnsse oeu fill'.o escravo: c 
irtnü.o que nü.o tivesse a. co1·ngem ~ .. a tro.usformar-re 
-:m1 ptJhcio. p::a.ru. pren<l~-lo; o ex-P .. cnhor que cn1 dins 
do necessidade o de miseria tlvossB vendido um es
cravo eetimndo, e mo.i1 tarJe, vendo-o cheg~tr·mal
trtltado. niio th•eeee a corno~:em de negar-lhe nn' 
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aUrlgo UcLuixo de RCU tecto hospitnleiro ; C!lllfil"'.l, 
to elo!! que n. pieclndc, os la.ç:os de snngue, a. grntidii.o c 
a. umi:t.aUc. os mc:nnos instinc:tos da. nobreza cavn, .. 
lheirc.sn 1novcssen1, brndnndo-Jhcs n conscicucin. : ((tl\o. 
ca.sn. niio é dctcnçoiio da negros fllgidos v ; to<los esses 
erUo réos do ncoutn.nlento de ~scravos. .., 

~Ins o projecto não i'oi logico. O co...ligo criminal 
envern·onllon-sc de reproduzir n doutrino. do Lh·. 5o 
Tit. GÍ uns Or<lcnnçõcs 'Jl!C punin os qne nchn,·iio es
crnvos, aves ou. outrns cousn.s o ns nií.o entrc"'avii.o n. 
seu~ aon os. ncn1 ns t\Jil"Cgon:vü.o. A lei ao. ~rnnnci
I•a.::üo libcrnl nrrecndou cstn l)Croln dn nntign. lcN"is
ln.çft.o portu~ueza. e nlterou n disposiç~io do crH.ft,.,.o 
penal. Dcnn copinr, to.nto qua.nto possi\·cl, todas c;s 
bellezus ao. \"~lhn orclennçl;io. 

~!lts por c1nc não copiou toda::; as preciosiclndc:3 da 
Inortn lc.gialn<.!ÜO, cquipnrn;ndo os cscrn,·os t'1s nvcs c 
ús outras c-onsns qnc se niio cntrcg~to n seus donns '? 
Por que, po.rn de mnn. vez intin1ir.lnr todos os rnnl
,·ado5 que ncoutüo escravos c tornar impossível n. 
:fuga., não tleclnrou, por ~xcmplo, copiando n oL·dcnnr!Üo: 
ma.n'.lcc.mos que o j1t"iZ do tu.actr, onrlc foi trn::iclo o' c,<:
cra.t~o /'ttaido, lhe fnf,~n dizer cnj~ (:, c clnndfJ r!# J101" 
tor."ltelllo de acoutcs. f)!tt:: lhe Bc1•ttO cla..dos seo1 ~wtis 
{igfl!"a ele jlli;::Ô, C SCI!l O)JjlCllaçtiO, !teill nD.?I"!tl'O, 00m 
tau lu f)IIO OS afOUtC.'l lUtO pas,<:em ele fJ.Ua1'CIIlCl, ~ 

.Do.!tiJI.'! que o nç:outc fús::c nn cnsn. dos tdhnnncs cm 
nos n.tHlitorlos de jnstic;-,n, poclin-sc mesmo rlisp~nsnr o 
Jirnjte do nnn1cro, c nccrcsccntm· cstns pnln\"L"rts do 
§ ~o d.a n1esmn orílcnnção : e se lha pm·ccc1• {_JHC anclct 
f1uJi•lo. o uwrulartl ao t1·onco. ou ri. cct.dda, on ct. scn 
dÚí1o, S{' (U1' mm·ado1' na ciclncle. 

f:nmpcr~\ ilnnvn·nl S;"·fll1Ct\·ju, (ln, lc"1 ~ SC rtUCt' nl~o de
finir o~ cdmc·s dn c•rdcnnf.~ii.o Llo lh·. f1° t1t. ü3, pn1·n. 
com1)lctnr n clnssiflcnçãodofurto, do. ajndn pntn fLin'Íl' 
e dn- encobrimento. é ser no n1csmo tempo deshnmn~o. 

_illog-ico e n1.nis ~tmzndo na. matcrin do que n:-; ordc-
O:lt;~ilcs do Jn•. u.o · 

l) colligo pcnn.l não podia ip;not·n1.· n.8 disposir~õcs 
J.u antig:u:- legtslnr,~üo portugnczn; nüo elistinguio 'by
pothesc- nlgumn de c-nco'Lrimento, fttrto Llc C:iCl"a\'us 
ou njndn. pnrn fugir; niio se lembrou o.o n"'cnc.s U,,; 
qunliHca1· n fuga. como crime ... A. policia. tctn düverc.~ 
c ohrignçijc_:; a cumprir, c os prejuízos possh•ci~ do 
senhor cstuo rcsg;unrclndos pclus ·acções civis. A 
p;rnndc obra. ele 18a 1 nsBcntn. Cnl prjncipins que pela 
sua nntureza excluem o. clns"ií1crH,::"~o csqnipnticn. ac 
furto d() cscrn.vo3. O esern.vo é pcRson di\.\nto do. lei 
ponnl. n,.-... cnte c paciente do dellctos; .n ordem c1o 
senhor r~r si sú nao o jscntn. da rcsponsnlJilitl::tdc, se 
os co1nm~ttc : o senhor só é obrignc.lo n ,.;ntisfnzcr o 
llanmo cnnsndo pelo cdmc do cscrnvo nté o ,·alo r 
deste : o rnotlo por que se cxccutão os crin1cs, nuto
rin. c compliciLh\de: ns cnusns pcrem.ptorins o jnsti
ficntlv.n.s; toc:lo. n. thcori.1. do codigo }>C!Jal, so.1.lvns ns 
]eis cspccincs, ó npplicn. vcl no cscrn.vo como no 
senhor. 

A ccmccpçr~o de fnrt.o de csc•nvo. isto t~. de mn 
homem que púdc querer ou não querer sc1· fu1·tndo, é 
um o. conccpçiLo ~xtrn vn.gnnte que n pratica. inventou 
depois. nJ[LS que nunca. existia no CCldigo penn.l. 

.A definição do nrt. 257 é cla.rissin1a.: ti1·a7• a. conba. 
alltcia cont1•a a vantatle da seu. dono, para sL ou para 
outrem. Se hn. n. tiruda. do cscrcwos contra n vontnde 
(lc seu dono, neste cnso qncm tiru. siio duns pessons, 
aquellc que furta ,. aquellc que é fllrlauo. O furto <lo 
escravo contra u. sun vontnUc ho. do ter forçosnmcntc 
ou~L·n classificaçüo, porque n vontndo deste na orde1n 
crinlinnl C tlLo sngl'alla ccnno n \"ontnllo elo senhor. 
EIJc pt~tdo ser feriLlo gravemente, cllc púllc ser morto, 
e n. sun qunli,]n.dc do Cscrn.vo nüo lhe t1rn o. pcrsono.
lidu~e criminal, pn1:n que o autor do dc.Jicto nii~ scjn. 

. punulo como se ofle.ndcssc n pessoa l1vre; nuo hn 
•enü.o duns hypothcscs passiveis : ou a. tirndn do cs
crnvo, couscntindo este, c neste cnso o fncto a.rguiU.o, 
·.;obra. conjunctn ele nn1 o Uc outro, o ningl1om pódo 
furtnr-sc n sl lllCSll10; ou a. tiradn do cscrnvo ó con-

. etrnng;endo n. suo. vontnde de qualquer modo, c neste 
co.so o oonstrnngimont.o 011 n forçn, cmJWOgnclos 
contrn ollc, canstittlcm umn violoncin, que scrt\ clns
.ai6co.dn con·!ormc n. sua nnturozn c circumstnncin~;, 

Se a lei <J.UÍZCIISC dctiuir O primeiro .ÍilCtO nao SC 

esqueceria. ·da. scducc;-ü.o, do encobrimento e do auxi
lio na fugida, pnra 9-nnlifion-lo, punindo com ns pentl'l 
que jtllNo.sso conven1cnte. O scsundo fico.vn entregue 
Os cla.s'Sifica.c;ões existentes, conforme no co.so cou .. 
besse; . 

A lei ele 15 ele Outttbro de 1837, lei <J.Ue se explic" 
por circttmstnncia.s cspccin·cs e lign-sc n. ontr:nli leis 
oxcepcionn.es dn époco., ].Wesumio o furto de escro.vos 
no codil"t"o penal c ct•eou o. clns8ificnçüo de t·oubo, jl.í 
po.rn. tlr"'e:...rn,•nr ns pcnns. jú pnrn. disfnr~nr na. fugn cio 
cscrnvgprotcgida por tcrcch·o uma. ,~iolencin. enco
berta fcitn no senhor. 

O § ~n elo nrti~o, nos olhos elos q.nc tén1 susten
tado nté hoje o direito do senhor ú Ulclctnnisnçí'to, é 
duns \"czcs "incolnpl'ehensivel. 

A lei de 1871 no nrt. 1• preccitnaYa que os filhos 
d.n. 1nulher cscrn,·n, liv·res no. fúl"lnn. elect•etn.cln, ficnriüo 
cm. poe1cr c sob a. nu~~ridadc dos senhores ele Sl70.S 
tnii1s, os quncs dcvcr1ao cren-los e t1·ntn-los nte n 
itlnclc ele 8 nnnos completos ; c, completndn cssn idndc. 
ftcnvn. nos scnh.-,rcs o c1ircitn de etptn.r entre os titttloi 
de rentln. corn juro nnnunl ele G 0 /o ') os scrdços elo 
111enor nté n hlndc ele ~ l nnnos con1ple:tos. 

Inclcmnisn.f'ão como qttcrr•nl uns. O\t cnmpensnção 
Co\nô et.tlil"ll'úiO outros~ <n•tt e:stirno-ldtt cm üOOH. c os ti
tLtlos 1leviüo ex.tinguh·-se no Hm de ~.30 nonos. 

Do texto c pcnSntnento üa lüi resulta-o titulo dn 
llbcrdnde pnrn nn1, c os serviços on titulo ele rendCL 
IHll"l\ outro, cum,pt·idn n. obril!"n·~ilo üc crcnr c nlitueu
tnr. I-ln. por nssim dizer tun qn~bt cont1·nto i:ntre o 
Estado c nf1uc\lc q_ue se incumhio el~\ crcnc;l~o elo in
p;cnuo. Foi n. proprtn lei I).UC c~ttthclecen a J'l.ll'!didn, e 
disse- t:~ nnno" de scrvtço ,·nlem o titn!o d.c rcn .. la 
ou l:OSO,~ sem cnpitnlisn('ÜO. no fim do 30 annos. 

Pois bc1n. sendo a. dnta. du lei de ~8 de Setembro de 
18i I, c não podonclo nn. 1nclhor hyprJthcsc os que 
preferirão o serdyo no titulo, nté n dntn de hoje, 
tê-los 11sttfruido por tnai.~ de cinco nnnos, se nova 
reforma nppnrccer dccrctn.ndo n cmnncipn';'~O cm tern1o 
1nuis ou ntenos breve. ou se par n1n1'ivo incspcrn.do 
ns 111ntHtmis.sGe~ gt·n.tnitns, no h\Lln elos factores cln lei. 
npczn.r c.le se contrnrinrctn, extinguirem n. .escrnvidrto 
cnn termo breve, o § .J.o do nrtigo dcstrúe os cffeitos 
jllridicos .do direito de opção, qt1c o proprio legislador 
tinbn ('t"n.rnutido no senhor cln müi e~crnvn. E, quando 
o pt·cÇ'o do serviço é "'·alindo peln disposi~üo lc..,-nl 
de 1871, o ~o\•erno c.lcclnrn no texto dv .. lei nc'tunl que 
nrtO deve consn nlp:nnul. peln quota., parte proporcto
nnl dn totalidade do vnior. que núo foi pngo ror in
teiro C\11 prcstnçrto de scrvic:os. 

Os que cntcndcnt, co1110 eu, que o titulo cln. escrn
vic.Iüo ó o l'CS,!.!nfP., rp1c é t.it11lo prc.cnrio, c !.:.rçosnn1cntn 
dcsnppnrccc dentro c.lc un1 penado tUnts ou u1en~..~s 
lon ..... ·o, n pnrnhrdplw nüoeh!vcril~ cxcitnr os repn.ros qi.1e 
fnl";. Se o csct•tn·o lihertn.-Ro pelo serviço, o íngcntto, 
cu~nprindo n obrignr,-ão dn lei. p6rle libcrtnr-sc em 
tncnor tompo rln obrignt;ti:o que lhe ó impokttl, la~·is
lnnclo o poclcr lltlblico sobre n titnlo Ue t•cn(ln, C{lHl o 
mesmo clireito con1 que faz couvcl·sões tt.bu.ixa.nt.lo ü 

juro 1 
1\Ins os defensores da propriedo.de escravo., os que 

c::berriio n. ver no titulo de ronda utna inden1nisnção elo 
vnl~r do rccen1-nnscido e niío o pn,~nmcnto da cria-

r 
ção: os qt1e nindn. honte1n indi~nnviio-sc contra: tu.dc 
que lhes pnrocin ofl"ensn no domiuio senborinl. .••• 
esses .-,otno oxplicli.o a disposi~üo do pnl'o.;:rrnpho, ex-. 
tinguindo nüo só o direito nos serviços como n in~ 
domniso.çiio cm titulos <lo t•en<lo. ~I 

No "ro.ndc plnno de ntnqtte 1.\ to(ln tententivn de 
cmnncipnçiio, cm non1e c.ln coustituic:ii.o proclnmndo. 
pelos defensores dn prorrieclndo servil, o direito do 
scnl\Or no sorvi~~o ou t\ indcmnisaçüo niio é tun dil•citú 
adqnirido ? ! J ••• 

1\Ina o St•. llrcsiJ.cnte do conselho e oB !!!IOtuo comptl
nllciros do 111misterio. con1o seus nntecessor~s nchãL, 
tudo botn, uns porque;, siio nboficíoniBtns. antro, por
que süo cmnncipndorcs, outros porq11e nüo silo ncn'l 
tunn nem ontrn collBLL, o todos 11orquc podc1n ser Htt·n
zaUos ou nclinntndae. 

Estn prcoccupnnita· eotnmnm ele cont:tttlcror o negro 
sim;1les inst•·mnon'to elo trnhulho, de t.ranfjnillisn.r eiJ
~CCUllmcntc Q ln,\•ourn. de 2'o.rantlr o socego que ujn-
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~uem ameaça, do substituir as apparencias pela reali
dade, promettendo o a assegarando cam,Prir o que será 
impossivel realizar, salvo pn.ra gastar d1nbeiro e des
lruir no dia seguinte o que se fez na ve··pera; estn 
preoccupação é o segredo inteiro dns colonins ngrico
]aa nna provincin.s fronteiras, po.ro. as qunes serão en
viados os libertos sem occapttção, e sujeitos á disci-
plina militar ! · 

Como tudo isto é engraçado e original <t! 
Não aão coJonin.s cmnmercio.es. porque estas exi.

~em condições peculiares de cxistencin: nüo süc colo
aias agricolns no verdadeiro ~cntído dn. pnla.vrn. : ·nã.o 
~lto por certo colonins de plnntõ.'clores, explorando a 
terra. em p':oveito seu, on sct1 c do governo. Sii.o co~ 
lonins nlqitares ele vadios, empregados na ngricuituro. 
EOb o reqtmen da forçn. brntn. 

Duas tdéns as distin,::uem: o trabalho como peni
tencia e a disciplina militar c01n0 educa.çüo; e corno 
é preciso nprovcit.ar os eclucn.ndos do.. ~raode pcoiteo
eiaria. o governa esco!hcu ns fronteiras do Imperlo, 

E' u.ma. concepçi.o n1rt.~nifica. esta elo escravo, preso 
nns fronteiras do Impcdo 1 cxhibindo ostentosamente 
o typo gradnndo do defensor da patrin. no viveiro re-
aumldo pn:ro. o exercito do pa.iz. · 
· Ha dispooiçõcs do l'rojecto que por si sús reve!ão a 
pieclnde e justiç.a. com que o escravo é consiclerado no 
1nfeliz quac1ro da collignçã.o conservadora. e libero.l, 
e1n favor da redempção dos captivos. 

Po?ree captivos. E\n compensa·~Ü.o os que se l'esoJ ... 
yeretn a. fica.r eternlT'mente serv"s ·ela. glebn. .. ficuo 
uentos do se1·vi~;o ruilitar. 

Como ús ,·czes n(J'eitão-se dcsconlnlunalnlente as 
part~s encontradi~ns de~te pr,)jccto lllOllelo '!! E' nn1 
mecnnisn1o especial : nin,:;uctn ~ capa~ Je adlvi!Jhar 
as regras que presidirão ·á con:fccçü.o dn oUra; tna~ 
todos descobre1n logo este a\'iso : cuidado coln o 
n:e~ro; cu.utcia. e mais ca.utc!u! .• a • 

Te1n domicilio oUri.-rado, ai1Hht que apena.s ganhe 
para 1n~to.r a f~mc,...,.e possn ga.nh~r 1n~üto m~is era 
lugar d1Ycrso; a1ndn que a. !eL Uo salano, a. rJ.qttc.za. 
;;eral e a n1esma. fortuna de co.Un. un.1 cstejüo ela
nlando <1ue o deseqttilibrio elo uo.balho forçaolo é um 
imposto ~radun.l sobre todos. Se t1cntro dos cinco 
nnnos. cõntnc1os dn. cln.tn. dn. litcrtaç~w,, n.:iasta.-se do 
_degredo oflicinl. ~ consiUcrado vn.gu"Lnudo e appre
hendiclo pcln. policJn, c \'ai ]13.1'!1. a. cn.lcetn. dos tr~tbn-
1hos publicos. sem díst.1:1C1;i'~o ele qualquer nu.tnreza .. 
P~de ser vngahnn~..1o le;.:.n.:, aindn ,que prove a. pl·es~
nlldn. Yagn bttnUug<.!tn pelo u·abn.;.ho hone~to c nuus 
re1nunera.do, pela. mornliclnde ininterromtJidn. no lu~nr 
U.c Sl.l.:l. u~vu t·csiJend:.l, cmfim 1wr toda.s n.s \'ÍrtuU.cs 
~ ... uu poclcn1 rcoon:rncrHlnr um horncm. E' nn1 negro 
l.:J.i~:.;po do J.o1n~cilio t..Jbdg:-~torio, c tntltO L:.utn. ! ..• 

Tc~ll a. policin. pn.rn nuu·c,ll'-"lhc os p•·az:os rJt~c qt1i
~cr, c n.;;orl'n-lo dct,ois, remcttenc1o~o no juiz rle 
úi'ph:i.os: tem o juiz J.c orph7io::; p:11·~ cnn.;;t1·n.n~e -lo n 
=-:.ssi~r~ar contratos de lc•cn..-<i.-J 1le:: ~OI":Íf•r,s, !;l:tl pc:nn. 
de ·15 dias de prisão com tt:abnlho, bnjn o que hou
ver, porque n lei nrLO distingue: der1ois da. peno. SOf
rridn, S<> não encontr:w trabn!ho possiYel no tnl do
lnicllio obrigo.torio, irá di·•ortir-se nas colonin.s llcui
tencinria.s, ngrico!as, disCÍ}lliunres C IHI.triotico.s do 
:;oYerno, onde o trnlJnlho livre nbundn, c por i.sso 
un.turnlmente <1iminue n vontacl~, ntC n in.-..lispensn·vcl 
rayão <lr..s pcna.s corporaeg. 

~!u.s deve socegu.r : n. infrncç:to dns obri~ac;õcs 
mppostas pelo § 4• s~o julgn<Ins pelos juizes de pnz 
aos t"espectiYOS tlistric:tos, C na fúrnl:l. do decreto 
!~,82./.tllo 29 Uc Xovcmbro ,]c 1871, nrt .. 'J.5 c seuspo.rtl
~rapboíi. F;• n. gn.rnntin J>lenn ele justi,;n, não hn q_uc vér. 
Q juiz d~ unz ficn i:H3'UI1'l llllHl. CSJlCClC de ndmmistra.
•101' \!a fãzt"ndn.. o districto trnosforn1a-se eu1 tuu 
~T:\r.de .estnbelecÍ1Hento ag-ricoln, c, como os ]il,crtos 
n\Lo vadio e Vldos ott qunsi todos os gue nsnfntirotn 
Oll q\1.izere1n U!iuft•ltir os seus servi•,•os Ucvcm ser cl"cn.
uu·u.B t.1ll donos do juiz de puz, a dilcmmn. Ó este ; Otl 
trahnlh-:: co1n qu~1n ~u manUur. ou Jcpoi~ lln. lJl'isü.o 
t~•-•l"n t,,·nrJtLlbo, tra"Ln.lho c colonin nlilitur, 

S'L\Liime reUen1pt,\Ü.O dos cu_pth·o' l 
.At.é certo ponto o nob1·c senndor pela prnvincilL <lc 

:\fitH\R neraCI!! tem ruzrw, é pns'ii\'e} ft\16 ulguns iUÍO
Jizcs, dc:ocontianclo no »rcsentc de todas as bcumvc11-

turançns do :!ataro, hesitem asaastaã.os ante esse a.pp~ 
relho caritativo da. democracia conservadora.. 

O I!; 7° do art. ~·. sob a relação elos impostos addi..., 
eionaes e dos titules de 5 •; •• brada nos céos, reve
lando na especia.hdnde do texto algamo. cousa. de sus
peitoso que se não entende. Reprodazo a fórma ex.: 
presai vn éLo projecto : - nenhuma provi,.cla, nem 
mesmo lU que gozurem de tari{<t especial, ficará isen
ta do panamento do imposto ttd<licional de que· trata. 
o art. 2•. 

Esta pbrnse - ne1n mesr.t'lo as ~ple ..... oz.ão ele tari!a 
eS!lecinl -, era. urn sobrese:ripto dLspe~sa,·el, firmadO: 
n generalidade •lo preceito. 

l\Ias o preceito em si mem10 só ,Púde manter-se pel11o 
mais suprema e monstraosa clesJgualdade. Com:pre
hendo que a naçã.o brazileira quizesse toda, cum
prindo um dever :patriotico. associar-se á lib~rtã.çüo 
dos escravos; o que não cvmprehcndo é o imposto 
cln.n1orosamcnte desiguo.l. e constituindo um veràa
dcíro fn vor a un1as províncias com detrimen"to Ue 
outras: o que núo comprehendo é, o.o lado da ·indem"
nisnção Ílnposta er.n pro\'eito dos senhores, a obri: 
~uçllo. i_mposta. de pa.gar escravos alheios aos que já. 
llbertarao os seus : o que não comprchendo são aa 
tn.Uellu:s ígunes ·pnra. todo o ·Imperio, qnnndo o valor 
divide-se nn.tnrnlmentc en}. duns zonas_. con:for1ne o 
cmp1·ego do escravo; e desde que cm mnas vale maiS 
o dobro .. o ter,~:o ou o g_uo.rto do que vale em outrns, 
os hnpostos. combinados eom as tabcllns ... deseuhão
s~ e:n um pag::unento desigual, pngand? umas pro
VIDCHI.S os seus escravos. e [unda. em n1n~..anHl. parte os 
escravos das outras províncias, qtle ni'io 'tCrn valor. 
ou este n.cha-se re<l.uzido c:onsiU:cra.velm<:ute ; o que 
ni•o comprebcndo i: esta harmonia incomprcben•ivel. 
is.cHtando a. cxpvrtaçüo dos impostos· ndtlic.i.unaes. o 
cat:l'eg:autl.o a unportaç:ito p:a.ro. o pniz ; o que .. no fim 
de conta.~, ín.\'orec:e o consumi<.lor estrnn...,.elro e a"
gravo. a. so1·te do con!'Jtuuiclor nacional : 

0 
o que na'O 

cornprel1en<.lo, declo.rndn n especin.UU.ade do hnposto, 
e sendo os c.lous tertnlls -principc.es a. escrn.va.tura do 
utn ln<.lo c a impOl'ütclio de ontro, ~ a proporciona.li
daJe Ue contril.mic;ão ! ! ! 

Bem sei o llUC bnvcr.i.a de U.i.fllcil e1n resolvel' pra. .. 
tica.rnet;te n npplicn.çüo. ~lo. imposto prop9rcioo~l, clr
cutusc:-lpto . o ponto htJ.gLoso ú mnteru1 umca Ja 
iudemnis::H;ãa; mas púl' isso 111csmo um interesse <le 
nlt.o. ya.l!a.. vít1hu.. jm~to.r-se o.os outros pa.ro. aconselhar 
o l,rmc1p1o. eqmta.ttvo do pa.~n1nento Cll"l serviços. 
desde qne Ulngue\n póU.e cuntnr hoje co1n a. escr::1.vid:ia 
perpetun. 

Devo ncccntua.r na desi .... unlclnrles, co1ubntenclo a 
iniq uidnde do § 7°. 

0 

Us ,impostos de exportação n~io concorrem 11a1·n. in
deulnisnl· c::;cravos. 

O_uyi ,Po~ n1nis de nma vez: nffir'n1nr que ~ra. u..!n 
nnx.tl10 Indtrecto nos ;;.cnhorcs o defender n. lSC:1çao 
do tmpo:sto c.-;m•"J fu.vornvcl ú jwoJ.uc··ü.o nncionnl~ 
Sctnpre n logicn cstl'nnhn de co locnr ~a cla.sse& em 
vez dn na.c;ü.o. e de sepnrnr etn nm systtnnn. tributn.rio 
o conjuncto de todas ao imposições po.ro. chegar a 
conscqucncin.s erronc::as, nliús abstrnbindo da..s cir
cmnstnncin.s que podem influir nltcrontivatnente· no 
consurno e uo. pr<:~ducçü.o l ... 

No l'rojecto. a isenc;ü.o nos g eneros exporta.doa 
significa trlbnto nos geueros importodost, o como os 
dous ter1nos são correlutos, o CjllC se dá oeom n mão 
direito. tira-se com a. esquerda. A li'luidação real das 
perdus e lucros depende do tempo e das circumstan
cins .. Pn~n nffir!nn-lo bastn o p1·!ncipio da repercussão 
ou d1fn~uo do 1111posto. A reg1•a. don1ino.utc é estn : a 
imposto alcanca o pJ'oclu.cto-,· pela in.ci,leacia o o con-. 
•um.tdor pelo. rofte:xiio. . 
. :t='~ escripto.r pnrodoxnl, querendo ilemonstrnr n 
lUJ<jtUdncle do unposto pelos rcsnltt.clos do. inciclencin 
exl\gern os tieus eff'citos do seguinte modo: c< Os va..: 
!ores elo qno ao compõe n fortuna de cndn cidad:i:o 
nii.o cessüo de occultnt·-se, oa.cillur, crescer e dimi
nui: : rJnssrLo d~ m~o en1 mü.o, presos 1.1ns nos outros, 
de.~Hgnn.es, vo.-t:Hl:,Vct.s e sob tot"!ns ns t·elnções inUeter
nl~nlW"'ls. A mtq~udud_c do unp?~;to niw tcn1 sua. 
orJ,:.;:e1n no lllebmo unpo~:~to; mns Sllll nns trnn.sforaul
çõcs succes•ivns. na oscll!uçüo ani l'erfit!l, ne1~a• .~~~-: 



i~un.}du.ües .organicnh, que .scu.1 cessar por S\ttt a.gtln.
~.a.o-_tccocrctvel fazem roct\lur sob1•e o prodncto e con
Goqucntantoote sobre n. n1nssn dos consun1os o qtte 
o imp.osto se tinhn o3forçndo de . repartir ent1·~ ns 
r-ropr1odn.des, o.s cnMn.s. o.s industrtas, os nlugua1s .•• 

A _isonçüo do imposto do exportação aproveita itl!-
m·ed•ntnmente no exportador; n1os, com certezn. lL
g~da r.o pcs~ nddicional do imposto sobre a importo.
ça.o, fero o ooosumo nncionnl, c aproveita no consumo 
estrangeire. 

E' nindn priocipio ele economia politica. que o itn
vosto reflecte intcirnmente sobre o const1midor, c qu.e 
o fn.hricnntc nii.o snpportnrio. senüo umn. pnrtc fraca o 
acc_idcntn.l,_ a. din~it.:n:h·-lhc os Ilroveitos, a n1enos que 
c.stLvcsso tmposstbthtado de recobrar n taxa qnc 
:\.vançou S'Jbrc ns mnteria.s dcstr1.1idas ou. consun1idn.s 
ílcpois, ou se o cncnrecimen to }lrOdllzido poln. nonl 
taxa t•estringo o consutno, ou cmfim se os bencfic:ios 
erão nini considorn:vms nntcs do imposto. 

Nü.o tnxar n. cx:portaçiio c tn.xnr n. Ítllportnçüo, 
:...ccrc-scento.ndo n tudo isto a. emissão ele tltulos, é 
nu~ncutnr n desproporcionnlirlad·e, collocandCI contra 
iodos os principias os interesses nn.cionaes abaixo <1os 
ieltCrGsses inclividunes ou de classes. 

'Oeixnrei fnllnr o Sr. ministro do. fazonda sc.bro o 
Ü~'\[)OSto .. e. Sobre. OS titnlos de Tenda, se ~0n10 pro
pa]U\"U-S~·"OS nrttgos elo n,·azil nosta. mnterw. eriio ao 
S. Ex. 

Eis o que olle dizia o. Z de Junho de 1S85: 
« Um dos meios lembrados velo honrado presidente 

Uo conselho, para npressnr n. libertaçiio de todos os 
eoscra voe é n taxo. ndàiciona.l do 5 °/o sobre todos os 
irnp~stvs, except1.1ados os de exportação. 

cr Esse imposto só n,,•u1tnrá sobre os direitos de inl.
t•ortaçi•o q•!•: como é snbido, jú estiio gr,.vados com 
" tn.x.n ndd1010Ua! ~e 10 •j0 , creo.do. com o fim de 
:tu,.:.alL~r ns. ~rov,ncuts, qua.odo o go,·erno imperin.l 
Intorpvz cruntnosamente o scn poder ceutra.lisador, 
t;nra que ellas ubolissem o imposto de importaçi•o, 
qne cm algumas cocstituin. uma <las suas principaC!s 
roo tos de rendo.. 

· " A ta.xn passou no pal'lmnento cutn gt•ande ddli
cu!Jnuc. c o governo sopbismou o compromisso 
aolernnen•cnte tomado, não dando n n1cnor nuxilio 
~-s pro,·iocias. que estão lut&.ildo entre a tniserio. e o 
cletrcit. 

" A nosso ver a ~embro.oço. elo Sr. conselheiro Sa
raiva. é un1a J.emUrntlCO. infeliz. porque além de niio 
poder o. população no· eetndo nctunl supporto.r novos 
nnpostos, nccrc.scc t"JUC o. novn tnx.n. vni ca.usa.r 
um gr~adc dcscquiliUrio no moYimcoto geral dg, iln-
portn~ao. · 

cc. E' .::a bido por t.odos que g1·nnde nutuoro de Lnercn.
llol"t:i.s cst.rnnc:eiras nii.o i:leixü.o o Incro igual no nu
;mcnto dos t5 °/0 addicionaes. 

. cc NestaS~ concliç.õcs n conscquencia. lo...,.icn. c intn·ita.
vel ó n diminuiçü.n do valor da. importn~~o e da respe
ctiva r~ndn, que ó n verbn princivnl do nosso rogilllen 
financetro. 

« E' fóra de cluvid11 que a taxa addicional do 10 °/o 
•·otnd11 em lS8'l e a baixa do cambio. cm proporçiio 
:~o.~Sl!EOtn.d'!_rn, tem C()ncorrido poderosamente pnt•a. n 
:ltnunmç.w das rctldn.s elo Esta.do, trn.zcndo po.ra o 
t.b.esouro nncionnl esse estnclo nffiictivo, que o ... Sr. Sa
L'o.iyn l1escrc\'cn, quando foi no l)ttrlnmeuto pedir~ 
tn!l\6 pnpel-n'locda. · ~ 

,, O novo imposto do 5 °,'0 que o hont•ado o;tadistn 
~,uer nrruncnt· n CS!'IC pobre }')OVO, jlt cnnsnao de con
~t>:bnic1~r,cs \'exl\torius, co1n o fim do in.domnisa.r os 
t'~nhnr,:~s <.1e escrn\"os, n1úm de ser um imposto itnpos
FI! \'Cl nrt8 cnrlcJi,~aos üoano~irns cm que nos achamos 
.-fcrt't cornplehtm~nto nc~ntivo porque trn1·R. 001110 con~ ... 
... equtHJ...:ia u. diudnuiçi•o dn.; l'endaB publica.s. 11 .. -:;'.· 

g;:s o que úllc ncrcscentn.\'0. ninda., fttli,P.ndo -da 
eult,~;;-ú dos ntnh's llo dividn. n ju.-o de 5 °/o. e. o(nn- 11 
plct:lndo J ... ·xnmo da mntorin concernente a.o im-
rot~to · · ) 

« P~lu ~..lispo&to no nrt. 2° do pt·ojccto, c~nibinndo 
co:u '' !; 1° i.lo nrt. 3•, oqnello fixando o· valor tlo 
~bCI'h.\"<.• c (HH~ OtiLt&.Lt'!lcccndo soLt•e o valor. pritUitiv\>, 
d~r:la1·ndv ua. !ur,tticuln. f'. dcJu.c~iil) nnnual de ti Oj11 i 

poi!eremos considerar extincta o. escl"o.vnturo. no J>rO.z<l 
a e 1 O annos o 1nn.ximo, levando-se tnmbctn ou .. conta 
o o.ctno.l fundo de emancipaçilo, as ma.numis•ões vo-
Juntarias e 2 •/o pnra mortalidade. · 

« Entro.ndo, porén1, no 1neca.nismo ela en .. o.ncipa.ç:ü.o 
os titulas de rendn. n juro de 5 •;., póde-se suppOr 
que no prazo de 8 o.nnos n esorn vidü.o terá chegado ao 
seu tenno. · 

cc Temc.s, pois, pelo systema da simples delincç.iiD 
do ,•alar do escravo, o prazo de 10 anuas para que n. 
cscraviaão se ex.tingn c com o complemento da emis
são .dos titulos de 5 •;. o prazo provnvel de 8 annos. 

cc Vejamos ngora. em quo.nto imnorto. o so.crificio que 
acarreta o servit;~o da nmortizaçüà. do cnpital o juros 
de taes titulas, para. se julgar se a anticipaçi.io de 
dons nnnos con1pcnsa. tnl sacrificio. 

cc Considerando guc o. emissiio de to.es titulas não 
exceda o. 6,000:000fl por l\nno teremos : 
Cnpitu.l • . . • • 48.000:000$000 
J11ros de 8 nnnos. 10,800:0001)000 

58,800:000fl000 

" As,im é que ndmittidn o. byp_othese do pt·nzo da 
8 :>.unos, tet"ClllOS o enorme sacr1ficio de 58,!:100:QOO/I 
parn anticipn.r por pouco tcm1>0 a solução do m~~ogno 
problema. · 

«!\Ias, é evidente que daqui n 8 annos nü.o teren1oa 
snl4os no. Or<;'<lmento do Impcl·io pnro. amortizar o 
capttal c Juros. • 

cc CoiSsegulntcmcnte, n. cobrn.nça. do imposto nddi
Cil)nal terá ele continuar _por rna.is oito nnnos, vara 
fn?.er face lt. amortiza.yão d·os titulos emittidos. 

«Neste calculo consideramos qne a tnxn nddiciont>l' 
t"eg\tle 5,000:000fl por o.nuC). 

«Em conclu~ã.o,_pois, a a.nticipnção de dous nnno• 
l'la.ra. n. emnne1pn.çao gernl dn. ~~crn.,•aturn, custarú. a 
enorme sommn. de 78,000:000,~000.» 

Toda a. imprenso. manifestou-se contra. o irilposto e 
os titulas de cU .-ida, e cm parte ns reflexões do Brn~il 
são ns mesmns do Jo1•nal do Commercio, tratnndo do 
erriprestimo, e considerando especialmente o· c.-odo da 
nn'l.ortiza.çü.o, c as deficiencin.s à.e uma. autorisn.çã.o d.~ · .. 
tnl natureza, como a conferido..pclo p_rojecto•~raiVII!::;t~'' 

:Meu fim ó demonstrar tudo, gú.e';tliii-<deiimóilátrllOs'D-- ·• 
no lo.nço.mento de imP.·~stos·:·'nrõítrariôs, com nppli
cnçü.o e3pecinl, .c··.sobfecn.rl'ega.ndo o futuro em umt:t 
situaçiio como esta, quando o prop:rio senhor do eo
cra.vo contentn,·a.-se com a. gnrantla do ser\·iç:o por 
nlg11m tempo. 

Só podcr1iio desejar o contrnrio os fazcndeh·os nr• 
r11inados. os s~nhor.es 4e escravos que nn.do. produzem 
o ps credores 1nsacmvets, que nchKo. nos cofres pu
bhcos gordn finnçn pnra SCIIS emprestiUlOS usurar!QS. 

O singular preceito do l§ 7• de1xo. ,.,h. claramente 
ns snliencins do. distribuição incxnlicnvcl c desigu11l 
do i:nposto, c nclquire mo.ximo ;ele;o, estudnnao 11 
rece1to. c despeza d? !mperio, com relação a um 
numero dado de proY1nC1as. 

Niío é necessario estender n todns; e parn o fim 
CJ}le. t~nh9 cm.vista se;in.. mesmo enfraquece; o ro.
cto~tn.lo 1nclutr n. prov1nc1a. do Rio de Jnncuo, no. 
~jnp<>ssi~ilidade c1e sepnrnr no .producto de todos os 
.'~p~stos o que ó rcn~n propria dnque.Un. _qu.,e o niío é. 
Su· v no os d_ndos cstnttsttcos, pnrn. demonstrar igual ... 
mente, cm . face dn enorme dosi~uo.ldade entre no 
pro,•incins·.do.Jmperio, compat·o.,ulo 

0
n rendn ger<ll de 

co.a.o.. _un1n com n despcza foitn pelo F.Rtndo, que o 
recet.o de gr!'nu cs catnstropbc• pela t.Lcrtn~iio dos 
.~:ac.ta\·os é sunples imnginnc,·üo de cereb1·oa doentios 
.ou de interesses sob1·esnltndos. 
' A crise nfit> é c núo póilc sor o que in1nr,.infio ott 
entiio set:il p1·cciso oxplicn-Jn por ot\Ll"LlS co.us~s. • 

:f?e 180>0 a I 880 Yni o periodo de 30 nnnos, o nosso 
per1odo dous ft1ctos notnvois t1eviüo inOuil•, sob o 
ponto de vista do trabnlho, nn pt•oduc.,ão e no con
&tlmo <!o pniz: .- n cxtincçiio do trnfico · de escmvo> 
cm !8;,0 c a ltLcrdndc do •·entre cnt 1871. l~ri•o ns 
d nas !o~tes q~e cn:gmcntn \'ÜO proporcionnlmcutr: tt 
c~~crn.vtdu.o 110 "Illlpcrto. Uu.m dcllns ern <lc tn.\ int ... 
portnncla, que aignificavn a pro,•isão nnnual de tra
b!llbndores, clizimauos rei"' ellfer.widades, 11elos mí•o• 
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trato• e pelo excessr.> de trnuall1o. Póde-so avaliar a 
importancia. desta fonte pela importaoncia dos capitaes 
quft logo depois da represaiio do tra.fico forão em
prega.r-ao na.s ind11strias, c c'tnibiriio-se ú luz do dia. 
na.s gra.ndes immobilisações. '} 

No J.IO.recer da cn.mnra dos Srs. deputados, relativo 
ao proJeCto do Sr. coosa!b.oiro Danta.s, demoostroa-se 
que de 1850 em diante, nssim como deJ;>ois de vota.da. 
a lei do ~8 de Setembro, o. rcn<lo. publica. continuou 
a subir, aão se tendo ren.liza<lo os vaticinios a.goa
reiros dQ~ qu,. tudo rccoitwiio pela. fa.lta. do bra.ço 
eac.ra V3~o ~· 

Eu vott );lroc~trnr no exnmo da. renda. interior de 
íruportaçi.tt c oxportBÇlio, 4 prova. negnttva, que os 
factos do pa.ssnd<> podem proporcionar-nos. pelo ês
tnclo oo1npo.rado da.s pro~·incia.s do S •. .t;'ll.lll.o, Bo.bia, 

... 
Pernambuco, Pará, Mar11.nhiio,- S. Pedro e '!!IinU 
Gernes, no periodo de 1850 a. 1&80, cnlcula!ro<lo pol' 
quinquennioa o au~ento da receita. publica. l .. : 

A renda interior 6' o verdadeiro ther!llometro do 
trabo.lho ; pois que m~tia proximamente exprime 
ur~~a. rela~"o entre o es!ur~o do tra.ba.l!_l~tdor ou 
d~tqttillo que ellt!o ·prod.uz e n parte proporc•o!ul~,.C!'~ 
brada. pelo E atado. Po11 bem -a renda. do onterlOI', 
calcalnndo com oa termos de resumo oa tnbella qae 
vou ler demonstra: t•, qtte neste período de 30' a.nnos 
o n.ccrescimo é geral; 2,o, que nns províncias, onde m. 
escra.vataro. a.vu1to.va, a.s fontes estancadas da escra
vidão, ou nlio fizerão sentir-se ou a. suo.. !a.ltn foi mi
níma; 3•, qne o a.ugmento toto.l, mn!or do. renda é. nas 
provinci"•- a,., _S. J?aqlo, l'a.r .. , S. P_lldro e ~~Lnas 
Gera.es. 

' 

i· .· 
! • 
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ft.e 8UUIO das remes_a.. l1e.-...... ao t.h . 
e8ouro nacional pelatA provlnchur abaJ.xo m.enelonada8 DOM exerclclo8 d e 

I8SO-I8SI a 18,.0-1.880 

Augmento nas remelsas feitas ao tbesouro 
uaci.odal Dosquinqnenniosabaixo declarados: 
Q.ui nqu8noioll de 185:>-1856 a 1859- 1860 

e m relação ao de 1850-1851 a 185l-1855. 
Idem de 18G(I.--1861 a 18M-t865 em rela

ção ao dEI 1855-1856. /859- IS60 · · . . 
Idem de 1865-IH66 a 1869-1870 em rela

çãoao de 1860-1861.1864-1865 • .. 
I df'm de 1870-1871 a 187i-1875 em rela

ção ao de 1865-1866 a 1869--1870. .. 
Idem de 1875-1876 n 1879-1880 em rela

ção &0 de 1870-1871 a 1874--1875. . . 

Proporção entre li.!. remessas recebidas e re
messa. feit.aa ao tbes .... ufO naciona' nOl 
eurcicios de 1850 1851 11 1879 1880 .. 

45 '/, 
60 'I, 

118 'I· 

80 ,/, 

25 ,/, 

328 '/, 

300 0/. 

10 ",. 

-
100 ", 

2 ", 

-

112. 0/. 

I 300 0/. 

____ I· ______ i. __ J(_i_ .... __ ' __ ~ _ _ .... __ ._"_"'_-.. ____ _ 

55?:%4560á Diminuição IIU rcmtWI f~itu ao t.besooro 
864: 7R4S30'2 DlI.cknal. 

1,39810588183 Quinquen~in de 1855-I856a 18~9-1 860. em 
4,57 1:154S4'!' relação ao de 1850-1851 11. 1854.- 1855. 
5.'2I'.2:TI']S86'! Pari .. •• " .. •• . . . 150f. 
4,lã7 :7611760 Marauhão •• •• •• .. . . .. 'O :,. 

S. Pedro • . •. • • . . .. .. lO f. 
16.767:4968136 Somma. . .. .. . . .. 65 '" 

1--=-= = = =I-::..:.:::.:..:.....:..:- I'-:..:...----I------IQuiU'1UeUUiO de 1860-1861 a 1866-1865 
emulação ao de 1855--1856 a 185'J-I860 

Bahia.. .. •• •• • • .... lã 'I. 
Pernambuco •• •• • • .... 18 "I. 

Summa •• •. . • .. .. 33 ',. 
Qoiuqueollio de 1870---1871 a 187i- 18!á 

eu, ulação ao de 1865-1866 a 1869-18, 0 
S. Pedro . . . .. . . .. . . 80 ., . 
QuinqueunioJe 1875-1876 a 1879-1880 e~ 

relação ao de 1870-1871 a 187~I8í:J 
Bahia.. _. . ' •• '. .. .. 35 '/. 

l - Pernambuco .• ., _. . . tOo 0/, 
'--1---;;:;;;-::;-- ----- Pará. . •• _. • • .. •... 10 10 

1 345 0/. Marlohio.. . ... .... . _ 50 ,~. I- - -'-- !----, s.P,'", .. . . .. .. .. .. 'Çi 'I: 
Ml11u .. .. . . . ... .... __ 

SomDl3... • • _. • . _ . 425 Oi' . 
. P,d,. , MôQas receberão maior summa de dinheiro do que li. que remettêrão ao thesoDro. A s provmClas de S ~ 

• 



ftel!UDl.O da. .·eme8S8S recebidas do lhe.ouro nacional pelalJ provineiali abaixo m.eneionadas DOI!! exereielo8 
de I880-I8SI a I879-I880 

Reme$$a$ recebtda, do Ih6louro nacional S . fatdo Bahia Pernambuco Para Maranhão S. Pedro Mirnu OBSERVAÇÕES 

-
As remeaau rcltu pelo tb8lOuro uaelouaJ. 

Quinqnennio de 1850 -1851 0. 1854 - 1855. 828,3631153 2,63Hó8S676 2,243,688$875 1,838,6761447 16,523:4 ISSI 13 1,070,513$501 
ás proviud ... eonltantet dette qut.dro, de-de 

2,34H6IS635 l BSO_ IB51 a 1819 -1880 Imponirio para 
mail ,do que a de S. Paulo, em 

Idem de 1855 -1856 11. 1859 - 1860 .. -- I ,455,284a31 O 2,93H".'lS600 3,997,337$387 1 ,35U04801~ 1,32~,0238143 7,04N06S087 1,008,9288487 Bahia.. .• 230· '. \ Maranbi.o.. :IJ '" 
Pernambuco 200 ", S. Pedro .. 990 '" Idem de 1860 "-1861 11. 1864. - 1865 .. -- 1,704,2038'99 4,ln2548701 4,563,7068043 876,6678421 1,479,3988504 6,400:314S395 1,874:2.486236 Pará .. .• 47", Minas. .. 54. DI. 

Idem de 1865 - 1866 11. 1869 - 1870 .. -. Un89IS319 13,81%568273 11,91,,9458 ,04 3,043,251$434 3,065,5651157 48,551:2208050 4,433,2658707 Convem ailIda aeere.eeutar·ae : ... provineiN 
do Parã, Maraohio, S. Pedro e Miou reodem 
me.na- do que a de S. PauJo e reft!bem mppri_ 

Idem de 1870 -- 1871 11. 18n - 1875 . . .. 2,058:06UI69 5,289:86ISiU 3,359,5368138 2,000,2608930 3,555;6911920 2QA05,638S496 4.276:3808957 meotoa maiOI'e$ do que eata. Asda Bahiae Per-
nambuco, re:ndeodo tanto quaotô a de S. Paulo, 

Idem de 1875 - 1876 • 1879 - 1880 .. .. 2.43[,491$161 7,159,388$942 5.~05:527S522. ~,29',7598585 4,758,3938372 16,779:3i2S061 4,143,8938801 reeebem lambem lopprimenu.. maiores. D igo 
Tendendo Lanto qua.ot.o a de S. PauJo, porqoe 

1O,9i!:297S611 36,OI 2,932R93~ 31,28U~IR069 15,92U1l41824 16, 197,7481543 115,70H34820'l 16,807,2308689 

taleulo a e:rportaçlo de ea~ que proeura. o 
mercado do Rio de Janeiro em 800,000 saeeu, 
ou ',800,000 kilas, ou 1.900:0001 (a 400 fII. o 
kilo), que a alfandega de SaDto arn:ead.a.ria, 
a.ogmeotarldo &ll!im a receita. dena pl'OTincla-

, 

" 



• 

fteaumo da. renda. 
de exportação bem Como da .. renlelO" "" recebida .. e reUa .. no lbesouro nae;onal pela. provinela. 

abaixo mencionadas nos exerciclos d e J. 8 ü O - I S õI a .879-1880 

UND'" •• .uoaT.6.çio I S. Paulo BoJtia I Pernambuco Pará I Jlaranhão 

-
QuinqueDuio de 1850-1851 a 1 85~t855 . . 9IS, 1316048 2.29807796232 2.362:0748408 924.:443$400 631,66Gil433 Idem de 1855-1 856 a 1859-1860. .. .. I, 233: 1 9'~Si46 2.790:570$788 4.1 22: 16IS841 t ,252:08:'8465 733,7ó5B71l1 Idem de 1860-1861 a 1864-1865 . .. .. 2.663,2526856 4.522:5i7S465 4.841:4488454. 1,797:2268056 1,345:5876988 Idem de 1865-1866 a 1869-1870. .. .. 5.329, 1326598 7,727;29~8952 10. 132:2748039 4.181:927831"- 2,251:0558354 Idem de 1870-1871 a 1874-1875. .. .. IO,923: iI287i8 7,688:089S'nO 9, 166:4228569 5,478:3728883 1.853:83611072 ldem de 1875--1876 a 1879-1880. .. .. 12.66U'8SI 87 6.721:1178049 5,62.3:5238174 6.619,5261648 1,162:3665296 ----33.732.970S203 33.378,426S756 - --- -- 36.24HlO·S·85 20.253,5811766 7,979,2671937 

Aagmento ~a rend.a de .exportação em 
relAção aos qluuqueUQ10l ablUXo declarados: 

Qn.inquennio de 1855-1856 a 1859-1~ 
em relação ao de 1850-1851 11.1854-1855 

Idem de 1860-1861 a 1864-1865 em rela-
35% &0 % 70 0/ 0 25 % 14. % 

ção ao de 1855-1856 a 1859-1860.. ., 
Idem de 186~1866 a 1869-1870 em rela-

138 0/o 15 % 15 0/O 40 0/o 80 0/ O 

ção ao de 1860-1861 a 1864-1865. .. 
Idem de 1870-1871 a 187!-1875 em rela-

100 0/O 40 010 110% 130 % 68 0/ O 

30 0/O 110 % - -çã.o ao de 1~t866 a 1869-1870. .. -
Idem de 187~1876 a 1879 a 1880 em rela-

15 % -ção ao de 1870-1871 a 1874--1875 . .. - 200/0 -
398 % J 95 0/0 195 % 245 0/O 16'). 0/0 

I 

S. Pedro I Jliruu 

I 
1,290: 1 ~3S445 S 
2.0710534S&\8 S 
2:,635:4328 195 .\ 
4.364:0065763 S 
4,SiU:828SNO fi 3,464:5388718 1 --------

18,702:41450(19 S -----------

35 0/O -
20 % -
40 % -
- -

11 0/O -

106 % I 

06ur mçiiel 

DimiIHli~·ão no. renda de exportação, con 
forme os quinqo.eonios abaixo declarados 

(luinquennio de 1870-1 871 11. 18i4-1875 e m 
relkçii.o ao U6 1865-1866 a 1869-1810 

Bahia. .. .. .. .. .. 
Pernambuco .. .. .. .. .. 
Maranhiio . .. .. .. .. .. 

li, o 
lã o 

/, 
/, 
/, 00 -

75 ' / • -

, . . 
" 

QUiuqUéDUiu Je 187.?-18i!i. 1879-1880 _ . m 
5: telação 11.0 de 18/0-18. I a 1874-18/ 

Bahia .. .. .. .. .. 
PemambnGO. .. .. .. 
M3nlohão . . .. . . .. 
\5. P,d" .. .. .. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 
" 00 
00 
40 

172 

'/. 'I. 'I. 'I. 
'I, 

ue torna mais • 1 avel ainda o desequilíbrio das circnmltancias . d d faI das provlDclas e a temvel deSigualdade do Imposto, q p p . . . d . rha de d~8pezn, peln tmportsDCla rel.t-
O que podem demonstrar os . mappas ~ ren a ge ai de cada. provincia, segnramente o melhor m~io de verificar co,,? especlahdade a cada lmpo~r e :o~':s Q. 1~;O!tos, influindo desastradamenle, llara 
Sem entrar no ex~me comparativo ~a_ receita. e despeza ger dos dinheiros remettidos pelas provindas e recebidos do thesouro Daclonal, accnsa todo alcance os 

ti· • a. ambos a deSlD'Daldade das poslçoes, o Simples caldculo , h-ao d. ser mais bem aqninhoados. 3 
... '0- - d I natureza as cousa bli . 

deecontentar a todo., sem excepça.o os que pe a r nto de partida:t. minha provincia, 6crvindo-mc dos dous mappas, quc t8mbcm pu carCl. 
D _1 e se arD1l.meotando em favor de todos, tomo po po 6acWpem-m. , 0-

• 

• 



• . , 

ftceuDl.O das rendas de inportaçiio , bem c omo das reIDe8S3S recebido8 e feit.as "no tbc@ouro nacional 
vincias abaixo IDe ncionadas nos exe rcicio8 de J.8S0- I 8 51 a 1.87'9-1.880 

pel a . pro-

u:orn. 5 DE lMPOaT.A.ç:io S. Paulo Bahia P~mbu'co Pará . Maranhão S. redro Minas oBlnnçôu 
. 
• 

Quinquenoio de 1850-1 85 \ a 1854-1855 .. 1.069,98281 56 18,716,9078136 18,267,8388677 4, 184,0398275 3.840,4375 :40 6.38706158512 S Diminuiçio na renda de imJKlrtação, con-
Idem de 1855-1856 o. 1859-1860.. . . .. 1,145,0118667 22,565:834$360 27,M3:li0584'!O 4,975:04.08 163 4,756,3668 130 7,591:30480M S forme OI quinquenniOl .ba\Xo declandou 
Idem de 1860-1 861 a 181J4-1865 .. ." "" 1.876:5668555 2 1.67U: 156S955 25,93Q.4.46806.') 6,706,9021396 6,295,5168375 9,532:3095850 8 
Idem de 1865-1866 a 1869-1870 . . .. "" 3,836:4,66Sn9 29,33H735875 35,757:8728206 10,G46,8778944 6,716.1 188764 14.430:75585 t'l 8 
Idem de 1870-1 871 a 1814-1875 .. .. .. 5,949:475B!)58 35,87307528 117 4.5, 153:37;'$922 14,534:ú94.6439 7.89',6728505 17,765:7856997 8 Q.uiDqueDDio de 1860-1861 a 1864-1865, 

Idem de 1875-1876 a 1879-1880 . .. .. 9,825.9518225 37,4.62: 1975692 3i.23~:76IS350 14.380:8125 187 8,24.2:726$783 16.479:0066602 S em relação ao de 1854.-1855 a 1859- 1860 

23.103.~54.Slt81 165,628:3228095 189,825,8998648 55,i27:766SltM 37,745,8378697 7'2, 186:8378559 
Babia . . 5 ,/, .. .. .. .. .. .. 

Angmenlo ua renda de importação em rela-
Pernambuco . .. .. .. .. .. 10 ./, -ção aos qWDqueDDi05 abaixo declarados: 15 ". 

Quinqu ennio de 1855-1856 a 1859-1860 em 
10% 15% 50% ·20% 20 0io 20 % -

em. relação ao de 1850-1851 a 18*1855 Quinquenuio de 1875-1876 a 1879-1880 em 
Idem 1860-1861 a 1864-1865 em r elação ao 30% 30.% 28% - relação ao de 1870-1871 a 187~t875. 

de 1854-1855 • 1859-1860. .' .... 70 Ofo - -
Idem de 1865-1866 a 1869 1870 em relação 

110 0/O 35 % 39% 51 % 9% 50% - 20 c/' ao de 1860-1861 a 18M-1865 • . .. .. Pernambuco .. .. .. .. .. 
Idem de 1870-1811 a 187"'- 1875 em relação 28% 40% 20 % 30% - Pari .. .. .. .. .. .. 'P /o 

ao de 1865-1866 a 1869-1870._ 60% 20 Ofo S. Pedro _. .. .. .. .. .. 10°/0 - -
Idem d. 1875-1876 1879 .. 1880 em relação 4.% -

5010 - - 32 0/ . 
d. 1870-1871 • 187i--1875 61 % -ao .. .. -

311 Ofo 75 %' t17 Ofo 141 % 83 Ofo 128 % 
t 



R.esumo das .-endae do interior, belD COIDO das .. eDlee8a. recebldo@ e Ceit.a8 no t.heAouro nacional 
abaixo Dlenelonadas, nos exerclcio8 de 1.8KO-J.8õJ. a 1..8'78-1..880 pela8 provtnela. 

UlUlA DO IIl:TERIO. s. Paulo Bahia Pernambuco Parei. MarGnháo s. Pedro 

1850-1851 a 1884-IR85 .. .. .. . . 
1855-1856 a 1859-1800 .. .. . . .. 
1860-1861 n 1864-1865 .. .. .. .. 
1863-1 866 ti. 1869-1870 .. .. .. .. 
1870- ISil • t874-1875 .. .. . . .. 
1875-I$7G :lo 1879-t8RO .. .. . . . . 

--
Angmento da renda do interior, em re-

lação aos quinquellnios abaixo declamdos : 

Somma .. .. .. . . . . 57 ", --
QninqueDnio de 1855-1856 a 1859-1860 • do Pm nO!!7~1~~' 

emrelaçãoaode1850-1851 a 1854-1855. 80 0/. 35 'I/o SO % 30 0/, 38 0/, 50 ' I. 45 0/. I~:~;.~i:' foi i a I ~ "~ 
Idem de 1860-1861 a 18M--1865. em re-

1açio ao de 1855-1856 a 1859-1860 . . 25 -/, 20 ' I. 25 oI. Hi -/, 15 '/, l:' ,/, IS 'r 
Idem de 1865-1866 o. 1869- 1870. em re-

lação ao de 1860-1861 ti. 1864-1865. 32 % 30 0/. 25 'I/o 100 0/, 25 0/, n ./, 32 0/. 
Idem de 1870-1 871 a 1874-1875. em re-

layáo ao de 1865----1866 a 1869-1870 .. 41 0/, 15 '/, 21 'I. 50 ~/. 4 ' I. 38 _/0 48 0/, 
Idem de 1875-1876 a 1879-1880, em re-

lação ao de 1870-1871 a 1874-1875 .. 30 'I/o - - - - 15 'I. t8 ,/, 

208 ./. tOO ./, 121 0/. 195 '/, ~ ' I. 181 ,/' 158 ' /' 

A renda de importação é mais expressiva ainda se attendermos ás diminniçõe5 e angmentos em cada provincia: em S. Paulo e M
1 

a.nnhio o augmento por quinqnenIDoI verifica~se em todo,; nas mais provincial 

em quasi todos, não follando em Minas Geraes, cuja verificação é impossivel. . ~. 
A renda de exportação é tambem expreuiva, porque o ao~meDto não interrompeu-se uma só vez Das provincias de S. Paulo e do Pará. e nas outras a interrupção além de cansas espeel9.U, oao rnftne de modo 

t.al no augmento geral do periodo que possa com razao ser attribluda á. falta do bra90 eacravo. 1 



A.PPENDICE 9.11 

., 
·sem>"duvida, o. tra.nsformaçiio do traba.lho, deslo-

. •Giando capitaes e não sendo 'I'OSOivel que de momento 
estabeleç .. •Se cm nÍvel. d~ todos OB elementOS da Jlro
ducçii.O, ni&o ha. de nssit;nnlar um<L· época. perfeita.
mente il;ual a. um peri<>do sereno o sem dil'ficuldadea 
de qu11lquer ordem ; .nlUs tnmbem a emnncipaçi&o cl<>l 
escravos nii.o póde ser considerado. como força pertur
bndorn, pondo-se. de lado .o estudo do problema do 
trabalho cm seu conjuncto, . e. quunolo fóra inexpli
c:wel fazer dopendcnte uma populaçiio do 1 l milhões 
do a.hnns du tra.balho de 500 ou 600 mil eacravos I 

·Na. lo!>ica··ridict\lnmecte'admira.vel dos que jul~ii.o,
··se {lerdiclcs sem o bl'O.?O escrn'\"O, este representa. o 
~:icao,• o Crime, ·a. vndinçü.o. a. incapa.cidade para tudo, 
o einbrutecimento e o. desanimo; pelo contrario o 
hotnem livre, nns ma.nifesta.yões '\~nria.s de sua a.cti- · 
vidndc, representn. a. força. productiva, especialmente 

·&e vivo tl;·custa. do primeiro! 
.. ~· ·Rea.loieD.te, se · fosse a.ssirri, ernmos vcrdo.deiros 
prodígios da grandeza. providencial. 

Ma.s a verdade é outra, o ou sinto prazer em fazer 
ri:linhn.s ns seguintes reflexões de tnn nota.vel escriptor 

. d'o Jornal do CommDJ'Cio:· 
~ « Ha. seis o.nnos. quando o. popn1nçiio escra\•a. 
era d• 1,350.000 almas, o senador Joaquim Floriuno 

' de Godoy achon 650,540 bruços escravos empregados 
: na lavoura. de seis pro,•incins, contra t.Q.3~.170 
·braços livNs, comprohendidos naquolles 650,540 os 
trzs.ba.lhadores. de n.mbos os sexos. e, portn.nto nüo 
menos de 150,000 mulhcros, dada. o. desigualdade 
da distribuição dos sexos nn. populu.çli.o escrn"wn.. 
As· seis _provincio.s erão Rio de Janeiro, S. Pa.ulo. 
Minas Gera.cs·. Ba.hia. • Pernn.mbuco e Cenrú. us 
quaes contnvüo então, como agorn, ma.is de· duas 
terça.s partes de toda. a. popula.çüo escrnvn.. Agora., 
quo esta popnlo.çi\o diminuio de 150,000 almas, ou, 
segundo o Dra:::il, de 350,000, nüo se dir.í que exa.
gertunos pari\ monos o numero de escrnvos realmente 

: productores, avaliando-o cm 600,000.-Recorrcremos, 
l porém, a. methodo ma.is seguro .... ~ ptovincia. do Rio 
de Janeiro, cont:mdo actualmente :!66,755 escra.vos 
de ambos os sexos tem apena.s !00,715 homens em 
serviço rural. E' certnmente desfavoravel o.o nosso 

'intento ·tomar para base do nosso ca.lculo uma. pro
. "Vincia. eminentemente agrícola que,. do toda.s o.s do 
· Imperio, é a.quclla em que menos se ha desenvol
"Vido o trabalho livre. Admittida, porém, semelhante 
·b:.se, a proporcionnlida.de mostra que de 1,200,000 
, escravos nií.o devemos ter em servi~o rural, fracções 
d~sprezadas, ma.is de 500,000. E attenda-se que 
a classificação de serviço rura.1 é nimin.mcnte vaga., 
abrangendo industrias a.ccessorin.s. bem como q_ue 
da<[nelles IO!l,7t5 escravos da la,·oura do Rio Ja
neiro serú. preciso dedttzir certa porcentagem 1lR.ro. 
os invo.lidos, para. os emrrega.dos em acrvir.os • do

·mesticos das hnbitn.çõea dos co.mpo$, etc. ' 
« Ra ahi quem ponha. em duvida que a proclucdio do 

· Brazil representa, pelo menos, o esforço de 1,5ÓO,OOO 
bra~os livres 'P Quanto seria preciso que produziase 
cada escravo para que 500 ou 600,000 traoalbndores 
õleota cla•se crcassem o.unualmente a riqueza. que se 
traduz n'uma renda de 180,(100:000S, cotnprebendida 
a receit:. gerl\1, provincial e municipal 'I Dado que 
esta renda. cor'"·esponda. a 25 °/0 da riqueza. creado. 
cacin. anno, quanto ser{" necess::ario que produza. ca.da. 
um dos nossos cscrnvos pn.ro. fazerem. broto.r u.nnunl
mente 720,00U:OOOfl000 'I 

«Por ma. is queproduzi\o, 600,000 escravos niio podem 
}'lrodnzir J>'>r anno ma.ia do qtte 180 a 240,000:000S, 
calculada de 300-' a 4001! a. riqueza média com que 
cada. um coctriblia pt..,..'n. a riqnezo. nuclona.l. Quem 
produz o excesso~ u 

Já nrio posso continuar. aborrecendo o senado· 
·pe90 desculpa. por tG-lo feito, Creio ter provado qn~ 
·.., art. 4• em sons diversos l'nragrnphos, nii.o e juri
·dic:o, nii.o & constitucional, nu.o u economico, não é 
·financeiro, e por isso voto contra. Se neste voto não 
for acompanhado pela. mniorin do ~enad<", confio que 
-mais tarde terei o apoio dos proprioa hrynrados mi
niiitroa; q_u• bre,·emente corri:irG.U a aua obra, 

DISCURSO . PRONID'!CI.A.DO NA SESS-.0,0 DE 19 
. D.E SETE~IBRO D~ 1885 

aOUBO D~ T.BIOURAalA DB PAZKNDA DZ ronTO-ALCG~· 
• I:CCIDI!C'T• SOBl\B .A. •oTIC.L D.l. C.UIPIKA.. G&A.'!IIDB 

O .... !UarUnbo Canapo• : - :!rr. preiidents 
muito · poucas p~la.vra.s direi ao senado ; ou a.nte1 
ao honrado ministro do impcrio, que deaej&rei q '"' · 
nesta qnestii.o do_ boticario d& Campino. Grande sejs. 
um bart;t~ de marmore e que _fnça justiÇa. a ·despeito · 
de oer senador·.quem a quer estorvar. .. · 

O honrado senador pela pro:Vlncia da P&rahyba d<> · 
Norte, protestando o seu desintere•se e complet& 
indifferença. nesta questão durante dona anao• e tanto 
em que e !la. se protro;he, mostrou ao senado a p&ixi• : 
que tem S, Ex. neste malfadado negocio. · 

Todo o seu aranzel, toda a sua argumenta9io de 
c1ua.si utr,~ ... hora. de duração. tem uma. curta e Pe-# 
remptorin resposta.: ainda. quando tudo quanto. S. Ex • 
allegon fosse verdade, o ro.;ulamento da jnuta cen
tral de hygiene dispüe quo da docisiio mandando 
cn.ssa.r licenças, ca.rtns de botica.rio, de medicos, de
cirur'!!~~s e de dentistas, ha. recu.rso para. o governo 
imJ!erial, e o recurso suspende o etreito da deciaiio. 

_O bo;i~nrio de, que, se trata, victima de perae~1-
çao po!ttlca nn. Camp1na Grande, recorreu p:lra o co· · 
verno. imperial ha. ma.is deo 2 a.nnoa: o recurso ainda 
não est~í decidido, e o honrado ministro do imp!!ri~· 
demonstron hoje eontr:l a. sua ,-ontade ao. aenadcr,.• 
que esse boticnrio tem soffrido violencia.s ... tom aidao: 
victima. de persegniçll-ea, executando-se contra ella .,. 
uma. decisi'io da qual pende recurso. : 

Com estns poucas pnlnvra responde-se ao loar;~ 
discurso do Sr. senador Moira de Vasconcellol. 

A ordem da junta. central de hygiene foi execu. 
tnda a despeito do recurso interposto. Felizmente 11ara. 
o botica.rio, elle encontrou um juiz de direito 9-ue iies
truio parte dos effeitos da. decisão atrabi!iar1a e em. 
pura peraer;ui9ii.c. arrancada a11brepti<'.iamente da junta 
central de hygiene.' 

Estimo que o honrado ministro do imperio ouça cata• 
poucas palavras, e r':l'etirei o que disse ao começar = 
nii.o sejn S. Ex. Bar11o de Mamoré, sej& nm juiz· da 
ma.nnore , seja. duro como o marmore a "favor aa jus
tiça. -· · 

Pende do V. l!.x. recnrso contr11 a deciaão da juata 
de hygiene, q" e mnndou cassar a antoritaçiio qua 
tinha. o boticario pa.rn ter botica aberta. 

Nüo bço a menor censura (:, junta central de hy. 
giene, nii.o sei sobre qne bases ella. firmou lU& deli .. 1 

bera.çú.o; dos documentos que vi e conheço, o boti-· 
ourio do qtte se trata. é muito capaz de exercer ela~ 
profissão, tem a auA- botic"' u.berta. ha. muitos a.nnos <S. 

!!."r isso nü.o vejo ra.zü.o pa.ra que fosse ca.snda. a 1na. 
licença. 

A bnndo nos mesmo• elogios feitos pelo- honrado •
nado r aos membros du. junta central da bygieue~ 
mns eu lhes pediria que fo&s~m muito acautelados·' 
recebendo den11ncias dos <:he!es politico& elas loc&
lidades cot~tr<L factos desta ordem, porque este bot.i• 
cario, justamente, póde perder a. sua. liceu.ça, aasim.· .. 
como o honrad<> seuador a perderia se fosse prati<:n.:. 
o. o.dvoca.cia, a.ssim como eu o. perde tia. como 1nedic0'~ 
mas com processo legal, e atropelladamente, e a<i 
porque recusa a suserani& que niio lhe agrada. , · 

Por isso, de1ejo que nlio se cassem licençna dest• 
ordem só por perseguições de autoridade• poli~iaes •. 

E' o que tinh<L de dizer a.o honrado ministra .:t .. · 
imperio, porque estou. certo 9_ne S, Ex. não ha •t .. J 
ga.star outros deus u.naos, alem doa dous que já de
corr6rio, E:a.ra. re•~lver eate .E'ecurao do bot.icario Ja.; 
Catupin& Gran<le. 

.. 



toe Al'l"ENDICI!: - "·' .. 
J>ISCURSO Pl~ONUNCIADO NA.. SESSÃO DE 21 

l>E SETEMBRO DE 18ilS 

. ...,. 

• •r. HarC.Inho Clampo• (para uma e:x:plicttfãO 
~e~aeal):- Sr. presidente, o nobre aenador pelo 
·Esplrito-Santo queixou-ao da demora da publica~o 
·do um diacurao meu em que me referi ó. opinião de 
·S. E:~t.: • o nobro aenador corroborou esta queixa, 
dizendo que o Jornal d.o Commercio jiÍ. publicou um 
diacurao meu, proferido no dia 17 deste mez, ou níio 

..ei em que dia, mu que catá publicado. 
,1Jovo dizer ao nobr.o aen:.dor que duvido qne o 

lorna.l. tivesse publicado, revisto por mim, um discurso 
po!endo n.o d1a 17. · 

O Sa. Cio:usru.l'lo OrroMt: - EatiÍ. no Jornal de 
lu•je ; pensei 'llle tinha sido revioto pelo nobre 
ee.nador. 

O Sa, 'll41lTINIIO CAKPoa:.-Põae aer que soja 
•xtracto. e, ae é. acredite o nobre aena.dor que a 
pblica9ii:o 6 devida n. confusão de rotulos de dis
cnraoa, chegando eu o. ter 9 ou 1 o paro. revê r. o se

. aado sabe que •ivo incommodo.do, não pozso cst11r 
JDnito .tfompo senhdo: entreto.nto, por caus11 do nobre 
senador (porque eu conheço o aea genio), esta n~ite 
lai dormir depois do.s 2 horas, tendo estado até entií:o 
- corrigir o discurso de cujo. não publicação S. E:c. 
:Se queixa. Todavia.. nii.o pude . terminar a revis~o 
deste discurso; o.inda n>e :faltã.o 80 e to.nt11s pagin11s 

··l'ara corrigir. 
E' singular esta quei.oa <lO nobre aeno.aor 1 S. Ex:. 

pão tem o direito de fo.zê-IB. 
O Sa. CoaiSTU.NO Orro!'II : - Pois retiro a quebc11. 

. O Sa. M.t.nTINUO Curpos: - Nilo h11 nad11 nos 
••os do nosso p11rlamento que dê o.o nobte senador 
esse direito, nem h11 nado. '!Ue o autorise a suppOr 
mú. fé da p11rte dos seus collego.a. 

Por qoe ro.ziio me sabtrahiria cu a publicação deste 
aiocurso 'l o nobre senador sabe perfeitamente que 
t:J;unca me recusei a publicnr discurana, antes os pri.
'blico taes qnnes os pronuncio ; como os tacbygro.phos 
.()s tomão, taes qun.es os entrego, com uma correcéão 
muito imperfeita e ligeira, Quando eu era deputado, 

·,geralmente entrcga.vn os discursos no mesmo dia em 
.que os pronunciava.; muitos vezes mnndei discursos ao 
.lor11al ao Commercio a 1 hora da manbii po.ra aerem 
.. J>ublicados no dia seguinte. 

·Por que, pois, eu demor11ri11 proposito.lmente a pu
f>licaçiio de um discarso, em que tive a o.udacio. de 
referir-me ás opiniões do nobre senador, J!llra com 

· cmja pesao11 nunca tive senão sentimentos de estimll 
e de respeito 'r 

· O Sn. CaniSTIANO Orro:a : - Creio que nunca o 
t!fendi \llmbeir 

O.Sn. MAnrrsuo C.ur1-oa: -Com certeza nuncll me 
julguei offendido; mas V. E:c. é menos fneil do que 
·eu em tolerar que nlguetn não sejn dn sua opiniiio. 
Sou maia tolerante : o. unicn. couso., porém, que pe~to, 
e d11 quo.l niio presc_in.do, é que mo dêm tnn:b~m li
cença. paro. ter n op1D1iio que me parecer m~1s Justa. 

Niio demorei p•:opositnlmeo.to n, p11ulicaç~o do 
discur .. o a que S. El<. se refer1o. A proporçao que 
fui recebendo os discursos que tenho pronuncia:fo, 
vendo que niio poclia fazer in•medi11tamente uma re

. T'isõ.o regulo.r, fui numetnndo-os pelas dnta.a dog 
. r3ccüimcntos J, 2, 3, o.té 1 O, se não n1e engnno, 
]?:lro. gu11rdnr na publicnç1i.o o. meama ordem em que 
ns pronunciei c os recebi. Coubc-n1e hontcnn rever o 
iti1curao o. que o nobre sanador so refere, c O.&'!eguro 

_ao nobre senn<lor qno ni<O sei Je qne datl\ é. 
Devo dizer no acnado : niío temos todos os tncby

p;raphoa bono ; tLiguno hn cujo tmuo.lho é um ,-er
dnd.,lro mn.rtyrio, mnrt.vrio l10rrivel pnrn quem t.etn 
c1e cnrrigi-lo •. ArrcpenJÕ.mc ~~mprc ele :l'nllnr q~nnd<? 
"' sol'tc n1e dâ u.na ccrtoJ .•• Ne&.o os couheco, nno 101 

__ _.,. -----------
os nomes delle•, assim como nada tenho a queix:ar- ·-' 
me· em relação áa auas peaaou 

.O Sa. Ceaaa1 •. : - Maa que ha entre ello.s dill'e--
rença de habilito.ç<5•a, não ha duvida, · ,,... 

O Sa. llbaTIMIIO CA11Poa ·: - N eue dlacureo a que 
ae referio o nobre senador tive a fortuna do que ello 
.fosa.,, em anil maior parte, tomado e decifrado aot
frivelmente, e eacripto em boa letra: pelo que alo 
me foi diffieil adiantar a revisão. Sem oata fortuna. 
t11!vez nem 11mo.nhã eu puclease acabar a oorrac9H 
desse diacurso 

O Sa. Coalli!J4 : - lia algtlna tach;ygrai>'hOI t• 
são de primeira ordem : mu não aão todoa. 

O Sn. 1\fA.aTJNuo CAKroa : - Cham ., a atteaç.ão c1e 
nobre presidente para o seguinte : .S forçoao dar • 
to.cb;rgraphia ao jornal que publica os dobatca, p
que seja um só o trabalho. Actualmente ha a\tl dilll
culdado em fazer chego.r os discursos, depoia de re
vistos, nos encarregados da redacção. Niio ael qnaee 
aejiio; m11s sei que tenho andado a perguntar~• 
quem devo entregar iato 'r • 

Auim, rogo ao nobre aen11dor perca a provençlo 
cm que está. Nõ.o tive nenhum proposito de demorar 
a publicação do diacurao a que s. E:~t. alludio : ao 
contrario, creia o nobre senador que, qno.ndo fallo, • 
porque desejo que os presentes me oução e que 01 
ausentes me leiiio. A demora da publicação doa dia
cursos, qaando os trabo.lhos do pllrlamento oontinuão, 
é em pura perda de tempo para quem 01 profore 0 
porque 11 inserçüo de novos diacarsos faz com quo 
não se leiiio os antigos. 

O nobre aenador auppoz que eu tive algum iatuila. 
que me levou a demornr propoaita11Xlente a publl,.ó. 
co.çi'.o desse discurso 

O Sa. Cmusr1.u.o 0TT01<r : - E' juizo ae11o 

O Sa, MnTJMUO CAKPOa : - Niio tenho aenb~ 
interesse niaso, absolatamente nenhum. Não poao 
temer o nobre senador. Por que temer 't Neate pak 
do Brazil não h11 ninguem que tenha do que temer. 
De ::;, E:x:. aem eu podia esperar acto de iaimlzade · 
ou de irn: em primeiro lugar, porque qu11lquer aote 
dessll ao.tureza não estaria na altura d& _POIIOA elo 
S. Ex., e, em aegnndo lngar, porque aeria 1nemou o 
impotente, 

Assim, peço ao oeno.clo e BO honrado senador que 
crein. no que estou dizendo: •6 bontem A noite pude 
comoç:u.r a revisü.o do meu discursu. o qual nã.o ter •. 
minei, apezo.r de trabalhar ató ás 2 horo.a da noite. 

O nobPo scno.'dor bem oabe que nem todo o tempo 
util podemos aproveitar no trabalho, temoa outros 
deveres e obrigo.ções, a que cumpre tambaru uttonder. · 
e en tro.balho t11nto quo.nto meus iucoiUDludoa me 
deixão ostnr sonto.do. 

Peço o. _v. Ex., Sr. presidente, duculpa pelo tempo · 
que tome1 ao aenado. 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DE 22 DE 
SETEMBRO DE 1885 

e l!!lr. Melra de Ya•eoneello• c -Sr. proa!~ 
dente, sinto occupar a tribuna depois que Ulo bri~ 
lho.ntcmente acabou de fallar o honrado •enador por 
llf1na1 Ger11ea. Preciso, por6m, dar cltpliocaç~ea s :rei• 
t>eito do voto que preato 6 reforma do elemeDW 
aervil. 

Come9o deelaratulo que 1e não fosse a convi09'-'' 
p1·otunda etn 'lue me ncho aobre a efficacla deal• r..,. 



foro>& e ao• eeue p1•omptoa e beueficoa eft'eitoa, eu 
'hesitaria diante da orposição forte, ayatematiea e 
eonstaute, que lhe tem a1do feita por •!iuelles que 
nmpre se manifestárão emancipaclcres adiantados, e 
que por isao mesmo, talvez por cohorelicia, devnião, 
senão defend~-ln, ao menoo ser D1Na juetoa e menos 
•xageradoo em suas apreciações. . 

.lt.. · censnra1 dirigidas a. esta reforma eão de natu
Tezn dh·erlll.: umas sã() prineitullmente dirigidm.s ao 
gabinete 6 tlo Maio ~ aobretudo ao oeu illustre 
cbi!fe ; outras aito direct11mente feitaa á reformo. com 
o fim de demonatrar e provar que ella contém erros, 
defeitos e lacunas, ~ue. na phrase do illustre oenador 
:pela provineua. do Eapirito· Santo, constituem enormi
Uades. !{ue nW.o nodetn deixar ele ser eorrjgida.t e 
emendadas pelo senado, muito embora rcoulte desoe 
facto o ad1amento da questão para a futura Je~isla
tura, aervindo ainda de programma dos partidos"' nas 
proximas elei~õea, e, portanto,. arriscando uma solu
ção precipitada e arriscada, que poder~ acarretar 
ma!es e calamidades imprevistas e inevitaveis. E 
assim penaaráõ os impugnadores do projecto que 

, aind:L, ha. pot•co, se eaforoavão para que essa questr.o 
. ~iveose prompta solução, ju•tamente para evitar esse. 
malea e ruinas que todos receião! I 

O l!la. Caaurr.o.No Or.-co:<~l dá um 11parte. 

O Sa. M&ra.o. Da V.ucoNGI:LLoo: -Se V. Ji:x. tiver 
a bondade de ouvir-me com attenção, eoGvencer-se-ba 
de que sustentou sampre com profunda conTicçlo 
"l. ue _esaa questã.o devia ficar resolvida na uresonte •e•••o. 

.A.nteo do tratar ilas lacunas e ilefeitoa arguidos, ao 
. aenoa doa principaea, farei algnmas observações ge
' rao•. e começare1 fazendo nn1o. ligeirn. rectificação n.o 
• que hontem di ase o nob'e presidente do conselho com 
··referencia ao gabinete 3 de Julho, presidido pelo il
!Justre Visconde de Paraoaguá, por occasiiio de fazer 
·o historico deosa gueetão, mostrando a posição dos 

1
· aiversos mini&terioe libera.es. e o concurso de cada um 
para resolvê-la 

Preciso fazer e•ta t•ectificação ;por causa de um 
aparte do nobre senador pelo Espir1to Sa.nto qn::mclo 
ala&e, com referencia. á. questão do elemento servil, 
que o illustre Visconde de Paranagttâ, prcsident" do 
eonoelho do 7 de Julho, declarou que niio desejava 
aer interpellado a respeito 

O Sa. CaatSTIANO Orro:u:- Está nos .Amtae8. 

O Sa. V1scol'IDB DZ PAnANAGU.l: -Seria melhor ler 
'· • · nõ.o estar insistindo sobre isto. Nilo pedi favor 

uenb11m ao nobre eena.dor. 

~ Su. MEIRA DE V~sooNCF.LLoo :-Mas q.ual.:1uer que 
aeJ& o aparte profertdo pelo illuatre v1scon.:N, nü.o 
póde ter o alcance que lho qttlz dar o nobre s•nador. 
O ministerio de 3 de Julho pronunciou-se francamente 
eJilaucipador. • nenhum estadista, quer no governo 
9uer fóra dollo, tem manileatado pela cmancipaçii.o 

. .adéao mais adiaut .. daa do Qlle o Sr. Visconde de 
;, Paranagua\. 

O Sa. Vrsco~D" nz PAl\~:uou.l: -Nem isto & mo-
. nopolio do ninguem. 

· O Sa. Msnu. 0111 V A.SOONOIH4L"I :-••• a uns opinilies 
e&tão manifestadas em tra.balh<"Ja do conselho de 
catado, o na tribuna parla~enta.r. 

Quando S. Ex., na qualidade <le presidente do 
. .~:abinete. apresentou sou pro~ra.mma. declarou que 
1 era tempo de tratar-se dn. qucstilo servil, tn~~ qtte só 
,pretaadia dellm. occnpar-so no. prox.ima. sesaã.o; e 
L~om era possivel rosolv~-la na aessii.o qno estava a 
IUlld~r. e .• • (ha. um aparte) qnando ainda oe tratava de 
gogocto urgente cotno oa orçamentos. 

A qucstiio ficou, poie, adinda. para o. primeiro. ses
•ão. mas toclrt~s an.bemoa que no oon1eço dn segllinte 
aeoeii.o o gabinete fui forçado o. deix~<r o poder por 
~haver sido vencido em uma. que•táo Ue confiunra 

. !·promovida na camara dos do.Pntaoloo. ' ' . . 

"'' 
Por conscquenc1a nao "" {'OClo negar ao t;ll•t•e~ 

presiclldo por S. Ex o intere11e que tomotl p•r esta.. 
reforma. As doutrinas que oempro sustentou e ~ue• 
desejaria. realizar. 1e porventura continua••• no P.,O
der, forito cxterlladas da tribuna. e não tiei.o deavu
tlladns p?r esse aparte, que não tem o !"lcance que 
lhe querem dar. O chefe daquelle g;abmete nuaca 
quiz evitar a questi\o 

o Sft. CuaUTIAN~ OrrONI :-Se lhe querem aar oa. 
tirar esse alcance, 6 cousa diversa. 

O Sa. VJaaoND• n• PAa.Ll'UGU.I. :-0 q_ue quer Coltl 
cluir dahi ' 

O Sa. Caauru.N'o Orro:u :-Cousa nenhuma. · 

~ O Sa. SoAI\ES Bu.:<nlo :-Foi o ~rimeiro a:abin~t. 
que levantou a queatii.o. 

O Sa. MeraA DE VA.sOO!'IOBLLOO :-Esse gab1nete &6 
poderia ser censurado por niio ter apre•entado na. 
ses~ã.o seguinte o projeeto:le. reforma, ae .co~tinuo.~a• 
no poder, que pelo contrnr1o logo nos pnme.roo dias 
de sessão resignou. · 

(Tt'ocão-•e algun& apartes entre 01 Sra. Chri.tiaM 
Ottoni e Vi•conlie de Parana9u<Z.) , 

Sr. presidente, 1e nito fossem as rapicla• e pro!un
das mudanc;n• que temos observado nestes ult1mos 
ilias sobre opiniões e doutrinas relativamente no 
projeeto do elemento servil, estou convencido 
<jue niio hnveria duas opinii5flS differentes, est~tr 
convencido que todos. o. uma. voz, .esto.l'iü.o acco:r
des em quo este -proiecto de,•ia. ser votado na. pl'•
sente sessã.o, todos sustenta.riüo, como antes sne
tentú.rii.o, que era. preciso ·evit.a.r o adiamento ç_ne 
que pOde semear mnles e ruinas, ninguem cot;testo.r!Ro 
que quando se encerrasse o pa.rln.mento, o pn1z dev1a. 
receber pela. lei do eleonento servil n.s segLlrant;as de 
paz, socego e tr14nqt1illidade do que tanto necessita. 

Pnrn. proceder a e outra. f6rma scri9. preciso esquecer 
a. seric de factos recentes e condemnndo<~J por todos. 
nin ia. de novo relatados em uma. dn.s ultimns sesst.'es 
com cOres muito carre"n.das. mas com muita. precisio 
e verdade pelo nobre" senador pelo Espirita Snnto. 
Niio preeiso reproduzir suas palavras. 

Estamos todos bem lcmbra.d.os ela pertnl'ba.~.lo. do 
paiz em 188~. era geral, t~da.s as clnssAs, e _o•peelal
mente os \)roductores estavu.o n.meo.çn.dns: nao ·devem 
estar esquecidos os escn.ndalos. a.ttenta.aos e abus~s 
que se prn.ticáriio li so1nbra. e o. pretexto da. ema.ncl
pnção; os propri<t:lrios fa.zendeiros,cidndi:ios por indole 
o por habito essencialmente ordeiros, foriic.. forçados 
a. congregar-se para constituir centros de resistencia. 
cont.rn. a. n.na.rchia que os a.mea?'J-Va pa.rn. ~efesa ~c seus 
direttos, e até para proteger e ~aranttr a V1da e a· 
segurança de suaa familias. (.Apoiados. 

O principio de autoridade m<>strava-se nessa oe
ca.siã.o t~o enfr'!-quocido que não ins-pira.vn n. ~o.nfiança; 
o propr1o ~n bmete do 24. de 11Ia1o, pres•dtdo pelo 
Sr. conselheiro Lafayette, qtte a princi1>i<> ha•·ia •• 
mostrado d.emasiadnmento condescendente e tll
lero.nt.e, teve nece,sid.n.de ae empre~a.r medidas um 
pouco energicas, par4 oonter 01 excessos. como fo1ae.m 
a demi1sü.o de pre~tidentes de província.. Sabio a.o 
poJer o gabinote 6 tle Junho o, não obst,.nte_ os ••· 
forços que en1pregou e a luta que sustentou.nl\o onn
seguio .que fosse aceito seu plano de refo!'ma.. Foi·· 
dissolv1da n cnmara dos deputados e o pa•z oonal\1-
tn.,lo: 1nas a. roiposta. da. na.çiw ainda. lho f?i contraria • 
A nova cnmara negou-lhe apoio e obr~gou-o a re
sign~~~.r o poder, nen1 a.o menos consoguio que o ae11 
projecto fosse discutido 

Z..ía.s, senhores, est~ n1inisterio pr~stou un1 serviç.a 
que ainda. hoje todos reconhecem, qunl o do trazer a 
qllcstiio da. ngitaç:<o da p••açn pn'Diioa para encar
reirar suo. aolu~~ito no pa.rll\mento: era isso necessario. 
:foi um beneficio, o. agitaçao do.s rnas diminuio • 
foi oabetituida peloa J>rogrammaa eleitont.eo a 
l'ro.ra,anda na impr<nn. O miaioterio G ele Junho 



O'! APPENDICE 
--~--~----~------~~~~~~~~~~ 
""mprego~, ó certo, nobres caforços, mas nüo pôde ~r I sive~ cOnse::;ui~. essá. relor.àla. sem ·apoio· do nmbos õ• 
•.h,,nte; tendo dissolvido a. ca.ma.ra., consultndo o pntz part1dos. (Apo:ados.) · 
e p1·eaidido .o. elci~~ü.o, n. maioria da. nova:. co.ma.rn lhe O projecto a ninguem · a;ratt_a. nem a~ governo~ t 
foi contra.1·in. Tem-se a.ftirmado o repettdo uso! Adm1ra. que de .... 

o· gabinete 6 de ~rà.io ornt\nisou c apresentou o pro- melh::a.nte ~ conceito. tenha sido externado, qua.ndCJ 
i ... t•.to qne discutimos, esse

0 

projecto teve a virtucl? de a. ô~'!_~n:.t~i~O:lt!':::t~:r~d~es~~n;e;elorma ue traD- ' 
IJOe,w.~elecer etn t?do o pa.iz o soceg~ e !1- paz; teve fundn quillisou á. todas as classes nello.s intere;sa~ns; que '. 
ú rn~nto de rc~m~ utno. g-r!Lnde n.Lo.torJ.a. .na._ co.Jnnro. d.os . tem reunido o. aeu favor uma. ra.nde ma.ioria. pnr
d-:putnclos, mruorJa.orgu.msn.Un. e eons~at.uada. pe~os re- la.mAutnr 'l Qual 0 _plu.no de rel.~rw.m. a.ue já reuuio 
prusent~<ntes de todos os credos polttacoa, ltbeml, . ' d dh 1:1 ' • - · 
c~m:t,.,rvn.~or e ropnLiicano; entro.tn.nto esse facto. t~lll mE: ~~:r~eto~J~Ll ~so~~ estn. é impossi\'el sn.tis .. · 
a .. do arg;uld~ e eensur~do u.o ~u.bmete Je. Q de .1\.In.Jo: fa.zer as o iniões e intuitos individua.es ; oinn-ueai. 
porq.ue a..celtO~ o .nJ?<Ho de ~cus ndversnrlos pohtlcos' nem nlesnJo~ governo tem o direito do impOr tod'n.s ns 
~a.la a. ==fiJrmn.çu.o lDJUsta. e Jotnnda.da. de que o pro- SllnS iclCas • p..'l.ra. chen-nr n a.c:cürdo e conse..,.nir un:r. 
:Jecto nu. o teve um pcasa.tuonto d1;ector nem Ul~t\ 1 d é ' · do · d 0 de suas 
{6 . 1· t d· E·· - posso u.tlntlr com a .ra.zuo re~u.ta. o. P.re~tso cn. a u1n ce er um. pouco . ru .. u a o.cccl: uo. a.. u nu.o _ , ..,. · optnlõCs 1ndl.v1dunes. 
e a proce:Ueucul. dessa. asset·çuo. Qual ~erlL o r.;,RLlnete O noverno deve fazer respeita.r seu pens:unentOI 
que, tra.to.udo de resolver umn !lu.cstu.o COl}'lO. Cdta,. ca.pit~l e director fa.zenclo mesmo concessões llossi
llltll.tot en~bora. tenha. ~nl cn=ncter pohtl.co, é prlnClpnl o VClS e razoa veis." sem o que nii.o poderia conseguir 
4!1a.&encul.hn~nte socu\1, .ylsto que a. ell'!'z ~c prendem resultado e nüo se :faria a. reforma.. As evoluc;ües • 
.gr~ndes e 1mportn.at~s 1.nteresses do ~::u • . . esse respeito sü.o muito rn.pidas • 
. Qual o. g~verno ta.o _Imp~·nil:cnt~, ta.o pouco pn.tl'lo- As idéns recentes 'lUe servirão do_ progrnm~& dG 

ttcu e d1re1 mesmo, tua pnrtuln.rto, que yccnsa.sse o ministerio de G da Junho, hoje csta.o sendo lm~u
apoio de seus a.,l,•crso.t·i.os J:~n.ra. levar a. elrcl.to utnn re- gnn.dn.s pelo ex-ministro e seus intilXlOS I Muitas dis .. 
formu tiio importante ~ posições do projecto de 15 de JLtlho siio a.doptada.s U:o 

Qnem o recugou 'I O gabinete 6 ~e .Junho 'f C~r- de 12 de M:a.io: p_ois bem, agora siio impugnndo.s. por 
ta.mente que ni.i.o, el!e recebeu npo1o de adversaraos nquelles que hav1ao hypothecado sou voto a.o prOJecto 
politicos niio só para a. reformo. sen•il, como até em de 15 de JLtlho! 
questões de confia.oça politica; recebeu e apuron a. QLtnndo se tratava de discutir o projecto de 15 de 
:aeu favor todos os votos que pOde, se mais nlí.? re- Julho, jú. o nobre senador ba.via offerecido seu sub
cebeu :foi porque rno.is nüo lhe derii.o. O gn.bn~ete stitutivo pura ser tomado em consideração, e o nobro 
'6 dt: ~Ia.io recebeu o n.poio do seus ?-dversa.rios untca.: presidente do conselho do ministerio do 6 de Junh?,. 
ment(j para. a. reforma; no dia. segtunte ao em que foJ. nü.o a.ceitou nem. tomou em con~idern.ç:ã.o esse substt-
aJu;Jtado o pr<!jacto de 12 de 1\'In.io, nCL C:!-mn:t·o. dos l!e- tutivo e continuou, emquanto fQii governo, a insistir 
p_utatlo~.? gab1aete, z:econhecendo que _n~o tln .. hn. n1nu~- em aell plano de reforma.: agora., p.Jré1n, a.doptou em. 
•t'J..t. sutfiCJ.ente no se.to de seus co-rchgtonnrJ.os poh- sua. emenda. n. idén do substltutivo do nobre senador 
· ti..:o• e q:•e não lhe era. licit? continuar no .roder sem pelo Espirito Santo, mantendo a liberta.çii.o do sexa
eã.ie a.po1o de confiança., resJguou o poder. Entrcta.uto gcnn.rios. 
eD»e procedhuento perfeitamente_ correcto,. de grande O nobre sonn.dor pelo Ma.ranhii.o, ex-ministro do 

. e\evaçiio e dignidade ndministratava, tem sacl'? tumbem imperio do ministerio 6 de Junho, que portanto 
o!.Jjecto de censura no gabinete 6 de Mmo e pre- havia a.dopta.do o plano de reforma. do projecto de 

, texto pnr"' so affirmar que o projecto não te':e pensa.- 15 de Julho, apresentou umn cmend11- a.o senado ado
monto director da parte do nobre e;,o-pres1dcnte do ptando simplesmente a. cli•l'osição do a.rt. 1•, que 
conselho ! ! . _ ma.ndn proceder á matricula, e nada mnis 1 ':!'ud~ 

O S11.. CuruSTIA:oco 0TrO='<I ; - O pensamento di- mn.is deve ficar n.cl.ia.õ.o para quando Deus for servtdo ... 
re.;tor e~o. do presidente do conselho, que nuoca. o ~ão se com~_rehen!lem mLtdo.nças tão repentinas. P~r~ 

"ptGC.llnClOU. tao pouco nno vaha. .a. pena. utnn. cousttlta á. no.yao .. 
1 O Sn. s.,11.uv., : _;_ Declarei em toda parte. v. ~or essa. fórm~~o o nobre senador recuou, e recuo11 
. Ex . .; que quer negnr n vc•·clade. multo. 

o Su. Cu1usTIANo O·n·oxx: _A .:,oiniü.o elo pro- .Foi.col!ocnr-se sob a bandcir"' do Sr. ~~dí!J: 
·iotJ..=tv ni"Lo era. stua. iU~n.. F1gue1rn, que entende ~o mesm~ modo. o . 
' do nobre senndor nelo Rao de Jnnearo o Sr. Pnulano 

. O Sn. ~.,RAIVA.:- V_. E:oe está n'um erro .. Eu de Souzu, que taunbem &ómento votou pelo art. 1• do 
duse que naLo ostnva alh tttdo qnanto eu dcSOJM':.t. projecto que trnta. de mntdcula. 

O Su. Cumil'IA"o 01'To,.1:-Eu disse muitns v·czes Õ '}eb:c senndoq>ot· ll!ions Gcraes apresentou um 
cue não era. opinião do nlinisterio. snbs;ttLtttvo ma~co.?do o prazo do sete nunos [JO.ra. 
- • tcrmtnnr o ca.pttveu·o. 

O Sn. SAnA.tYA : - Alli estão m!ubn.s idéas, a.ccros- A rc.fornul. co1n p1·azo CCl'to sel'in tuna. das petorcs 
cento.ria. tnn.is alguma. cousa. se pu.dessc pnssn.r na. soluções, nntes a. emo.ncipn.çüo simultnnen com a 
camarn. Pois ett ha.vio. de tn.zer um projecto de minha. obria:nção de prestnr serviços por n.lguns nnnos. Oa: 

-cnbeçn. qnc nüo pa.ssa.sse na. ca.mm·a. ~ inconvenientes sõ.o 1dcnticos. mn.s a emn.noipo.ção si-
·v·. E:t. te1n muita. intolli~cncia. pn.rn. cornp1·ahenUtlr 1nnlta.ncn tem n .~rande va.ntngem do extinguir a. cs-

. i•&" mns niio quer • o que b.ei de fuor 'f cravidiio clesde .10\.. Entretanto, o nobre senador pelo 
' · .. . Espírito San1o nito 'lnvidou declarnr-so n favor do 

O Sn. li!EinA. DE VA.soo"aELLOs:- So n JUstlçn e a substitutivo do nobre senador por Minas o Sr. Limo. 
e~!ma. presidisse ~ cssn. discLlssão, todos rç:conbeceriüo Dua.rte. · 
'llao av que o proJecto tovo: pcns:-monto d1rector, mas 0 Sa. CnniSTIA.~o 0TTO:Sl ._ Em fulta. cln mesm• 
:.'}UC o pl11no dll re!orwa fo1 rosoe1tadl.l em suas bo.oos. "dé · • • ' 
(Apt>la<IOI,) 1 a. . 

o projecto rol voto.CIO na. caunarn em seu• pontos o Sa. l'>IKIRA DB v .... O~Nc••·•·os_:- Mna entiio . por 
. C&uitaes. As omendus que fori.i.o noelta.a, niio alterú.- que, .em falto. do sua !déa., nuo. v~ta. pelo p;~~oii_~~ 

a-i<Õ 0. idéa. e B fórana. capital do projecto, 0 nobre aue JÕ. mereceu ,O ap010 da. mlllOrlll. dll UO.lll 

'ex-presidente do conselho doclo.rou os pontos em que OP,_Utafidos 't 1 d --
1 

m cou 
'fs.úa questii.o e o.quellcs om que a.r10 fu.ziu.. As sua.s Em m, os. p anos e reformo,; se rcpro.-5 uze _ -
<J>O.lavras forão roopoito.dus pela. maioria. (Apoiaclo&.) sta.ntemento , a.~ora. naesmo, , ne~tn se~uo, nnduo .no. 
'Como paio niio tem pen mcnto di•·eotor 't to!la. do debato d1v'!rsos subst••utlvoa; d1vcrsos plnnos 
, • : . sa . . de reforma tem s:do a.~reaentadoo a.lém dos que fi-
: Te•e,e fo1 ':••peatndo peln '!'"'oru1 da camnrn o pen- ca\rii.o incllbados : m 1u nao ha. um que 80 p1uo911. eom 
, ,.o.nento do 1l111atre ox.-presu.le~tte do conselho, e a outro : onda senador af!'l'o•ento. seu proj<icto de re-
•t(.rmnla POl' elle adoptada. forrua. e ni\o ha• dnas opmi6es oono,rdea. · 

Oizlll-IC e IÜn&llOm OOilte4(oó_!fo, '1119 »i4o ...... l'0•:::. o. s.!'· CaaUI"rloU<O . .!.}r"l'"l'fl." ~·~ .:al\rlo tCilUIUWoqp. 
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.,.,.O Sn. llfEilú. nz ·,·lsaO!<oEI;Los :.=. ~ct'luo asalm, ' u s ... :I!Bnu. n• VucoNCBLLO& !-Ao pa.T:.vras . 
• !J'er~llnto en, qtt:.l desses planos poderá corresponder estão mnito cliLras, a interpretação fica para. quo.m 
:o:icl~or. -'• aspir~ções do pai~, ~o que este projecto nos lc!r de manifestiL a. e.ontradicço;o. O nobre se::a~or 
que Já teve por s1 ~rn.nde n1a.10r1n. da camara dos de- disse mn.is : · 
putados c no sena o, que foi proposto c defendido ., _<\.mbiciona (continuas. Ex.) deix<Lr a·seus filho•. 
,Pelo gdbinete do 6 de Mnin e boje é adoptado pelo . 

1
. 

actun.l gabinete 't Cotno dizer-se que este pr<:~jr~to a wna pa.trtn. inteir,.nento lVre. e nã.., pcrden e!e& 
• d . t ·a o esr.ern aç.a. , · · 

lllngue1n ag1·a a, ne1n no governo, e que e n. ra:>o. o ' rodos 0 ,js ,1esej:::unos dcixa.r a nussos filhos Un"...a.. 
o Sn. Curr..ISTIAXO 0TTO~r :-V. Ex. e o nl"imciro patria inteiramente 1h·re .. 

que toma intei,·a respou•alrilídndo por elle. . 0 ~n C 0 A a· 
;:o • srataTtA!\:O TT·•tu : - . ~ora per· 1_ a eape-. 

O Sn. MetnA. DE V A.f;;CON\lELLftS : - A rcsponsabih- rança. porque ni'io espero vh'·er 13 Annos. · ... 
à.aae totnü.o todo!\, qne o tem intentado, e por clle · 
votado. O actttal presidente do conselho 0 adoptB, pa- O Sn. :1-IP.m.- DE VAsCOliCELr.~•:- •.• e o caminho-
recendo notar, que " reforma ó n1nis adiantada do mais facil de ehegQr a esse deJid~ratttm. •.• 
q,ue devia.: entretanto sustenta., assim como o nobre O SR. CKaiSTIA!'iO Orro!Cr:- DaqLti n. 13 annoa. 
:minist~o da agriculturQ, e a fif!al todo gabinete, que O Sn. 2\!zm.~ nE V.-soolicnLol :- •.. i · ailoiltar o-
é solidaria. projecto que est{t em di"enssiio, e que exth:aguo :L 

O Sn. Cn:rnsTIA.so 0TTOSI :-0 Sr. Barão ae Co- esern.vidüo em n1eio. duzin Ue nnnos. 
tegipe recebett o projecto a beneficio de inventario. I.>ur mnis qne V. Ex. affirme qtte por este pt•ojecto. 

o Sn.. MEII\A. DE V ASCo!'icBLLOS :-S. Ex .. deu n. cn- o. escrnviaão nindw. (lurará 13 anno•. não oonsagnirl 
tend<ne. soriü.o confessou claramente, que 0 projecto é con ... ~encer: sómente por ttm de seus factores seria.. 
mnis adiantado, vai ln ais lon.,noe do nu o elle descJ· n,\•a., esse o prn.zo n1aximo, seria necessClrio negar o effeito· 

- b • 0 , de todos os outros i'n.ctores pnra acreditar que o -prazo 
mas nn.o o sto.ntc acct;.J.tn-o. defeito que notll. nii.o lno.x.imo de 13 nonos nüo diminuirá.; relo contrario i 
;Prejudica a reforma. . • . 

.Por qualquer lado que se encare o voto .do senado tnconteatavel que ba de dtmtnuir e muito. 
ado;J?t,.ndo o projecro da camara, ellc está plenamente O Sn. CunrsTu:.c OrToNI:- Essr. balela dos fac!.c)4. 
~nsttficado. res esti• elucidada. 
-\-() Sa. ClllliSTUI<O OTToNI : ::- Quoà era.t demoJu- O Sn. M>.:m .. D>.: VASOOliOEL-r.os: -Para. V. E::. 
trandum. tudo é balela. 

-0 Sn. M>.:IRA. »• VA.scoNOELLos :-Existe para isso• ·i-0 Sn. C11nrsrr.l>1o Orrom: -0 demonatrei com 
além de tudo. uma razão cnpitt>l: a camara foi espe- algarismos boatem. 
einlmente eleita para reoolver esta questão, recebeu · O Sn. li>IEil\-' 1lll VAsco:.cELLOS: - Hontem mesmo 
mandato especial po.ra isto, o de&empenbou-se desse foi demonstrado o contra-rio pelo uobt:e presidente do
mau dato votando o projecto, que est .. cm discussão; conselho. V. Ex. arguJUenta súmente com nm factor· 
tendo sido ·adoptado por ~~;randn maioria de ambos os (continua a. l&r.; · , 
partidos.·· tt Se o alllige, c nf.Eligc mnito, que o corpo legisla-

O Sn. SA.x.uv.-: - ll!as isso niio servo de nada I tivo recue do cnminho encetado, e nada resolva. 
-o Sn. Mern.- DE V..sco>10ELLOs: - O senado, ramo não é porqne mesmo nesse caso descreia do resul

'\"italicio do poder legislativo, que niío recebe mau- tndo ; sc não rcsol\"erem n problema os poderes pu
aa.to especial, devo respeitar o voto da cn.mnra., não blicos, h!i.o de cortnr o nó gordio n.s desordens conse
aevc n.ltcra.r a. 1·eforma. cn1 suns bn.ses principues, a.tú qttentes. qua nos nrrastn.rá.õ a. uma. solução. c:omo a 
certo ponto nü.o tenl con1pctencin. parn. fazer pro- dos Estados Unidos. , · 
:fundas altera~<les, porque... Pois bem, a 23 de Maio <leste nuno S. Ex. pcdlo 

0 Sn .. BAnnos BARRETo: _ ..:\bi, nü.o npoia.do. att corpo lcgislnt.h"·o qne não reet1.nsse, e n.o governo 
qne · désse prompto. solução á. reforma. para evitar ao 

O Sn. lVIEm.- DE VASC0>10ELT.Os:- Niio é porque a Brnzil ns calamidades que affiigirão os Estados-Ut>i
Constituição não lhe garanto essa competencia, mns dos; entrctant~ boje oppõe-se absolutnmente W. re-
'lucro dizer, que o senn.do procederia. com menos for1nn., não receio. mo.i3"que esso.s cn.la.mida.a.es venhão 
prudencin. o nccrto, se nü.o respeitasse o '\·oto dn. cn.- sobre n. patda, nconselhn. ao parlamento que recue, e 
mn.rn. dos dcllnta.dos que recebeu. mn.ndnto especial no ~overno que retarde n. solução dn quest~o! . ... 
para. prouunc1o.r-se sobre n. reforma., mestno porqu.e Ainda ma.is. 
havia perigo de nõio set·cm adoptadas pela maioria da O lllustrado senador. apreciando o projecto de 15 
cnmn.ra ns emendns de senado. Eln questües, como ela Julho, notou-lhe defeitos vnrin.dos e outras tantaa 
esta devo s~mpre prepondcrnr o voto dos immcdintos cnormi<lndos. como n.~orn. no proJ"ecto de 12 de 1\!aio., 
rel'_rcsontantcs do povo. (Apoiadas.) - h 

.Preciso invocnr 0 tcstcmunbo do proprlo uobro se- entreto.nto hypoLhccou-1 o o seu voto ! Analysemos. 
:nador pelo Espirita Santo e com sua pnlawn :mtori- Tro.tnndo do art. 1• do projecto ile 15 de Julho, a 
sadn provnr qne o voto do senado nü.o só é correcto, libertnc;ü.o dos scx:a.~ena.rios, bn.so principal da. refor-
mas conforme suo. opinião. mn, fez diversn.; nprecinçõcs po.rB. provnr qne o pro-

No. sessão de 23 de ~In.io <lesto n.nno j~\ se nchou na. jccto cr~\ defeituoso. continha. onlJS'\ões, ern. mesmo 
t.t;]a. dn. clh;cnssüo nn. cnmn.ra. dos deputa.clos o projecto innceita'\·cl, fez o Clllculo dos sexn.genn.rios que podiãa 
de 12 do Mnio, c o nobre ··senn<lor apresentando ao ficar libertndos cm virtude do nrt. 1° do pr<>jecto. 
acnnc1o com endereço úquolln c:nmnrn. seu projecto. • . o:preciou e censurou com vehcmcncin. a. nssistencia 

0 Sn. SA.nA.tVA.: _ Projc"to llCrfeito, quo nii.o tem ptlblico. pnra. proteger os emn.ncipo.dos, .cn.loulou em aere1tos. 4G nonos o prazo pa.rn extincção dl\ escravidão : em-
fim, arguia ao p1·ojccto ele 15 de Julho os mesmos 

· O Sn. MRIR-' D~ VAscoNour.os:- ••• dis•c (lanrlo) defeitos que tem. alií•• som :Cundmnento, .. ttribuido 
• Niio sabe como SOT!L colhido sett projecto: Rpra- ao projecto do 12 de :IInio. Q.unnto no art. 1•, que 
sento.-o agor,\, pm·quc dcscjn que n lei votada pela era o ponto enpitnl dn t•cforma projectado., exprlmio-ae· 
cnmm·a nii.o so{frn. c1ncnda.;; no senndo, o que trn.rin. nos termnA qnc o senado vn.i ver (le) : C't Tnmbem a. 
novas delont;a.s. » liben1nde doa sexn.gcnnrios, comu estC1. regulndD., ào 

Pois bem, s~ S. Ex. ').llnndo jti havio. sido snbsti- projecto niio resisto a exame. :. ttma vez libertado• 
tuido nn. co.111nrn. o proJecto do 1 r, de .Jnlho pelo ele OR sex:ngennrios contrn n ·vontnde de seua senhores. 
12 do l\{nio nprescntnnrlo nqui subst.it.nt.ivo pn.rn fiOr nii.o n1o pnl"eco que estes possil.o ser obrigndos n. cnn-
tom~do cm ct~nsidernç~ü.o pela. cnmnra doR d.oputnU.os. scrvn .. ]os cn1 seu poaer. E o projecto o reconhece 
decla.ron qne o senndo devin. nccitnr a. roformn tnl crcn.n,lo rocl'lrsos pn.rfL tratn.mento dos QllO nii.o pu• 
qua.l ·viesse du.quoiJn. cn.mo.rn.. por que mudon ngorn. dorem anbwistir pelo seu trabalho. 
ile opiaiiio 'f . « Mns ó essa umiL outra me<lidn do projecto que o 
'"'('O Sr .. CKn.UiTio~t.:Co 0TTONI : -Aincln. que achnaso me11 eapirltl'\ niio pôde aceito.T: esta. orga.nisayii.o de· aa ... 
Jtno.rcbica 'f Ora obrignilo .•• Q.tte intot·preta~ão l sistcncm publica peloa juizes de orpltitoo,para alimentar 

• 
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libertos invalides á. eu•tn elo Estaclo, o nobre presi
dente do conselho me perdoe, 6 um horror .•• » 

l'iio podio. ser mo.is severo : e depois de algumta.l 
eonaideraçõea para melhor accontu .. r e demon•tar a 
censura accrescentou (le): ••. 

" ••• Por isso eu niio. &ou cxageraao acreditando 
? ue, decretada a lei, teremoa logo no primeiro anno 
.• o ou 60 mil individuoa put•a serem sustentudoa á 
cu&tu do Estudo. · 

u o,·a. ima!J!nc·•e por toda a ~31/enslio do Brazil o• 
juizes de orphãos a fazerem contrato de empreitadas 
nara. tratamento, vestuario e alimentação de tilo 
grande numero de pensionistas do Estado I Q11anéio 
me&nlo o thesouro pudesse com tõ.o pesado onus, é 
facil prever IL &crie ae abUSOS que iriã.o derivar-se 
de3t& aova iostit.uic;i'io de nasistencia publica, destas 
en1preitadao I Permittiio-me fallar com franqueza : 
aeria uma nuvem de corvo a a eavoa.çar por toda a 
parte aobre a fortuna pnblica I » 

Pni • bem, o nobre oenador conclui o promettendo 
em ultimo caoo seu apoio a esse plano de reforma, que 
J·be causava horror, caso foaae adoptado pela camnra 
d••• deputo.doa : 

.r Eu, portnoto, não po&so me resignar senão ao 
uliimo caso; na. falta· de medido. melhor, hypotheco o 
rnett ,ato ao projecto do governo, ma.s, emquanto 
putler c.,perar cousn melhor. não me posso resi,...nar a. 
esta. Jibertaçiio de sexageno.rios como está re;;ulo.da 
110 projecto • .» 

0 

Nada pr~oiso accrescenta.r. 
Dn mesma mn.ne1rn. se pronunciárão illuatres sena

dores 'lue apoiaviio o ministerio ele 6 de Junho, todos 
censururiio o projecto de 15 de Julho, mo.s o.cabavão 
hy potheco.ndo seu voto ao que fosae adoptado peln. 
cn.mn.rn dos depnta.dos; entretanto hoje votüo contri.'L 
o projecto de 1" de Maio, que foi adoptado por 
uquella camo.ro. e que contem muitas das d1sposições 
coctidas no projecto ele 15 de J11lho! E o que é mais 
essas disposições estão corrigidas e tnclliorn.do.s no 
projecto em d1scu.ssii.o. 

.} ... goro., Sr. presidente, fa.rei ligeiras observo.çõ'es a 
respeito das en.ormidad6s que o illustrndo senador 
peln província do Espírito Santo tem nrg11ido, sempre 
que occupn a tribuna. 

O Sa. CnniSTUNO Orrosi : -0 que desejo é que 
dcn1onstrc os meus erros; tenho sido muito fulminado, 
mas muito dogmaticamente. 

O SR. SAnAtVA: - E' por.quo V. Ex:. é tnmbem 
muito dogmntico. 

O SR. CnnrsTIANo Orrosr :- Só o qtte quero é que 
d*.!m. nstrem os 1ncus crr<>s. 

O SR. l\lErnA ne V ASOONOELLOS : -A nr.ime.ira. coo
,.ur-a que o illustra.clo senador notou no Projecto foi n 
de \'er resto.urnr o commercio de escravos .. 
r-O Sn. Cmusruso Orrot'fl : - Conseq ue ocia logica 
<1:1 lei. · 

O Sn. l\IelnA DE V ASCO~C!i:LLOS :- '\rn1nos vér. Lerei 
a.s pa.lavrns do nobre s&nndor, tanto olln.s me imJ:?re
!ilonl,rã.o, que nüo posso deixnr de reproduzi-la.~, 
pnra quo seja conhecida perfeitamente a censura o 
melhor apreciada a resposta. 

Disse o nobre scnndor (U) : 
Senhores. nioguem sert~o cnpnz elo dizer que o 

nobre senador e:.tejn.lõnco; todos sabemos que S. Ex· 
Fossne uma intolligencia. muito esc1a.recidn e perfei
tamente illustrnda; maa o que todos dirão 6 qne o 
projecto, não rest<Lbeloce, mas pelo contrario probihe 
'o t.rafico interErovincinl de escravos. 

Se niio fOr fiel na reproducçiio do pensamento do 
•ol>re oenndor S. Ex. reclame. 

Ã argumentaçi:Lo de S. Ex. foi a aeguinte : o tra-
8co de eacrnvoo foi e:x:tincto com appl~>ll&O de tod.,., 
e 1.10 entretanto o projecto vai. .restaurar o commercio 
llo- escravos interprovine.i..-.1. 

Teioo 1abemos, é facto inoont•otavel que o com-
8Q.ercio interprovincial de escra.voa e•t{L, -ha muito• 
ext'lncto em virtuoie du leio proYiaciaes, o o projecto 
confirmeu eosa probibi\)lio decretalido o domicilio doa 
eQOravoa itatro d.a preTimcia. 

O Sll. C•auru.Ko 0TTO!CI ::....Não fallei desoe; fa!Íei 
do commcrcio de escravos, dentl'o de cada proviai:i•··• . 

O Sa. llftUJU. n• V.uoo:'(OELLOI:- O nobre senador: 
fallou, segundo confessou, dogmaticamente, e parecia· 
compreheoder tambem o commercio intcrprovincia.I. 
.Acctto porém a e:x:plicaçii.o: S. Ex. sómente rcferio
ae ao trafico dentro dn.s províncias - esse mes1nG 
niio· oer4 restabelecido, e a demonatraçiio é faeil. · 

O commercio de escravos, que no entender d() 
nobre senad'lJ' ser& reeta.tuado. consiate nA segL\inte 
tranaacçií.o : 

Um especulador com_Pra escrnvos· a ttm fazendeiro. 
011 propr~etario neceosltado, por preço bnix:o, paro. 
depois promover a libertaçiio pelo fundo de emo.nci
paçiio, aproveitando o preço d<L tabell:o que 6 sape• 
rior áquelle pelo q11al eft"ectuo11 a compra. 

Acredite o nobre senador, que ena especulação nã() 
será procurada, porque .•• 

O Sa. CaJusn.o.so O:rro:u : - Asseg11ro a V. Ez. 
que o flicto tem se dado. 

O Sn. 1\I•ua.o. Dll v .. soo,.antos: - ••• porque ,.-ia 
otrerece vantagem, e q 11ando fosso posta em pratico. 
niio póde ser qualificada trafico de escravos, po,... 
quanto este con•iste na. especulaçilo de comprar paro. 
rovender, e nunca na. compro. de escravos para. liber
ta-los pelo f11ndo de cmnncipuçiio; o escrava entro. 
no g<>zo de sua liberdade, e o proprieto.rio é indem
niso.<lo do v .. Ior legal. 

O nobre senador comprehende quo não é preBU• 
ulivel que alguem vú. comprar escravos. nindo. mesmC» 
por preço ba.tx.o com o intento de ren'li-los mala ta.rde. 
pelo fundo de emancipação pelo. esperallÇilo de um 
lucro eventual e incerto. 

A clo.osificnção para na libertações pelo fundo d<> 
emnncipn.yii.o é feita. uma. vez em cada nnno, e não 
comprchende todos os escravos que siio julgados pela 
respectiva junta. na.s condições de recebcre1n ess., be
nebcio, nem todos são efl'ectíva.meoto libertados, 
visto como o fundo de emancipação destinado para 
este fim é sempre insuffi::iente • 

Além disto ba o risco de viela. Qual será o cape .. 
culn.dor que vá cotnprn.r escravos pn.rn. conscrvn.-los. 
aguarelando IJ.tlO o fundo de emancipação os liberte, 
COI'rendo o rtsco de não serem clnsRifica.dos ou não 
poderem ser contemplado cn. libcrtnr;ii.o c correndo 
ainda o risco do vida e com o prejttizo cel'to pelo 
empate do ca pita! '? 

O Sn. CnnisTIANO Orro,.-r : - E eu asseguro nli 
nobre senador que o facto tem se dnelo. 

O Sn. liiRmA DE VAsco•cm.r.os: - Ain<lo. 'Jllnndo 
tenhn-se dndo. n:i.o importa. o rcsto.Lelechncnto ou 
resla.Lu·nçiio do ta·nfico de esernvus, o flUill consiste 
cm comp1·nr e revender por ma.i<n· prd((l'· () cSCl',LVO 
é nllorriudo mediante clnssifioação logul c pele> valor 
da lei. · 

Onde é que isso j,\. foi tl'o.fico ãe escravos 'I 
f O Sn. CllRJSTI.\"O OrroNr :-A minha qnestiio & 

!'lUC o projecto dú. uma. gn.rnntin. a. essa. cspectt-
lução. · 

O Sn. !IIEtRA. DE VAscoNOEJ.J.os :-MM niio so resta
belece o tralico do escravos. Evidentemente esta. 
objecçií.o estú morta, 

Nem semellwnte transncçiio scrA possh·el, e quando 
se verifique, não poderú. ser qunlificndn. de compro. 
e ,•enclu de escro.vos, que n.lills nii.o ú prohiLi iu. den
tro da província; t11do rednz-se afinal á libor'n<;iio 
pelo fundo de emn.neipn.çã.o o essa teria. lugar nos 
termos da. lei ou o escravo po1·tencesso no propriotn.
rio prlanitivo, ou ao cessionorio, rztle o comprou. Niio 
ha vioJo.yü.o de lei, é nma trn.nsncc;ito Jicitn. e qtte 
antes favorece do que prejn,lica a Jibe,·dnde. 

O Sn. CIJA!ITI .. !CO 0TTOlll :-E' um dos pe<jll~noa 
corol1ariostro aystemn. do PL•oiecto: tnu.s nü.o ó esto-o 
principal <lefeito. 

O Sa. ltiKtRA.. DE VAIIQQNQIIU.411:- Fui, entretanto. 
uma consur .. por V. Ex. feita e !JllaliücadtL do enor- . 
midade I ! Vej~mo• oa oa,r<>a defeitoa, 

O oe"undo ~efeito nntll<h p~lo nobro ~eno<lor é e 
reln.tivo

0 
aoa Olilcrn.voa morto~~o, qn~ tnrii.o a,ualiticnrlos .. 



APPENDIC.I!: 

o Su. Clli\ISTIA:IO o·rro:u: -o govoruo jil reco
.áheceu qne isso era materia. <lo regulllmento, no 
, ~nal poder'- corricir o defeito.: · ' · 
. ·O Sn. M•ru. n• Vuool'lnELLol": -Então o nobre 
.-enador não insiato 'l O governo com offeito póde no 
rA"egulamento determinar que nas matriculas se fação 
ia• correcçô"ea necessariaa •. .A lei, além disso, impõe 
'!lnulla áquelles que commetterem omissões ou fizerem 
,aoclaraçõea fu.laas; e quanto á fraude apontada pelo 
·!Dobre senador, isto 6, o crime daquelles que promo
·:.erem a libertaçii.o de ncravos mortos pefo fundo de 
·.emllncipação para receberem o preço, estl> compre
·íhendi<lo no art. 264 do codi:;:-o penal, que pune o es
·. llellionato o ••• 

O Sa. CKRISTIANO Orro:<I : - Como entre nós os 
IJegnlamentos legisliio, nilo insisto. 
· O Sa. MErnA. n• V uoo:<OELLos :-Não é preciso· que 
• regulamento legisle ; temos o codigo penal q1.1.e 
~no o crime de 6Stcllionato cm. que 1ncorro a.'luelle 
.4_ue qualifióo.r escravos mortos c promover sua iber
'"'ta.,ão. 
~ A. magistratura cumpra o seu dever opplicando a 
lei. O legislador nii.o é executor e o facto está pre
visto na legislação. Além disso estou certo que os 
proprietarios nii.o se lembraráõ de semelhante fiando; 
:façamos-lhes justiça. ·. 

O terceiro defeito notado pelo nobre senador é 
~fraude em prejuízo do fundo do emancipação •. Creio 
qne à respost<L a eota censura. estõ. comprehend1da na 
que acabo de dar. 
+-_0 Sa. CllniSTLANO 0TTONI : -Sim, senhor; mns a. 

minh·a. objecção hoje. a. respeito da. qual desejo ver 
'ilemonstrado o meu e,ro, ó que o projecto força a 
e1cravidão a durar 13 annos. -

O Sa. Il!zrnA. n• V A.SCOr<ai!LLOS i- Não força 
O Sa. Cun.tSTIANO 0TTÕNI : - Forçtt. 
O Sa. LB<io VELLoso: -E que mal haveria nisto 'l 
O Sa. MzmA. nz V A.sao:<aEtLos:..:... Tratarei desta 

ifUeatão, antes. porém, occupnr-me-hei de uma. outra 
censura que tem sido arguida. com ins1stencia.. Refi
ret-me no crime de c.couta.r:nento, especifica.do no pro
jecto. 

O illustrado senador ainda hontem, a exemplo de 
outros. atacou a. dispo .. içã.o do projecto qne pune o 
acoutamento de cscr:avos. Entendem· os ii lustres· op
FOSicionistas quo esta di!-iposiçü.o não de\'e sermontidn 
no projecto. porque é uma. innovn.çiio impropria da. 
lei que dccrctnmos. Nii.o é innovação, o crime jú. 
existe, e tem &ido punido pãlos tribunncs. 

O Sn. Csnr~TIA.NO Orro:<I :-O que disse é que era. 
.preciso. definir quo.es os netos que constituem esse 
Dovo crtme. 

O Sn. 1!ErnA DE VASCONOELLOs:- Refiro-me ao que 
,i!isso o nobre senndor por S. Pnulo. O nobre senador 
'Pelo Espi1·ito Santo dis~e hnntem que era. necessario 
·que n. lei definisse o que era. o.coutnmcoto. 

1 O Sn. CntUSTIA.No 0TTDNI :- Qun.cs süo os netos 
que· constituem esse noYo clelicto~ 

~ O Sn. 1\IctnA DE VAsoosoELT.os : - Nüo hn. neces-. 
Jidado do;;sn. clnssificta.t;>Ü.O, o cl"ieuc não 6 novo, a. dis
~osiçii.o do projecto flUe se refere ao ncoutnmento fa.z 
)uençiio do nrt. 2GO do codigo c nhi ~atá. defioido o 
erhne. 
· O Sn. FnANoo DE S.l : - EstiLo o.s penns, nut.s nüD 
~•ti> clefiniuo o crime. 
1 O Sn. 1\IErnA. Dll Yuoor<CELLOS:- E como tem sido 
Applicndo o nrt. 2GO elo c·· di~o. se nii.o hn definição 
do crune 'l' Nlio ha. necej:;sidl~do elo no·vn definição. o 
crime jt't 6 conhecido. jl't tem sido clnssificni:lo pelos 
tribunncs: ntó hojo o ncontnmcnto d1! CSCI't\VOS tcn1 
Sido p1.1nidC1 sem ncccssitlude da outrn detiniçH.o. mns 
són1entc em virtude 1lo urt. 2ü0 do cncligo : esse crime 
consiste IJl\ occnltnçoüo do escro.\'o feito. de mú f..é com 
o fhu de prcjndicnr o Sl'nhor. Asshn o tém entendido 

. os tt·ibuna.cs ; chnnu1-se ncoutnn1cnto a. occultuçiio 
dOlC>SIL de CSCI"R\"OS. 

Nlio póde set· considerado ncotltnmcnto, co1no B'ttp .. 
ll'OZ o nobre oennclor velo EsJ:lirito S11nto, a hos.r>itnli-

_, ______________ __ 
' dado pre•t"cl" ao escravo que pede soceorro, p~r-

qualquer motivo <JUO seja, ainda que seja perseguido 
de sen senhor do !;_Uem rec~il' Ç!'~tigos, etc. ; neste 
easo, o asylo dado pelo vizinhQ ou qualquer cida_diio, 
emquanto apadrinha, com'! vul .. nrmente se d1z,_o_ 
escravo, niio póde ser cons1derad"o !\coutamento, n .. o 
póde ser considerado crime, porque a esse acto falta > 
um dos elementoa elo delicto, que é a fraade ou a 
má fé. Niio é preciso que a lei dissesse que nesse 
coso o asylo prestado ao escravo niio pódc ser consi
derado cnme, porque r.o proprio codigo criminal está 
estabelecido que nüo ha.verá crime sem má fé : é um 
principio geral, que don:ina todos os crimes. 

A.sstm tn.mbem nü.o péde ser considcro.do neouta .. 
menta o acto pratica.do p~r aqu~lle que de boa fé 
conserva. em seu poder um escravo. sem saber qne o 
é ; desde que se provar, por~m. que elle está de m:l. 
:fé, que elle conservo. o escrn vo em seu poder com o 
fim ae aproveitar-lhe OS serviÇbS OU de prejudicar O 
senhor, cstl> clarnmente deiinidc o crime de acouta~ 
monto. 

O nobre senador pelo Espiritó San.:-, disse hontem : 
"N"e.otns questões eu deixo-me levar p~lo coração. • 
Deflnio assitn a. flUa. situação. ~Ias· o leg:~la.dor nõ.e 
deve ser principalmente philosopho ou m .. ::.lista ~ 
Frecisa. ser pratico, receber lições nn experiencia.. c 
estudar os facto& e costumes e dn.bi tirar e1emento!l,. 
e bases para a lei ou reforma que projecta. de modo 
que ella contenha todas as providencias necessarias a 
sua fiel execuçii.o. 

O gue succecle, o que tem succedido nltimomente a 
respeito de a.coutamento de escrnvos 't Tem sido esse 
o meio :frn.udulento pelo qunl especuladores tem p_ro
c::nrado prejudicar l>roprietn.rios de escravos. perturbar 
as fa.zendns, illudtndo com espernnc;n de liberdn.do 
que, nem sempre se reaHzão. os infelizes cnpth~os de 
quem o.ufercm ·serviços e outras vantagens. Quantos 
philantropos por nhi existem 4 custn da proprieda.de 
alheio, c até dos infelizes escravos 'l Este crime jú 
existia.. como disse, em nossa. juri~pruclencin; nntes o 
e depois dn lei de 1871 o ncoutamento de escravos 
tom sido sempre punido. Invoco o testemttnho de um 
brn.zileirc, distincto e emancipador muito adiaDtndo, 
j<í fallecido, o·S··· Perdigão Mnlheiros. Em sua obl·a.
Emancipação no Brazil, exprime-se elle nestes termos 
{l~) : 

« Hn n.inda. a notnr-s6, que ning1.1em deve acoutar 
escrnvos ft1gidos, sob {)ena. de ser punido. desde que 
hnjn. ft·nude ou .sciencia do. pnrte do qncm o a.~outar. 
Etn todns ns épocas e entre todcs os povos a.ss1m tem 
sido.» · 

A jurisprudencia dos tribunnes adoptou esta dou
trinn. Tenho presente· n sentença. proferida por u1n 
ma.~istrndo illnstre, e que nüo é suspeito, prineipn.l
mente a.o nobre senndor pelo Espirito-Snnto. Esta 
sentençn. é n&si~nndn. pelo St•. Dr. Cnrlos Hoó.orio 
Benodicto Ottoni ; era elle então juiz Je direito de 
Din.n1n.ntina, e, jnlgnndo urn processo sobre u.cout.:J.
m"lnto de esc1·avos, ·proferia o segllinte . dcspa.c.ho 
(Zd) : 

cc Dou provimento ao reC\trso interposto e:JJ-cf{ioio : 
porqnnnto dos nntos -provn-se, quo Antonio Angelt1 
Xovier ncoutou cm sun. cnsn, scientemcnte com fraude 
o cscra.vo l"rnncisco Cnp.itü.o, incnrl-endo J.esto ma
ncirn nn snnc,.:iio pen~l do nrt. 2GO do . codigoo cri
minnl, entendido c explicado pelo. que ensiun o 
Sr. Perdigão ninlheiros (E.vcravidão no Brazil. § 14. 
pn:;. 20, nottt 1"<0), citnndo a lei elo 15 de Outubro 
de 1837, c nviso n. 307 de 8 de Julho de 1SG3. e 
portanto o pronnncio como incurso no citndo a.rt. 260 
c o sujeito ti prisüo e 1ivrnmcnto. O escrivüo lnnccs 
o nome do 1·éo no t·ol elos ctllpndos, o o recommenda 
nn- prisão. onde ao nchn, pn;::ns pelo mestno ns cllsta• .. 
Dimnnntina. 28 de Abril de 1875.-Carlos fionoriB 
Benedicto .O/toni. » 

Não s!io. por conseguinte. procedentes ns objccçlSes 
com ta.ntn. insistencin. O_]'"lpostns pelo nobre sena.dor. 

O nobre senador no1· Minn.s Gernes, o Sr. Atfonso 
Celoo. com bntendo n disposiç;io elo nl't. 2• § · 3•. q ua 
se rc!erf) {L libet·ta.çüo elos escrnvos empre.;;at.los nn. 
lo.\"C'Illrn. c miner:Içoüo. declarou que essa pl"o\•idel1ciu. 
ern. inntil e ina.ceitav~l, CJ.Ue era nmu. utopio, o qu-. 

1'1 ·, 
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iiao seria apr~veitada em :ravor da. emancip.a<)iio ; 
entre· outras obJqcções, S. Ex. produZJo ns segumtes : 

(1•. que~. ser.ado o escravo a.lforriado por n1c:.ado do 
_·•eu va.lor,. tinha. logo o proprictario o prejuízo de 

• !iO "/•· . 
r. ' . Nilo .. procede · estn objecç~o p~rqun'!to, nl~m ~c 

receber deade · logo o propr:etarto a. 1ndemn1saçuo 
.··pecnniarin da metnde do vnlor do escravo, é iuclem
' niáâdo da outra metade pelos serviços que durante 
'5 annos o liberto tem de prestnr. · 

DisSe .S. Ex •• em segundo lugnr. q11e os escravos 
: aas fa.Zenda.a emprega.dos no serviço domestico fica

riii.o livres gra.tuitnmente e, por conseguinte, o pro
juizo do proprietariu subiria. rle 50 •/ • n GO 011 70 •f •. 

·: Niio procede esta. objecção, porquanto, segun<lo 
cletermina o proj ectv, seri'io libertados todos os esct·a
vos existentes nas fn.zcnda.s, inclusive Ofl que forem 
empregados, dentro das mesmas fazendas, em serviço 
domestico. A lei não fez exc_epção, não exclue, nern 

; podia excluir os pnucos escravos occupaclos no servioo 
<lomestico da família. . · 

Finalmente, disse o nobre sennilor que os títulos 
de 5 • [o. destinados á indemnisaçii.o dn meta.de elo 
valor dos escra.vos não terião aceitação, porque regu
la.Ddo o juro annunl de cn.da um de•ses titulos ele 
10 a 12. "/•• era insufficiente para cobrir as clespezas 
do salar1o aos libertos, n cujo pngnmento ficnvi\o 
sujeitos os proprietnrios, salari.o que deyia. ·importo.r 
annnalmente, no mínimo, em 36/1 por cada escrnvo. 

Estn objecção não "{>rocede tambem, porque o juro 
aos titulo• não é destinado no pa.gnmento dos sala-

. rioa aoa libertos; esta. despeza é compensndn pelos 
aerviços que oa mesmos libertos prestão; os títulos 
constituem um capital de q_ue o senhor poderú. fazer 
uao. a.pplica.ndo-o. do. ma.ncna. qtte j11lgnr m3.is eonve
Diente. 

.Ainda ~uan'do fosse a indemnisnçuo telta em di
·Dheir"o, o'Juro niio seria suffieiento ·pa.rn cobrir a dea
pez'a com o salario dos trabalhadores livres. 

Sr. presidente, tem sido muito 1mpu~na.da, e o 
honrado senador pela província do Espírito Santo 
· moatrou especialmente desejo de vi! r di•cutidn a dis
'posiçi\o do projecto que taxa o valor doa escravos, 
porque o valor estipula.do no projecto é muito elevado, 
e para baae dessa demonstraçiio tem se invocado o 
termo médio das ultimas liberta.ções, ou pelo fllndo 
ae emancipaçüo, ou por associações particulares, ou 
por camaras mnnicipaes, ou pela liberalidndc par
ticular. 

O· illustre senador pelo Espírito Santo trouxe pnra 
baae de sua argnmentnçiio libertaçõea concedidas em 
Pernambuco até por 906000. 

O Sa. CsnrsTI~NO Ol'ToNI :- Pelo fundo de eman
cipação provincial. 

· O Sa. Mmra.A. DB V uco:<caLLos : - Neate caso 
S. Ex. J>odia ir mtiis adiante, J'Orctue rio Ceará se 
libertárao escravos até por 5SOOO I 

Eata baae é falsa. Não se púde calcular com clla. 
para estabelecer o valor dos escravos. Esto. deprecia
ção de preços é devida a circumstnncias extrnordi
Daria.a e anormaea, bem conbecida.a, e ~ue niio preciso 
referir; e o legislador não deve ace1tar como base, 
par., determinar o valor doa escravos, o preço acciden
&al de alforrias promovidas e obtidas sob influencia 
de causas extraordinariaa e transitarias. 
. O ·Sa. Lutz FmLIPPa:- .Apoiado. 

- -~ O Sa. CaanTt~~o 01'TONI dá um npa.rte. · 
-~·O Sa. JI.IKJBA. DE Vuco:ccmLLos:- Ainaa. mesmo 

· ·' quanto ao fundo de emancipação, tem influído para 
depreciação de preçoa essas cnusa.s oxcepcionacs, 
além de que o preço para "" n.lforrias pelo fundo de 
ema.ncipnc;iio depende de circumstnncins diversa&, 

•. como a idAde. sexo, robustez, nptidão1 etc .• etc. 
O preço da tabella, devidamente apreciado com 

. · imparciahdade, niio é exagerado ; o legi•lador nem 
devia adoptar o preço eltivndo dos escravos, nnterior 

·, áa agitações desses ultimoa tempos, nem tambem 
• .devia aceitar a excessiva <lepreciaçi'i.o, que não pódo 
· exprimir a realidade do valor, 

.2:: Cumpre attender que o prec;o da to.bella começa 

desde jf• a. ser deditzido, c quanto ás c•cr:.vas d;\-•• 
n.climinuiçfio da 25, 0/o'• ' ' 

Ga.,.nntl.l-se aOs ... ·prci_prJetnpOs do cscrn:'-':o~ !L P.a_z: a. 
tmnquillidade de que tanto ·c<Lrecem, c· a_ dJac•phna., 
indi&pensa.vel á regularida.de ele trnbulbo, e o preç .. 
corrente aubirá de 1 a 2:00oaooo. ., · 

O Sn. CantsTIA.!(o Orrol'lt': ...;; Si\o. conjecturas. ·· -, 
O Sn. 1\I>:ta.A. Dm VA.ScoNOEI.Los :- Nito são. conj .... 

cturns, é a. realidade; prova.d" pelos f"ctos. · · ' , 
Preciso abrcvi1tr as minha.s observnçl5cs porque ostoí. 

es~otada. n hora destinada. ú primeirtt parte_ da ordem. 
do

0 

dia, por "isso vou resumindo mrn has ob~llrvaçil,!'l· 
S. Ex. o.prcseutot.t. pa.rn. base de sua nr_gumcntn.•;a.o., 

com o fim de provar que o preço do 'pt:ojocto é m1ti~o 
elevado, a. média. ca.lcula.da. sobre os preços ele alfor
rio.s pelo fundo de emn.acipn.çã.o, em rclnçi'Lo a.os nnn_oS'., 
ás provincia.s, e quanto ás quotas destinnclt\S ao fundo 
de emancipação. 
· Qun.nto a.as CLnnos, apresentou o nobre !enador a 
médin. elos preços ele 1878 nté 18~2. rcguland<? era 
cada. anno ele 693/l no minimo n 760/l no ma:>umro, 
como se vê elo ae~uinte mapp<> que p11blicou em sell 
cliscurs'> (lt!): " • 

« Em .1878, a média era 6961!000. 
« Em I 879, era. 693#000, 
« Em 1880, 696/JOOO. 
" Em I 881, 735/JOOO. 
" Em 1882, 76011000. » 
Essa. demonstração 6 favoravel no projecto, por

qunnto n. médin. miníma. dos preços em cad'!- anuo .; 
superior á méclia do valor da tabc\la do proJecto. 

O nobre sentldor, parn. a.ttenn11r o effeito nega. ti v o 
do. sett calculo, nffirmou que a. média. ia gradun.l
m~ntc diminuindo todos os ~nnos. E' enga.:1~. _o con
trario se verifica. pcl~ demonstra.çüo supra, o 0 1fnct() 
verificado é que ele 1881 :.té 1882 o preço cl~s escravo» 
subio consideravelmente. 

O Sa. CIIBISTI<I.No 0TTONI :-.A média. ele cada anne> 
é que vai descendo. 

O Sn, MmtaA. na VAsooNnl!:LLos : -Conto 't .E' jll•
tamente o contrnrio, a média. de cn.dn. nnno vai gra
dualmente subindo, como o demonstra. o ma.ppa 'lHe
já li. 

O Sa. CaniSTUI'Io. 0TTo:..<I·~-..:_ O preço no m.ercnJL> 
descia e. ahi .creacia. · . 

O Sn. Mera.A. DE VA.soo!'IOBLLOS:- E' jttstam.er.ta 
ahi que está o engano. 

O Sn. CaniBTIA.No Ol'ToNl- E' notorio. 
o Sa. M&ma. DZ V.a.aOOI'IQELLOS:- Os r .. ctos prO\'iLO 

o que affirmo : até 1882 o preçu dos escravos subia. 
posteriormente é qne dimtnuio. 

Portanto, o calculo feito quanto.aos nnnos ~ contra·· 
producente. 

Vejamoa ngora se aproveita no nobre sena.dor _r ... 
médins ca.lculndas quanto ás quota• clestinnclna pnr.• 
hberta9ão pelo fnnao de emancipaçã.,, 

Vou lúr o mappa. apresentado por S. Ex. (ltl): 
c< Eis, disse o nobre sena.dur, os resulta·'los mt!di···• 

das seis d.iatribuiçõca : 

Escravos al~ Despeza Pre!JJ mt!cl /o 
{orria<los 

;"· 

1• quota. 790 678:87811 859/1000 
•· 2.• quota. !J3G 995:79011 I :06311000 

3• quota. 564 517:3678 917/JOOO 
-i• quota.. 729 550:337/l 74UOOU 
5• quota. M5 3(.9:10511 638111100 
6• quot ... 309 173:{1681! 562$000 

Toto.es 3,873 3,264:9459 81&3SOOO -- ---
f" A média gert1.l extrahidu. das di\'ersas quotas ~ de 
843#, muito superior á média da tabella elo projecto; 
até a ultima métlia correspondente ú. G• quota ni,da 
é superior, e P._Or co~segninte é ~on~raproduccnte 
eaaa demonstra.ç:ao, o.as1m como a prune.U'a. 
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·· . b Sn. CuntsTIANO OTTo~I :-0 que serva: a. média. 
·" geral ou o preço actual 'f ~ ... 

o· Sn. MEIRA. DE VA.sCOl:'fCitLLOS ;-Q.uu.nto .ís pro
vincias, a média e;cra.l ó de 613311, por conseguinte é 

. tambem· superior ú. do projecto como se verifica. do 
mo.ppo. •••. 

O Sn. CuniSTUNO O·rTo:<I :-0 que condemno é qtte 
n lei vá. ga.ro.ntir os preços dos escravos. 

O Sn. MI!InA. Dm V ASCONC:ELLos :- • • • apresentado 
pelo nobre senador (td) : 
Províncias e município neutro 
Mino.s Gera.es • . • • • • • • 
Rio de Janeiro •• 
S. Paulo • • •• 
Espírito Santo •• 
Amn7.bnns.. • • 
Pn.ra.nú.. • • • • 
Mato Grosso. • • 
Parli • . • • • • 
Rio Grande do Stu •• 
.A.Jagoas. • • 
Mara.nhií.o •• 
Goyaz. 
Babia. . . . • • 
Município neutro 
Sergipe. . • • • 
Pernambuco. . . • • 
Santa. Catharina. • • • • 
Rio Grande do Nort~ •• · 
Parahyba •• 
Piauhy •• 
<:cnrú. .. 

Médio preço geral •• 

... 

Preço méclio 
•• 900~000 

880,9000 
82>5$000 
700$000 
6S3COOO 
672~000 
672S000 
65GROGO 
6318000 
611$000 
608SOOO 
509S000 
57US000 
575$000 
5578()00 
551HOOO 
470SUOO 
455HOOO 
430$000 
'•ll8000 
174$000 

6G3S000 

Se V. Ex. somente condemna. que a. lei garanta.' os 
'P.reços, a. questito é differente, a üxnr;ü.o do preço em 
lei tem entre outrns vO:nta.gens n. de cvitnr abusos. 

. que so davão na~ avo.liações para alforria pelo fundo 
dc.emancipaçüo. O que nüo é ab•olutamente possivel 
é estabelecer um preço para. cn.da. provincin, segundo 
~ntendcm. nlgu.ns dos 1llustrcs impugnadores do pro
Jecto,. ser1n. ..• 

O Sn. CuniSTIA.NO OrTosr : -Nessa parte concordo ; 
o que sustento é qtte é absurda a tabella de preços. 

O Sn. ·:bbrn .. DE V A.ScoscGLLOS: - Pela. tnbe11a ou 
:fi.~a.çii.o. de preços ninnoucm n.presentou argumentos 
tna.is vnliosos que o nobre sena.dor. qunndo recla.lnou 

· contra os abusos que se tem dado cm frnttde do fundo 
de enln.ncipnçü.o, porque era. justu.monte nas a.va.linçõcs 
dos escra.vos pnrn libertnção qtle se dava. o princi
pal nbuso contra o qual S. Ex. reclamou. ( Ela um 
(l.pa.rlo. ) Quer o nobre senador ver como é regular 
e nté baixo o valor fixado no projecto 'I 

Calcule S. Ex. a durn1•ito da escmvidií.o por sete 
a~n?s, por exemplo, e tomnndo por bnso o sa.lu.rio 
nnmmo por anoo, ve1·ú qtte o valor dn tnbella é ra-
:z:oavel. . 

Em 1871 o illustrado Visconde do Rio Branco, 
sustentnntlo a. sua. reforma., cnlculou o snlnrio 
annual do escrn.vo de 100$ a 200~. salnri" que tem 
a.ugmcntndo : hoje, o scryiço de um escra.vo vn.!e 
muito mnis. 

Mns, calculemos sobre esta bllse, e teremos : qtte 
o. valor de OOOH em sete annos corresponde ao salario 
do 12811571 por nono, e IOS714 por m•:z:. O valor de 
80011 c·orresponde ao salario nnnual 11411285 c mensnl 
de 9/1523. 

E assim vai o salario proporcionnlmcnte <limiuuindo 
até que um c:scrnvo do 20011 :;:unbn. o snlnrio ninlia.
monte inoignificnutc de 28H571 por auno, c 2g3SO 
por mez. 

Esoo cnloulo 7!1 seguro, e evidentemente prova. que 
os prec:-os dn. tnbolla. nüo sü.o elevados, c isso po.ra. 
aquclles q\to, como ou, noreditü.o quo no l?rnzo do 
scto nnnos, ponco mn.is ou 1uenos, a.. cscrn.v1dlLo estt\, 
ex.tinctn, qnn.nto tnnis pn1•a. a.qttellcs que co1no o 
nobre senndor ncreUitüo auo elln. <lurnr{~ J:IOr es-
pa.ço de 13 nonos. • 

o Sn. CuntSTU~O o~·roNt :-Em todo cnso, 6 cnso 

pnra n.pplaudir o ministcrio a defesa <J.tte está fa-
zendo. · · 

O Sn. M•tnA. J>o Vuco:<cELLOS :-'- O projecto tem 
sido defendido, o governo o .tem defendido e foi tam
bem difenclido n:t.. camnra dos deputndos ; creio que., 
posso concluir que ns censurn.s do nobre senador como 
de todos os ,que impugniio o projecto não siLo proce-. 
clente•. . f • • 

(Trocão-3e apartes eni!·e os Srs. Cltrislia.lio Ollon> 
e sa.,·a!va.) - ·-

Fnlta-me tem:po pnrn tom11r em ·considornc!o o.lgu.:: 
mns outro.s objecções. co1no deseja.vn.. . . 

Não tcrmion.rei pot·éln scnl impugno.r utna. que tem 
tomado vulto, e que teu1 sido muito reproduzida., tendo 
sitio nté o.prcciltcla. em jornncs cstro.ngeiros. 

E' o. que :;c r c fero ú. disposif,~ito do projecto .qtte 
liberta os escravos de GO annos com _ obrig:nyão de 
presta. r. sc1·viços po1· 3 nnno.!l, no pa.sso que os cscrnvos 
immediatnmcntc mais UJO?OS süo libertados sem onus 
a.lgnn1. 

Essa objecyüo nã.o é procedente. ·: 
O nobre ex-presidente do conselho de G de Junho 

repetindo-o. em umn dns ultimas ·sessões.. no pnsso 
que procnrou justificar disposic~ü.o identica. do projecto 
de 15 de Julho. npenns consCguio ·demonstrar que 
mnis injusta. o ioiquo. é a. di~;posiçü.o quo defC.udeu, 
adoptada no Jll'ojecto de 15 de J·ttlho. . . . . 

O projecto do 12 do !llaio liberta escrn.vos de 60 un
IlOS Com a. condh;ão de prestar sc::rvic;os por 3 arinos, 
cessando essa. obrigaçü.o nos G5 o.nnos. sendo-lhes ga
rantido o direito de remir esses serviços mediante n. 
indémnisa.çã.o 1)ecun ia. ria. de tooaooo; as.1uo.is. moçc..s. 
porém, são nlforriudos mediq.oto iademnisllçiio de seu 
vnlor, sem mnis onus o.lg;nm. · .. 

o projecto do 15 de Julbo libertava sem onus nl
gum ~a soxngennrios, os mnis moços d€-\'ilio ser 
fiberto.doa pelo fundo de emoncipuçüo, fica.vüo po1·óm 
privo.dos 'desse beneficio os ele 55. a.nnos, estes dàviri.o 
esperar os GO annos pnm goznrem de sua liber
dade ! 

E; evidente que o projecto de 12 de Unio ~once
denclo a. libet·da.de aos sexn.gennrios con1 1.\ obrignçüo 
.de prcstnr serviços por tres nnnus é muito mais equi
tativo senão justo, do que o de 15 de Julhci, que 
condemnn.va. os escravos de ;j5 n.nnos no cnptivciru a.t~ 
COU1pletarcm GO o.nnos, ao pnsso·que os rtll\iS.ll.loços, 
de 5(1. nonos por exemplo, po<liiio entrnr no 'i;ozo de 
sun liberdade sem onus aignm. · · ·. 

Os sexngena.rios 'do projc::cto de 1.2 dO 1\o!nio são 
libertos, o onus da prestoçiio' ele sen·iços :i!éu:i de ser 
UJna ueceosidrule pa.rn ndqnid1·em o habito dó t-rabn.lho, 
e não so cntrcgnrclnÚ ociosidade e no vicio, é a.ttenuado 
pclnfncili<ladc de remir rnerliante 1nodica. iud~n1aisnçii.o, 
entretunso os de 55 nnnos. segundo o projecto de 15 
do Julho. ficu.v-üo irt·emissivehuente coudémnri.dos no 
caj>tiveiL·o pOL' cinco nu nos ! Ao passo que os 'de. 54. 
pr,diü.o goznr do beneficio de serem libertados pelo 
fttnllO de ctnuncipaçií.o ! A. disposição do projecto de 
15 de Julho é manifestamente mais ioiqtut. 

Assim como esta., sií.o tocla.:s a.s cens1.u·ns opposta.& 
no projecto do 12 de 1\Iaio. 

Senhores, ost<• l.iem reconhecido por todos; nindt~ 
mesmo pelos i Ilustres opposiciopist11s no pí-ojecto, qnc 
o. reforma do eletncnto servil nas circmnstnncins do 
pniz deve' promover rc. ema.ncipa9ü.o grndnnl. e o plano 
de re!onno. qua.lqtte1• que clle :fosso 'pnrn. 'esse 1i1n 
a<loptado deve respeitt\r o ncautelnr interesses c di
reitos do r,nturaza. diversa, e n1ui hnpo1•tnnt.es. 

Devo protcp;OL" o direit<.o de liberdade aprcssand-3 
1nns uüo precipitando n emo.ocipnçü.o. 

Deve respeitar o direito de propriedade senüo 
como um direito untura.! o legithno. n.o 1nenos .como 
um direito que reprcdento. grandes interesses, fortuna. 
e riquozu. aaqttiridns de bon fó sob n protecÇií.o do. 
lei, q uc sel'\'Oln de apoio e ampnro rartL 1nilharcs de 
fu.nulias fl\tC ficnriü.o reduzidas t\ indigencio. se por
ventura fo•••m eopoliadas de sua propriednde sem a 
intlemnisnçü.o. . 

Deve tnmbem proteger,, quanto for possivol, a or
ga.nisnçü.o do trabalho ngricoln, e bem ns-sim }>tf'o• 
vidcacinr pnru. quo BC\ oo•~•·e nnturu.lmentc, c eem . 

.... , 



:,os 

' "&tropel lo n transição do trabalho escravo para o trn· &J governo, onde póde preotnrgrandes serviços ao Ee•· 
balbo livre. I tado, para o que está muito baoilitndo, pois que tenho 

O projecto attende a todos e1se1 interesses. a fortuna de conb•ccr seus talentos e seu caraeter, e . 
·· Favorece a liberdade, nccelerando n emancipação, devo mesmo dizer no n~bre ministro q_ue n;. • "" 
Juanto é yosaivel; basta nttender, que aómente pela arreceie por causa do discurso que .ouvio; S. Ex. --·•· 

r :;c!eprecinçao do valor a escravidão terminará infalli- melhores ministeriaes. Não é a primeira vez, Sr. pre"'' 
-velmeute em 13 acnos no maxJmo, e por conseguinte eidcmte, que me acontece acompanhar contra a m1nhF 
.desapparecerá dentro desse seculo, como deseja o no- vontade ao nobre senador pelo Paraná : era minh• 
"'bre senador pelo.Espirito Santo. inclinação votao· pela prorogativa a:pezar do int•reue 

O Sa. CHRIU'IANO o170,.1 dá um aparte. politico qne _da sua rejeiçã? po~ia vu ao meu partid~' 
• . e me parecJa ser a dJsposoç .. o do senado conceder • q Sa:.. M81RA DI! V.uoo,.aiiLL_oa_:-:- O prOJecto quer pro1·ogntiva; mas, já velho e niio tendo muito bom 

-J.maxs .. n"o q~er levar a. escra.vu1&o até lá., quer _que nome do ministeriaUsto., estava cotn-medo de prejudi_. 
I ella cleternune antes do~ _13 annos e ba 4• termtnar car minha reputação de opposicioniata permanent..;i 

"jJ>Orque esse factor é auXlhado por outros, •gu,.lmente portanto hesitava sobre o 'lUe devia fazer, ao Yotar IIi' 
.mlportantes. :lavor da. proro~ativa ou contra; ll~ns o nobre mi!Jis-· 

O Sa. CBIIIITI.\!Co OTTO!'U :- F~ito o calculo nãO tro depois do d1scu•·so energico que ouvio, vil que niio·, 
1élá o resultado. posso votar a favor. 

O 811. Mzuu. DB VAaOONOI!LLOS:- Tem a liber- O Sn. Coniii!:IA :-Temos a historia dos monse• 
:dade dos mais velhos, que víoo completando os 60 nbores. 
'1annos; tem mais o fundo de emancipaçiio especial O Sn. :MAnTINao CAMPos:- 0 nobre senador, con1 
)para Iibertaçüo dos maia velhos e para libertaçiio dos calor, eloquencia e clareza. tiio completamente desco
eacravos das fazeddas ruraes pela metade do valor. brio todos os defeitos da proro,.ativa ~· na su'"' 

o Sa. CJiniSTUI.'IO 0TTOI'!I dá um aparte. opiaiiio é um attentado contra a c~nstitU_i'f";O· e m_uito.-
0 Sa. MEIRA. »• v.scol'COELLOs: _Existe atnda 0 grty.v_e_. qne tnc a.rrnsta._ a votar contra.; nao e n~ m1nh:L 

'antigo :faado de emancipação que conticúa a ser ap- oplnHt.O o attcntad~ tao _grave com'? S. E:c. Dsurou,.. 
-plicado segundo a lei de 211 de Setembro de 1871. por9.u". a prvrog'!tlva e • um pessJmo . orçamento e 

mtuto nregulnr, nu.o C posstvel contestar tsto no nobre 
O 811. C••zsru,.o OrTONI dá um aparte. senador, mas emfim é um orçamento, é o que os mi
O S11. Mz:lftA DE VA.sao!CaELLos: -.A. morte 6 ainda· nistros permittiriio que o parlamento fiz•sse. O nobre 

. um factor poderoso infalhvel em seus effeitos. senador, não obstante tudo quanto proficientemente 
O Sa. C•nzsTI.u<O $)TTOl'II:- Esse factor tem sido ex pendeu, vota pela prorogatJ\'a, e para o anuo que 

'• princi.Pal vem voto.rá por outra, to.lvez. . 
. • • . Lembro-me que aqui nos disse o Sr. Barão •le Cote• . o Sa. M&ll\.\ >;!D v ... ~aoP<CELLOS •• - o proJecto :!avo- ~ipe que a corOa. lhe daria. a dissolu•;iio loso que 

trece ta!"' bem a_lJberahdade particular; ó ta,!1lbe!l' fóra · :;'bth·esse o projecto do elemento servil c a. lei de:: 
·.ie du'!tda" e l':'Contesta.vel. q?e ~ ema.nCipaço.o vo- meios. Só isto, Sr. presidente, póde~ não digo 
.1nntarJa concedtdapel'?s propnetauos ~ado coneorr~r justificar 0 voto do nobre senador,.mas explica-lo. 
:JIOderosamentc para d!mtnun· a. escrn.vtdão, e reduz.tr 0 nobre sennàor ni'io esqueça. essa. conc~i'i.n da qtlal 
,!J P_r:J.zo ... Qt~an~o depol& de certo numero de annos Já. cu estott livre, mns . é certo que na reso]u,:ão que o 
est1ver ~1mJnu1do o. vo.l?r dos ~scravos,. o ? numer:o nobre ministro aceitou nn. ca.ma.rn. dos deputados oq 

rdecresCido, os P.roprJetarJos serao_os pr1me1ro!!. a .h- notes, que S. Ex. Ôombiconcom n commissãõ da cn-. 
:'hert!lr seus ult1n1os escravos med1ante prestaça.o de mnrn, encontro defeitos muito grandes, c não espe...; 
·•erYIÇOS,. ou. meemo sem onus algutn, n~enns com n rnva. da. parte do nobre ministl"O tiio bom nmigo due 
._ eap_erança. de conservar nas fazendu.s os libertos assa.- praticas pa.rla.mcn'tnrcs aceitasse a reaohtção. 
lar.adoa. . • • • • . E' um orçamento por dous annos, S. Ex. maJ>uai 

Além do espmto phllantroptco dos fa.zencleuos, durar por ma.is nm anno ••• 
;está no seu interesse apressar n emnncipnçiio, antes s. Ex. manda Uurnr por ma.is um o.noo o orça.-
.. que ella. te;mine .. pela. ext!ncçií.o do Yn)or. do ~scrnvo. n1cnto vi...,.entc: é renlmente o quo nlli di~ o nobre; 

Com !l hberahclade partocular a emanc!paç_no t?t_al ministro. Bismnrk é um graucle homen>, J>ao .ba d~l
ha ele vJr no. fim. de 7 a 9 o;~nos sem nlnJs chsposu;u.o vidn, mns suas theorias 1:16 servem para o 1mper1~ 
nenhuma les•slahva. Para nno esperarmos este resul- allemii,.,; fóra da .A.llemauha. e lias mettcm medo e riO/ 
ta.do. seria necessnrio negarmos n. }lhilantropitt elos Allemanha mesmo não são bem nccita.s, o.pezar d•·lf 
·"bra~ileiros, n. evolução que sempre se opera. em todns gloriosos pretextos. Semnre qne elle tetn pedido o:· ... 
aa c!O:sses da sociedade. principalmente na dos pro- çamento por dons anno•, ô parlamento reteiradamen:4 

.]>rietarios, n favor da liberdade dos escravos. Por lhe tem ne~ado. 
·conseguinte de!õ!Cnnse o DC?brc .. aenndor, o todos que O ~obre ';cnn.~or pelo. Parnná, que impugnou a pr~· 
·:combatell'! o. ~reforma : u. h1storul. em breve futuro hn rogat1vo. com tu.o fortes argumentos, deu ao Sr. !DI-
de fazer JUStiça. a quem a. merece. nist.ro um múo conselho, qne estou certo, c"n1o duf'-0' 

O Sn. CnnzsTu.No 0TTONI: - Apoiado, a h!s- em o.parte, S. Ex. !'iio o.ceJtnrá. Sei 'l"~ S. Ex. é Ulll; 
,foria ba de por cada. cousa em seu verdadcuo conservaJor, mas ~ mn conseo·vador !Jbernl, quer ~ 
:Jugar. · go\•erno rcprCsentntivo, qt1cr o governo livre. 

O Sa. MBIDA DE VAsaoNcELLos:- .A. lei Rio Brnnco O Sn. ConnEz~ :-1\Ias núo aco~selhei orçam~nt<·~ 
~t"eve o mcrito incontestnvel de esgotar a fonte da biennucs; tratc1 de .. uma. necesstdndc excepczoual 
;~scro.vidiio; o projecto quo discutimos -a. re!ormn crca.da. palas ncontccuncntos. 
·:Saraiva- ba. de ter a virtude de extinguir a cscravi- O Sa. l\IAU'J'rsuo CA>ti'OS :-Mas V. ·E><. que ri,. qnt 
'dão dentro de poucos o.nnos. nntes so votnsse por dous nnnos . 
. : .A historia l1a de re~htrar este :facto e n postcri- . O Sn. Conntu.A. :-Pnro. n. o.chuinistrn·~·ão cntrAl' et"lm. 
,aado, em futuro proxomo. hn do fnzer a dev1da jus- re~ularidaclo. 
··t.iça. (.Apoiados; m~<ilo bem.) 0 Sn. MAnTrsJto CAMPOS :-0 que censuro é que isto; 

nü.o 6 proroga.tivn. ú tun orçamento po1· dous acnod.1 

ll)lSCURSO PRONUNCIADO N.A. SESSÃO DE 22 DE' 
' SETE~IBRO DE 1885 

·I 

o ~r. u .. rtlnbo VnnJpo,..c-Poclia. dispensar-mo 
de pedir n palavra depois do discurso elo uobre sena· 

-..:dar pelo Pnra.n1i, 1nns ó com n. ma.ior satisfn~üo quo 
Jl•licltO ao nobre minhtro da Jazcu~1a P.!'.r ___ eloi'\ICÍIO 

P1·orugntivn é por a.lgu'?s. tnczcs c se_!ll nenbumn. a11-· 
torisnçiio. O nobre m1nastro snbe tu.o bCln co1no ~u. 
que a unicu cousa. que o govcru ... o ti.nhn. o <~iro.ítu L~e 
pedir a uma cnllun·a. cm qnc llilO t.mhn. 1nn10rU1. cn~. 
uma. prorogn.~ivn_ por prnzo muito breve e Rem ne-
nhuma. n.utor~s~çuo. . , . _ _ 

O nobo·o mlDJstro d~ru qu~ ns autol'lsnçoo!' lhe for;~O 
impostas, o alegro .. ln C corn Jsto, porqno [t. tnun que uuo 
sou tninistcrjn]u;ta n1c dú a. espcl'nnça Llc que att a.uto

,· .. rhta~ües CJ.UC forcn-1 rJl•ttjLl'-1h:iw .. i ~c.o .jCL'd'~~o J,JUblico.1, o 
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- . • k··- ~ , 
· 21olrra miniatro não usará dellao. A este respeito creia verno nu.o quer outra cousa, guer 1ato mesmo, eoui 
'V •. Ex. que niõo quero pOr em difficuldades meu ad- é prova até o silencio e o segredo que se faz ""' dis 
'Yereario 1>0litico por urna cscorregadello. que elle soluçi\o, O nobre presidente uo coaaelho nao está ,,._, 
aea. sente, mas o nobre ministro do. fazenda poderá dú:e• 

O Sa. Ceaa•1 .. :-Qual é o. eacorregad ·lla 't se no. dia em que se encerrar a c:unara deve-se o v .. 
. O Sa. MA.aTtNuo CA.KPos: -Tenho a convico;í<o de blicar 0 decreto da dissolução. . 

qaa as autorisações prejudicines do eerviço pub!ico O. Sa. BA.IU\Os BA.a,..To :- Camara dissolv1aa nã ... 
mii.o aeriio usadas pelo nobre ministro, tenho dlSto tem encerramento. 
&anta convicção como ac fosse eu proprio ministro. O Sn .. MARTINHO CAliiPOS :- Muito· melho~; entilú 

O Sn •. Connzu.: -Mo.s eu alio puz nenhuma objec- deve ser no dia em que findar o piU'lamento stue ·•·•~-
tio no nobre ministro dn fazenda. balhos. Estamos vendo tantas novidades ! · 

d . O nobre senador que acaba de fnlla~ dcs.:u1poa-so 
O Sn. MA.RTINuo C.urpos: - O nobre sena 0~ lm- de tuclo. Elle acho. tudo m{Lo e vota a. favor ; o se

»uguou a prorogativa. toda, e eu estou do nccOl'do nndo que hn de fazer 'l Isto é n desculpa em moda 
-.:om S. Ex., menos qua.nto á carne seccn.· T•ocar a pnra tttdo. E' p~eciso que o senado saiba que o mJ
'I!IIrne secca pelo matte nii.o posso. nisterio exige delle· um voto inconsciente. Todo o 

O Sn. ConnEu. : -Não quero tro.::nr a co.rne secca esforço do nobre senador pelo Pnran4 foi tornar 
;pelo matte. odioso o voto do senado 4 reformn do elemento servil 

O Sn. MA.nriNuo CA.IIPOS : - O matto é muito bom, 0 n esta prorogativn. 
&Ambem uso delle; mo.s " cnrn• seccn é que enche o o SI\. ConREIA. :- Estú. tirnndo mações que ur ... 
eatomngo c dá força parn o trabalho ; nssucnr quci- pódo tirar. . . : ·' 
mado com agua quente qunsi que tem 0 mesmo gosto O Sn. MARTINRo CAMPOS:- Não tt~o illnções. s;'ío 
do mntte: os escravos e os pobres terão sempre este os seus dizeres. O soando não p6de fazer outro. ccnsa. · 
matte. · . senão adoptar. disse o nobre aena.dor ; ma.s, por ·1.ue 

Mas, como ia dizendo, o defeito maior da proro- não póde 't o Sr. Barão de Cotegipe encheu aqtn a 
~:ntivn que nos trouxe o nobre ministro da fazenda é boca fallanào da grande maioria composta clt. centro 
não ser uma prorogativa nos termos que era licito doa dons partidos. Pois os do centro dos dousll"rtidos 
]ledir e aceitar do parlamento, é um orçamento de niio siio os homen• moderados dellcs. os mous cum
Btamark, um orçamento por dous o.nnoa. Diz o pridores de seu clev• tt Esse centro ncomnanharia. c;. 
art. 1•: " As leis ns. 3,229 e 3,230 do 3 de Setembrl:> min!sterio no plllf•mauto até dcsew,nenhar sua o!Jri
de 1884 g,ue orção n receitn e fixão a des,Peza geral goo;ao. 
ào Imper10 para o exercicio de 1884 a 188a continun- 0 S B 
ráõ em vigor durante o exercicio de 1885 a 1886 n. A.unos BA.unnro :- M~ "maldito espírito 

· t lt ~" te de partido ••• eom as segam es n ernr-es, e • » 
Que mo.is que~ o nobre senndor pelo Paraná 'r Que- O So. M.t.nTtNno c ... ,.,.os :-·E' o que occnsion:: o 

:r1a que fosse tambem para 1886-1887 '1 que vemos hoje, niio o espirita, mas só e un·icn•w, .• ,e 
0 Sn. Coaazu : _ Não é isso. o interesse do pnrtido conservador. 

. - o Sa. ConnEIA. :-E estnmos vendo. O Sa. MAnTIN&o CA.liiPos :-Vou mostrar a·v. Ex. 
'Zlma outra prorogntiva. E' verdade que foi dndn a O Sa. MA.nTINDO C.utPos :-Mns é preciso que n<>r,s;o 
~ ministro liberal, mas elle não aceita.vn. outra. f6rmn. de governo seja umn. verdade e que, qua.nr1o 
eousa, e declarou peremptoriamente a.qui : ~ Pedia-se queiramos sacrificar seus princípios, o fa~n.mos clarr, e 
um curto prazo, e não orçamento biennal : o principio abertamente e não procnremos clisculpns esfarra
é tão essencial e cardeal que vale qualquer sncrificio padns. 
:para salvar-se. ,. , C2_onfesso que fiquei npprebensivo, não '!:~bendo a· 

o Sa. JmoQllBIRA. (minidro da guerra.) : _Qual é a rnzno ~eln qual o governo prorogou a sessao só nté 
êata 'I -· . o d!a ~6, po~que declaro que, npeznr de valetucli-

nnno, estou prompto n ncompnnha-lo até onuc ello 
O Sa. MA.RTINUO C.u<Pos: - .A data não 'iUer dizer quizer c os dous centros, que si\o de certo a fin" Jl6r 

:Dada. · do parlamento, não podem faltar;... · ; 
- O Sa. JuNQUBIRA. '(ministro ela. 1JIIe1Y41'J :- Quer O Sa. ~!JNtsTno DA FAz":mA: -Os moços segnir!til 
aizer muito, que havia esperança -ia fazer o orça- o exemplo de V. Ex. _ .. . 1 
mento. · O Sn. M.t.nTtNRO CAXPos , - ,.. e sou do. opposiçlio, ~ 

O Sa. MARTINHo C.u<POS: - E' 'A•n minha objee- e V. E><. snbe que os governos nilo gostiio muito das 
çio principnl contra. o. prorogativa.. cnnuwas .. e véen1 com alegria. :fecbnrem· se as portas dG 1 

O nobre ministro é moço, occupn. o ministerio pelo. po.rlnmento. E n razão é clara : clles niio se a:-receHio! 
primeira vez, não foi um nccrto,~não tendo n maioria. tnnto dtL opposiçii.o dos adversarias, cOtno <los o.rnigou' 
da. camara exigido semelhante resolução; e as cen- que fnllii.o, como por exemplo, fallot\ hoje n. nobt·c 
auras que o nobre senador pelo Param\. fez á camara sennclor pelo Paraná. Eu fiquei banzctn·Io (•·iao), e a 
dos deputnclos, em que V. Ex. não tem mniorin, re- mim mesmo perguntei: donde so.hio este discurao <lo 
cabem sobre V. Ex. ~ aobre o nob~e presidente do Sr. Correia 't .- ...-: 
conselho. Se tinbli.o -ic.Tia par" votl\r o que o nobre O Sn. CoanEIA: - V. Ex. cstrannou 't 
aenador pelo Paran* reputa mão na lei, por que pe- o Sn. M.<IITtNuo cu,Pos : _Eu <lizio. n mim me•mo. 
Giriio uma proroaaeivn tão vnga't donde •ahio esse discurso 't O qne quer dizer' 
d Ç Sa. ConnEit\ :-Não fiz censura 4 cnmnrn, apre- O Sn, ConnF.IA: -Pois e\l {lensei 'l\le não cnus'"'" 
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• espccie a V. Ex., que 6 oppostcionistn. 

O Sa.MA.IITINDOCAIIIPOI:-Foi o bonrncloministro que o Sn. MAnTtNDo CA.MPos: _v. Ex. saoe que pt·c-
autoriaou á cawn~a dos deputados n votnr esta cnudn t · · 
que o nobre aeoa.dor pelo Pa.rnnâ se nprnzia o.qui ~en etncntc cu nle tenho fClto ~lDguln.r, qne me tçnho 

tsolndo; fnllo em nome do mmhn pessoa, e V. Jo:x • . tanto hoje em nisar e repisnr com certn malicin e sem d t'd 
'dó; pois só. ptsou na cauda do ministerio, e devia em nome 0 aeu pnr 1 0 • 
, provocar gritoa de ministros, forão elles que nntori- O Sn. ConaEtA : - V. Ex. achou isso 't N üo fo! ''" 
i aá~ão isto, a responsabilidade ó sua, embora seja Ia- em nome do me\\ partido. 
: mentavel o inexplicavel "eonfinnça assim offereciua o Sn. MA.RTINDO CAMPOS: - Enlüo e qne v. E-: . 
. e. adversarias que a desdeubiio. Lã ao avenha a nova ostú. isolndo tnmbem, o poderemos approximnrmo· 
legião com suas tbeorio.s novas! .•• E uma. das que oa nos ..• 
-velhos não en~endem: ·q,ue•n venco nüo se t~lcva. re- O Su. Co\u\!UA.: _ v. Ex. ·bem vio 4}.Ua não f.;.1ic'i 
'baixando o inimigo. em uomo do meu partido. 

:,r.,,, Sr. pre•i•lente, tnllei nn falta de p~nzo pn~n a O Sn. JI!AnTtNno CAMros: - ••• n1~• v nobre ,. ••. 
J>roro,t:ati\'llo do or~alllonto, Tudo i11z crer que o go- nndol' v<>i vot<>l' l'or tltdo isto. 
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En tUdn, :5r. prcsiilcnto, que Cl'll. preciso que o no
brll n1inistro nos di~sosso pn:ro. qunndo osM. detcrmi
~ndn. a cli::~soluçü.o.~ .. 

O nol)I"C scnndor ... Pelo Pn.rnntl :foz nlgmnns criticns 
qnc 111\H'CCcrn o. nttcn~Hio do nobre rninistro cln fC\.Zcndn, 
como as rclnt.i\'nS ias contns Uo oxcrcicios findos. Con1 
cffcitu, nl'"to ho. ncnhnmn. demonstrnçii.o n. respeito. 
A jn~titlcn~üo que existe nn. proposiçilo é sobro o ~ttc 
nüO crn .PrCciso. I~ direi a.o nobre 1ninistro que S. Ex:. 
n:io poU1n nccitnr nn. cnmnrn ostn. n1edicla., que não é 
{lo flcpnt.ndo, é do governo, é dn. nclministrn.~!ãO. 

V. Bx. n~io podin. nceitnr nm n<lditivo de dous 1nil 
c .tantos contos sen1 dn.r n clcmonstrnçüo. • 

Eu espero que V. Ex. sntisfarú. n. curíosiclndc do 
nobre sonndcu·. que tah·cz me pnsrnsse dosnpcrccbidn.. 
1\Ins hoje sott fon,mUo n ncompnnhal" o nobre scnndor : 
não é n. prin1ch·n vez que S. Ex~ me nrrnstn.. 

O Sn. CrtntmrA: - 'r. EJt. j:'i. cmpt·cgott este 111cio 
C•)ntl·n mim, com p;rnnclc ·vo.ntngcm, na. questão dos 
conPg:ns c rl1onscnhorcs. 

. O Sn. 1\I.\.:-t'rJNac C.\.:IIPOS: -· ::\cl11 poc1ia. pt·oced.cr 
por 1\Jnnn. cl.ivcl'::on nn. questão n. que se refere; Ini
n!stro, nií.o <.lcvin sor n1enos fiscal qnc o senador. 

O S:L ConmnA: -En peili simplcsrnentc n opiniiLO 
do tninistro: mns V. Ex. t'cspollden (]e tnl maneiro. 
que cn pnssei pot· ter combnt ido a. medida.. 

O Sn. 1\fAnTt~~to CA:u't'os: -.l!-.. snn opiniiio é jnstn., 
e eis pn1'fJ11C hei ele csfnrçnr-n1e por conse,qnir do 
nol>rc minist.ro dn :fn?.olldn que niio lnnce n1i'io dos 
clous mil contos de~pC':zns illl"~nes .. n. 1ncno." qne 
S. Ex.. demonstre no nobro senn(lor qne tncz deSllC
za.s n:~o silo illcgncs. 

O Sn Connm."-: -Siio illc~ncs no sentido de tercn1 
sido nntol'isndns nlén1 elo credito ,,.otndo, 

O Sz:; !\LutTl:"i'HO CA:tr:ros: -.A. este respeito n. nr
gumcmt.o•~~ão de V. E,... foi muito procedente; não l.Ht. 
respnn,.1cr~ lhe. 

Nc~ta qucstü.o S. E~. nndott con1o nn. r1os eo
negor;. 

-- O Sn. ConnrnA.: - Xü.o hn rcn1e(Uo sen-o cnt•regnr 
com C"sta. cnlpn. qnc uão tenho. 

O S:\. 1\IA.H'l't:aro CAMPOS:- V. Ex. tlisse. muito 
bem: 8e u. ae::~pczn. elo exercício flnclo tivesse sido 
:feita Uentro dn vct·bn. rcspcctivn, cstnrin n.utot•isndn c 
ent.lto ni1fl scdn. n1istcr c;;.tL\ ·vel'bn espccin.l : clla. que 
nüo fui inclnicla nn. '\"CJ'bn. doa cxerc'1cios findos, é 
que é illcg"l : póde V. Ex:. dispOr do meu ,·oto coutra 
i>JlU • 

O Sn. Contu~u.: -E' um legado dos sete o.nnos. 
o Sn. 1\fA.nTl~TIO c.\~tPOS : - IC C\l estou pr0111pto 

n n5n,1a·lo n proflignt· c1s instituidores do Jegn.do. 
Iíonvo nos sc1c nnnos n1nita. cousa. rnim, muito mi
nistro ruhu. Estou co1n V. Ex. 

Rcn0\'0, pois, no nobre ministro dn tnzencla. n mi
nbn ob~ervn~~ií.o : ó um ~rnndc defeito nn sun proro
gnt.ivn não fixnr n1n prazo que dc\~c dar-lho n. nntu
rezn ele mclliilu. proYisoria.; c clestle que S. Ex. 
aceitou ou redigia corn n. commissii.o urr.o. semclhnnt.c 
prorogntívn, era. conscf}UCncin. nntnrnl todn. c~tn. cnudn. 
orçm.neninrin., que ta.lvoz seja. até insuíllcicnta po.ro. 
':V. Ex. 1nes1no. 

No § 4.,, n. 1. o nobre ministro tmn uma. verba. de 
quo jú. ní~o precisn.: é a. que consigna tS:OOOfl pnrn. 
pa.gnmento ele juros dns npoliccs de in,!?ennos. Nilo 
prccisn., porque isto está rcvogo.do nn. le1 do eleJnonto 
servil. 
~ '' .u.-n~~o~·gnnisação Uo serviço snnita.rio.- Nosto 

ponto ui.!Oillpanho o noLrc senn<lor. Etitn n1nteria õ 
muito ilUporrauto: ho.. sobre clla projectos pundcntcs 
na. cnmara doa doputntlos e no sonndo, o eu nü.o 
comprehendo semelbnnto autorisn.çíio. . ; 

ToUn via, 1n11ito tnnis n1e escnndulisn. o ~ So : « 2/1 
mlli• de talto. por cada 15 kilos no. eutracla de carno 
aecca. du x.o.rqnc e gorllura.s de proccUencin. dos portos 
da. Hot•ublic" Argentina, de•pacha.dos nou alfandogns e 
mesas <lu rendu.s, confurme fOr u.conselhn<lo pelu. con
vonicnc:a clus nossas relações commercit1e8 cutn a 
dita ro.iJubhca. ~ 

ALú uJ ... irll 'l"" o uouro iODador .. CiUOill l'areco quo 

cstn. tncdida. tnuto agradou, possa couno.r 0111 sua. ofi
cncia; pnrn burln-Ja baata qne o clespacho, em Yez 
de ser :feito ctn Buenos Ayrcs, se :fu.çu en1 1\!rmtevi
lléo. Dcn1o.ia, se n. He11Ublico. Argentino. se quizer 
rnetter no cruninho elo systcmn. protecto;, que """· 
que se cntct•rc por olle. Nndo. totnos cotn ISSO, e nem. 
sor{L rnzüo pnrO. que nüo se ndoptc o systoma· mo.is 
con\·cnicntc. DoYo nindn dizer no nobre senndor que 
o systctnn que convem n um l?n.iz livre c esscncin.l
lnente ng;ricoln. 6 o do cotntncrclO livre : n. prlmeira. e 
a tn<\is prccios" i!ns libe•·c!ndes do homem ó dispor do 
seu trn.ba.lho como entender, comprar o vender o que 
n1nis conveniencin. lhu offcrccer. Tnl é n mn.is ele
mentar· e a u1nis importante das liberilndcs hu
nlo..nnR. 

O § 7o diz o scgninto : 
" ~ 7.• Fie" revogttdo o decreto n. O,H5 de 18 de 

Abril de 1885 c o goveL·no nutorisnclo o. pngnr nos 
conccssionnr:os \Ynring Brothcrs uuicmncnte o preco 
qne s~ liqnidnt• dos e~tndos que fizerão pnrn o.. con
stntc~·fio dn. cstru<ln ele feno da. Yictol'in, ú ~ativi~n.de • 
nn fórn1u do respectivo contr~to. » 

O St·. ministro cln fazeucl:t ó nuto>'lsnclo 11. d:~.~· outra. 
solução n este negocio. Estimnrin r1ue Y. Ex. 1110 dis
sesse se nií.o se juJ.-..n ohrigndo pciC\ contrato feito 
pc] o seu nntccessot'

0 
n pngnr cstn. ind~mnisa.çi'i.o '? 

Nã<~ tenho o menor cscrnpulo ctn condcmn'nr o CC?n
tnl.to. O principal dos seus vicias é que é iUteiro.
n'lcnte Su}:crilnn, pcrrn~e o. Estn.Uo _nU o ~stn.ya.. na. 
dcpcnflcucm do concosswnn.rw. que nao pod1n, {L VIsta. 
dos I:'C\.1'1 orçr.n1cntos, ren1iznr n oLrn c a. unica CoUsa 
n r1nc tiuhn àit·cito ú ó. índemi1isnçiio Jlelos eStudoS', 
nüo tinh::unos c1e lhe pngnr o. desistcncut. da. gnrantia. 
ae juros. . 

E' nn1 aos netos llos sc:tc nnnos c1ue não o.p
plnudo. 

O Sn. OonnGTA. dl't. 11111 Al>nrte. 
O S:1. l\rA.nTJ~no ÜAnlPos : - Sou m<\is coherento 

que V. Ex. ; Y. Ex.. vota, embora fulle, censttra. e 
npill"OYo.. · 

O Sn. Conmn":- Já justifiquei o meu voto. 
O Sn. IIIAnTI~no CA>Il'OS : - Diz o ~ 10: 
" 11 10. Fidio englobados os creditos cspeciaes <lesv 

tinndos pnra. construcção do prolongnmento das es
tr<\d<Ls do ferro da Bnhia e Pernnmbuco0 o a Vi<\
ferrea do C<\runrl\, podendo ns sobras· de umn s-er 
npplica.dns ás obrns do outra.. u 

Não comprehendo n. vnntagem .finnncetra. desta 
cn~lobntnento. Aqui ba. alguem que ui\o fica. só en
glub<\do. · 

Nüo sei qunl n. vnntngem disto, que prájuiicn. os 
interesses publicas, · porque o pnr1nmento não p6da 
conbcccr esta. '\'Cl'bJ. nssim onglobn.du. 

E1u 111nteria. do orçrnuento, a. snbdivisü.o das verbas 
é n que ma.is convem. 

Se houvesse umn veo·ba. englobad" p<\rtt t<-da.s .as 
cstro.dns, n1ns que os bn.lnnços npresentnsse1n n dls
criminn.çií.o de cndn tunt\, ainda. serin ndtnissivcl. 

Este englobn1nento importa. etn núo poder o po.rla.-. 
menta flscu.lbu.r, cumo deve, esta. o.ntorisnçü.o. 
, O Sn. I\!JNrsrno DA F A.ZE:<DA dó. um aparte. 

O Sn. llfAnTINUo CA.>II'os : - V_ Ex. niio execu--
tará a nlltorisnçiio ~ 

O Sn. MINJSTno nA. EAZENDA. :-Eu explica.rei.. 
(lia. outro& apartes.) 
O s ... .li!A.I<TINUO ÜA>II'os : -Asylo de Mendicid4Cfe.. 

-rc 1!1 9.• O nctual A•ylo de Mendicidade sert\ desti
nndo exclusivn.mente a.os indigentes, mendigos a 
vagabundos ndu!tos. Em faltn do estabelecimento» 
e&pecin.l pn.ra. menores, fica o governo a.utorisa.d.a. 
dentro da. verbo. consignada. pn.rn. nqucllo serviço, & 
despender ntú ú qunntia do IO:OOOa, como subvençic» 
a. um ou ma.ls a.sylos. que recebão menores indigentes. 
n1ond1gos o va~o.bundos dos dous sexos, 11endo ta.es 
ost11l>elecimentos orgnnisndos do modo que os menore• 
possiio nQJles empreg11r-se, tanto qttiLnto for possível. 
lllll trabiLlhoo de agricultura. o outros Q,UO coniitituii.o 
educaç:..o pro!li;~ionlll. • 



A.PI'ENDICE 1!1 

· Chamo o. nttenç.iio do nobre mit>istro <ln jnstiçn 
]llloT:L este nsy\o, e de qnem compoth· pnrD. o ot1tro de 
meninos. 

' dispnsiç~es iàenticas o. alguma• que contém esta r"
soluçilo. 

O nobre senlldor declarou que se via obrigado o. 
dar seu voto a essas disposiQões poJa oontingencia en> , 
que se o.chn. de, ou negar os meios. de governo no mi
nistario ou aceitar o. resoluc;:õ.o tal qual veio dn." ca. ... 
mar" doa deputados. 

· Na primcirD. pnrtc deste artigo se exige que o a•ylo 
receba só mcndigC's e vago. bundas maiores ; eu pedia. 
a S. Ex. visto que nnturlllmen)e nã.o se pôde emendD.r 
e isso depende de acto de S. Ex., que no uovo esta
belecimento c nos nctuaes se pr<:>hibo. qtto rccebão 
hospedes ainda qtte sejiio pllrentcs dos directores. 

Chamo n attenr;üo de S. Ex. parn. isso. 
~ O Sn. Mx~IsTno n.l F AZESDA.: - Sim, senhor ; mlls 
isso nüo tem agna. no bico 't 
. O Sn. MA..RTINUO CAHPO&: - Nü.o sei, não me pa
:reee justo que um estD.belechnento dest" ordem recebD. 
'hospeda::;em, é distrD.hir o dinheiro do fim unia '! ue a 
naçiio dá. • 

Sr. presidente, eu peço ao honra<lo ministro da 
fazenda licença paro. aceito.r, como complemento do 
meu discurso, o discurso do nobre senador pelo Po.
rana. 

O Sn. ConnEIA : -O do nobre senador será um 
~~.aditamento. 

O Sn. M•nTINJio CA>IPOS:- Não ho. duvida. O meu 
é o.dditamento ás observações do nobre senador que 
111e parecêrüo muito fundadlls e nüo creio 'lÍle se.J" 
uma fortuna para S. Ex. inicio.r suo. admmstraçao 
·:om este orçamento e com a. declaração do nobre 
'JII'esidente do conselho que não póde ser emen
·iado. 

1 SS. E Ex. podem tudo que ~uizerem, podem mandar · 
qne o pllrtido composto dos <lous centros dos partidos 
nhi estejã.o p•·omptos para approvar tudo c niio aban
donar o ministeno ainda. mesmo que não se tratasse 
de diasoluçiio. E' um .Partido de muito juizo e foi 
eom a maior satisfaçao que vi o nobre ministro da 
fazenda. elevar-se a um posto, em que o deseio v~r 
"or muito tempo e muitas vezes. Voto contr!L · 

DlSCURSO PRONUNCIADO NA SESSÀO DE 24 DE 
' SETEMBRO DE 1885 

.tnoneGATIT.. no OI\Ç.UXI!:NTO 

• fir, Fraueo de fiá •- Parece, Sr. presidente, 
'!.De .a prorogativa do orçamento ficou sujeita á mesma 
lei de 1mmutabi\idade o. que o projecto do elemento 
1ervil foi condemnado. 

· Multas vezes vêm para o senado, á ultima hora, 
aa leis de meios, e não obstante bzem-se-lhea algu
mas alterações, e voltando á camara dos de~;>utados 
aão alli approvadas sem difticuldade : não VeJO, J\>r-

. tanto; qua a razão porque tendo sido l'rorogada a 
aessão e ainda poden<lo ·~-lo, não ae poderião fazer 

· emendas a eata prorogat.iva, que, se~ndo reconhec. 
o goyerno e declara o nobre aen11.dor pelo Parauá, 
contem disposições que parecem menos convenientes. 
Ou a c:o.mara dos depnta.doa ainda tem numero legal 
'para funceiooar, e para alh voltando a prorogattva 
·:não 'ba razão p11.ra suppOr que as emeadaa do senado 

· ~ao '2oasem aeeitaa pc.r aquella maioria que se tem 
· mantido firme no propoaito de conceder ao ministerio 
meio• de governo, ou uão ha maia numero legal para 
que· funccJone 11. e11.mar11. doa deputados, e neste eaao 
é lllegnl· o fnnccionamento do senado, porque a con
otltciciio declara CJ'le sõ pôde esta camara funccionar 
qnnndo funcciwna a outra eam11.ra. 

· · 'Parece., que o facto real ;; que aquelln camara está 
diaperall., . nlio pó de mll.lB reunir-se em numero legal, 
·e i este o mot1..,. porque o governo confessando que 

· ha deaacertos na prorogati va, todavia deaiate de 
'.emenda--. 

Deata eituaçiLo em que nos ach10moa, result11. CJ,Ue 
muitos oenadoree se vel!m co11.gidos a votar por aqntllo 

·· CJUO nii.o ap.provno, e eotre esse• está o nobre aenador 
pelo ·P.ara.na• ·que muitas vezeo clamou contra as pro

. rogativa• d.o ·orçamento, ainda naa occasiõea em que 
ae ~inhn. de votaT· ·dftlltro em pouco novo orÇtamento; 
c: m\liln~ vezcN se wuni!eot•J\1 com vchemencia contr11o 

• 

Po1• que ho.via o ministerio de collocnr o• seus 
a.m~os, o em geral o sena.do, nesta contingencio.'t 

Na camo.ro. dos deputados ha um grupo de liberac• 
que por pD.Io.vras e actos manife•ta o proposito de não 
rec\lsnr o. lei de meios ao governo; que lhe concede 
todos os meios que lhe pareção nccessarios e ató ll.m
plas autorisações. 

Se, porb.nto, •repito, a. lei de ory:..mcnto pa.ro. alli 
vol tnsse serião o.ceita.s toda.s as emendas que o go
'\'"erno julgasse convenientes. 

O nobre senador pelo Paraná vio-ae obrigado, por 
exemplo, a voto.r uma autorisação illimitada para que 
o ministro do im1,erio reforme o serviço sanita.rit), 
dentro das forç11.o da verba. votad11.. Sempre se mall i
festou o nobre senador contra ea•as autorisações il:i
mita.das.. e protestou muita.s vezes que não conccr
reria nnnca para tlll abdicação do poder legisla ti .. o. 

O Sn. Connau : -E para legalisnção de actos il-
legaes. _ 

O Sn. Fn .. Nao DE S.l. : -Até ultimo.mente opp·a-
nha-se p nobre senador com muita energia e calor á. 
legnlisa.çã.o de actos .que na eua opinião foriio illet;aes, 
coxno, por exemplo, a crea.çã.o das commissões va.eci-
nic~-sanita.rins. · 

Na passada sessiio legislativa, como ministro do im-
perio, tive o. honra de pedir e obter que a commisaão 
de orço.mento apresentasse uma emenda. autoris11.ndo 
o governo a reorgo.nisnr o sarviço ao.nita:rio,"reduziudo 
o pessoal dessas comm.iasões. mas a. ... vehemente oppo
siçiio do nobre senador pelo Paraná fez qne não paa
Silsae easa. emenda. O senado, porém, votou a verba • 
para fazer-se o aerviço: eot11. 11.aserçiio já foi contee-' 
tada pelo nobre senador pelo Paraná, sem razão • 
11.lguma; o ctne foi concedido pelo senado não forli.o ; 
meios extro.ordinBrioa para o. emergenoia. poaeivel Qa 
invasão da epidemia. que granava no Europ11. ••. 

O Sa. llhia.. nz V .... ooMoÊLLOS : - Para. iiaô foi o 
credito de 500:00011000 • 

O Sa. FIU..l<oo na S.l. :- Para isso, como diz o nobre 
aen11dor pela Parahyb11., foi concedido o credito ae 
500:00011000. . 

o augmento' feit'o por emenda. do seno.do foi n ... 
verba- melhoramento do serviço .. eanitllrio, aerviço 
permanente, e esse. augmento fo1 exaetll.mente. ·da· 
quantia necessaria para pap:11.r oa vencimentos do. pee-
aoal das commiasões vaccinico-aauitaria.s. · ·' 

O Sa. Conu:I .. :.-Nii.o .se fez.:na l~i 'nenhuma.· de
claraçií.o. 

o ·sa. FII.A.I'fCO DJ: S.l. : - !lias a quantia, como 
V. Ex. póde verificar, foi justamente a neceasaria 
para o pagamento dos vencimentos desae pesaoàl~' e 
declarou-se na. ,diacusoíio e . na.. emenda. que era .para 
ease fim :--Cortou..;se dessa ·emenda a autoriae,ção para 
a reorganisnÇüo dei aerviço, 'e': à· 'fixnçii~ doe .Ye1u!i
mentos, maa.o .11.ugmento da. Y~rba fie~~·: . , ., . '· ";'· 

O Sa •. Coaaai .. : - Mas .o augmento relàt1vo 
ás commissõea V11.cclnico-sanita.riaa não. foi appro-
vado. . .. · . ... . . . · ... ·. · · · · 

o sa. Ma:IaA. n• v .a.acoJllca:uoa : .- Niio foi ;.:ppro
vaaa a. autoria11.çii.o p11.ra reorganiaar. aa eom
misaõea. 
. · O· Sa. Fa..Nco n1: S.l. :-Não foi approvada a auto
risação para a reorganisaçã!> deste .aerviço, ma.a o foi 
o augmeilto da. verba p11.ra pagamento ·ao·}leasoal' das 
commia&Oes. · · ·· · ' ' · ·.... '·· : · ... 

O .meu succeasor na gerencia. 'do ministerio;·ao,.im
perio reduzia considern:velmente eu~ peaaoal, aupprl-
mio 1<\, 1 ugarrs de medicoa. ' · .. " · • • ·• ··' 

O Sa. Coauu. :.:.... :Acha que elle violou' &'lei'' 
O Sa. Fa&ICco na S! : - Niio · violou a lei.; a lei 

deu-lbe meio.a par11o aatisfazer a.quclle~ .•ervi.~o. tal 

• 
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<[llll.l.se· o.cna.vo. orga.niso.cl~ ; ·' mo.s 0 servi~o tinha ca- 'prop~ito elas quaes nté se fizerito mnlevolns insi-
ra.cter provisorio, o governo podia raduzir O pessoal 1 nu

5
nçoes. "d • 

dH.s commissões, confor.tue julgasse conveniente. ~ ~· prcs~ ~nte, os disc~rsos a que. tenho do r_esp~n-:
. O Sn. ConRBa : - O l:'overno ficou seahor elo } der JÚ. cn.hm•o cm morec•do e~quec•monto: nao lrCl 
tudo. ngorn ana.lysn-los ponto por ponto. JJ:m nenhum 

O S 8 • FA.\Nco DE S.L : _ Menos a., que vai fl.onr c!'so, Sr. presi~eute; eu descoria p~rn l_oya!'tar as i~-
·a.gorn. com 0 voto do v. Ex. ••.nun.ções n:n.lzgn_as que no_lles forao .dmp;1dn.s ao m•-

. . - nzatro do nnper•o elo ga.bmete do 6 de Junho e aos 
O Sn. Oonnl'lu. :- Quem deu a nutor•saç~<o' seus auxiliares. Ainda que partis•em de maior 11.ltura, 
O Sn. FaANco D& S.L :- Q.ue1n a vai dar é o poder aquella.s insinu,l\çõcs não n~e po~iiio attingir, ~~m_a. 

lc,...islativo, composto elas duaa cA.ma.ra.s, e com o voto nenhum dos d1gnos funcctona.rLos que n1e o.uxllu\ru.o 
do

0 
nobre senador. · nesse aerv1ço. Só quem é capaz do preva.ricar, do 

Assim, pois, S. Ex. que tü.o severo se mostravA aproveitar occa.siões do serviço publico para. vanto.-
com os governos libe~aes, que protestou nunca aa.r o gens ou favores pessoaes, póde de leve fllzer insi-
seu voto a tnes medidas... ouações cnlnnlniosn.s ao caracter dos altos faocciona. ... 

O Sn. Connl'liA. : - Pura. lc~o.lisar arbitrios, disse rios do Estado.. Como disse o poeto. : 
·lJ.Ue nunca. " Onde reina a n1o.liéia, estli o receio 

O Sa. FnANoo'·oE S.l : _ .•• vai n.gorn, pela con- Que a. :taz imnginn.r no peito alheio. ,., 
confiança qnc lhe' merece o ministerio comnost.o dos Deixo essas malignidade• entregues ao devid<l 
seus amigos, conceder o.quillo que tn.nto coodemnuvn., desprezo. 
conceder n.ntorisnçü.o pa.rn. se lcgaliznr esse nrhitrio do. Sinto s6mente, Sr. presidente, que ellas nnrtissem. 
cren.çí:i.o dns commissõcs, e sem bo.ses, sem fixação àe um hon1em q,ttc foi meu collegtt. do nnno "'no. facLll
dos v·encimentos on limitnçüo do umnero dos :func- dnde do Recife, e depois companheiro de caoa em 
cionnrios, como aprouver ao governo. S. ·Pa.ulo, com quem sempre tinha n1n.otido boa.s re-

-T- O Sn. Conal!u·: - Quen' a coneedott foi n maiorill ln<;ucs, sem que eu saiba que cattsn me fez inconer 
d.a oarnnro. composta do amigos de V. Ex. em sun deso.ffeição e n. ponto do me "-tira.r essa.11 

O Sn. Fn.<Nco DE S.l :- 1\fas V. Ex. vai dnr o seu offensas. · · · 
Nüo se contentou com dizer o que entendia ser--voto. 

(lia um aparte do S•·· Correia.) . 
O serviço esto.vn. jú. reduzido no pt1asoal : o ngorã o 

t~.obro senador pelo Pnra.nú concede no 1ninistro do 
do imperio nutorisn(;Üo pc.rn. reorgri.nisnr o serviço sem 
outro litnite quo o da. verba. vota,la no orç:o.mcnto vi
gente, que permittc clovnr o ntunero dos mctnbros 
das commissões ao que era. anteriormente. 

O !Su. ConnEIA : - Eu não proporia semelhante 
emenda.. Quem dlc. esta. nt1torisit\~fio é a. mniorin. da 
camn.rn., que negou confiança a.o governo cm uma 
'·oto.ção solemne. 

O Sn. FnANco DE S.l. :-V. Ex. não se póde iscntn.r 
du. responsabilidade ·desta antorisação, desde que lhe 
eonccdcr o seu , .. oto. 

O SR. ConnEIA :-Nüo interromperei mnis a V. Ex., 
,-,p:1r~ não prolongar n. Uiscussão. 

o Sn. FnA.NOO DE S.l. :-Desejo, s.·. presidente, fi.r-
01a.r estes dous '(?Ontos ': Que o serviço snnitnrid, com na 

; comtnissl,os crendas. foi feito lega.lmente no inter\·a.llo 
• das cnmnrns. porque paro. isso bn.viu. verbn no orca.
.m~nto; c que aqucllcs que neg1'1rilo. inv·ocnnclo prin
~inio:i, uutoriso.çiio no governo paro. rcorgnoisa.r este 

· .&ci-\'içu. hoje lh'n. concedem com muito. la.rguczo.. · 
1 !vias nii.o foi po.rn. este fim, Sr. presidente. nem paro. 
, aiscutlr Clll gornl a prorog-ntiva do Or';nmentO que 
1 tomei !L paln.vrn; tomei-a parn. responder n. argnições 
, que. iorão .fcitns á n1inhn administrn<,lÜ.O na cn.n1nra 
:dos deplltndos. rclo.tivn.mcntc u. este serviço. 

Isto tem cabimento nesta discussão, porque a pro
. .rogath•n do orçamento contém o. o.utorisnÇilO no. mi
nibtro elo impdrlo pnrn continuar ns obrns do luza.rcto 
aa Ilha Grnode. concedendo-lho pnrn esse fim um nu-

: smento de credito, da. quantia de 350:0UOSOOO. . . 
Censurou-se. Sr. prcsidcn!o. muito scvcrnmcnte a 

,naneira. por quo o :;:.rovorno usou do credito de 
'!iOO:OOOS. que o poder logislativo conCBdeu para a 
coilstrucçüo do lazaroto, e para as medid11s proventi-
•1las da 1nvnsão do chole ra .. morbus. · 

Aillrmou-se que o ~ovcrno. 1endo o. principio po
iüdo sómente o. qnnntia. do 300:00011 e obtendo o cre-

' dito de 500:000,'1, desde logo fez contratos pari\ as 
obras do ln.znroto com orçamento superior a essa 
.quantia; · applicundo todn a. verba e excedendo~o. • 
\R.aando e lia. ·tinbo. sido dada parO: todo o serviço no
JOessario. afim do evitar tL invnsüo do cbo]era-morbus 
I' preparar.. um lnz11reto em que aa fizesse a quo.
,rentena. 

·Censurou-se tnml>em, Sr. pre•identc, a escolha do 
. local em quo o luzareto estz\. aendo oonstz·uido, c, 
pnalment~..·,. levou-se a censura. a.tó ús roinud.eocias de 
_al~;tul>41' ilcsee~:ali CO.Ilsldcróldlu 11em j<Istificaçiio, o 11. 

justo c conveniente ; deleitott-se e1n ler integro.l
nlente um artigo de uma. folha. gue lhe pnreceu ·nluito 
bem iofortnnda, mns qu,. não lhe clevin 1nerecer csSL\. 
confia.nço. por ter sido .., que mni::; hostil se mostrou 
sempre ao tnioisterio u~.. li de Junho e pri.ucipa.hn.:nte 
o.o nlinistro do imperio, que niio sei pot•qu.e moti"V'O 
incorl'eu no seu especio.l d csn.grado. · 

O Sn. DA.NTA.S :-V. Ex• cstiL snpel'ior n 'lt\n!<ptoe 
insin unção dessa nnturoza.. 

O Sn. FnAxao DE S.t :- Som cltn-ida, e eu ,i<i o • 
disse. 

- O Sn. DANT..,S :-Nüo se occupe disso. 
O Sn. FnA.NCo DE S.t :-Foi um incidell:te qtte sa 

alongou um pouco mnis do qtte eu dcsejn.\·n.. 
Vou, Sr. p1•csidente, shnplcsmcnte expór qunl foi ~ 

proccdi1nento do goov~rno a. este rc5peito. 
Quando se declarou na Europa o cholcro.~morbtts. a 

se receiou n. invnsão dessa torrivcl cpide:mia. c1n no:;so 
pa.iz, o governo se nprcssou n. pediL· urn credito pn:o. 
ns mcclida.s preventivas e const1·nccão de um la.za.rcto .. 
Nü.o se tinlin. então ba.se n.Jgumn~ para calcular com 
c::cnctidüo qual a dcs1>eza qt1e se teria de fazer • 
.AI,.,.nns até opina.vão. como por exemplo o nobt•e se
cador pelo Paraná. que o governo nu o procisnvn ele= 
nenhum credito ex.t1·aordinnrio. porque na lei tinha O$ 
recursos necessn.rios para o ca.so de epidemia., que era. 
a nbertm·a do um credito pnrn soccorros publi~os. 
Entendi. porém, qne n construcc.~üo Ue um la.znreto e 
out1·ns medidas ~ ue se ter ião de tomar com 11. necea
snrio. antcccdeocin, não IJodilio ser bem jllstificadns 
pela verba- Soccorros publicos. Por isso pedi um 
credito de 300:U00i! qne logo se reconheceu ser insnf
ficicntc. c pur ~:~u.ggcstü.o do governo foi olevo.d.o a. 
500:00011000. . 

Nossa época nem sequer estava ainda escolhido 1> · 
local cm que do vi<> "e: constntido o lazo.rcto: como 
portanto $0 podilltor feito o orçamento dessa constrac-

çüN~o ""~' muito fnci), Sr. presidente, a escolha ito 
local mais apropriado pnro. o laznrcto : enten<llüo nl
gt~ns que devia ser construido dentro do. bllbia, pro• 
xbno ú bart•n, outros, pelo contrario, julj;o.vU.o isto 
un1 grnntlo perigo para. a cidndo e opina\•uo que o 
lazuroto fosse oollocado ú. l>oll distancia do porto do 
Ri<> do Jnneiro. 

lndicn.viio-se \":<.rias ilh:1s, e algumas dessns h:dl
co.çües !"evelavr~o on. incwmpleto co:!l:uci.L'1.~nto dos 
lugo.re• lndicudo• ou inq:o:ootn apreciação dn~ ~or..di• 
ções n\lCéssnrin& pa.rn. tlm ln.;,:o.rcto. · 

,Assim, f<>i lembrada umll d"s llbns da Ha.rlo~. O 
nobre mio!stt•o clu irr..perio nC"tunl n cunsiderou, po.r 
al,o;,um t~wr·o1 c.mo "l!'""L"·i~clv.. Ou.tru~ .lil'<>.P_~er[io • 
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·ense11d1> de Cabo Frio, a dos Buzios, e a ilbn. do 
Sant' Á.nua. 

O •aspector de sa.ude ·do porto, acompanhado pelo 
·en~onheiro ao serviço do mioistorio do imperio, foi 
ó.:llllll Gntnde. Examinl\riio o local e o achl\riio ex
celleato pum o. construcçiio de um la.zareto. Exo.mi
nãriio amdn. outriLS Hbo.s, que se acbiio ao sul da 
barra do I:io de Janeiro, como o. do Mard.mbaia. 

·Posteriormente foi nomeada uma comtnissiio, com
posto. do inspector da aaude do porto, do engenheiro 
P.auliL Frc•t ILS e do um distincto officia.l de mo.rinho., 
o Sr. Ba.riio> do Teft"é, para dizer sobro as condições 
·do.:. ancoradouro. Esta commissiio examinou todas 
u ;localidades indicadas ao norte do porto do Rio de 
Janeiro, as ilho.s do Marim\, a enseada do Cabo Frio, 
a doa Buzios e a. ilbn de Sant'Anna. 

.Cada unt dos membros da commissiio apresentou 
- ·-parecer, e todos conclniriio que a Il!JB Grande 
era .. o ·lugar preferível. 

Essea pareceres foriio publicados no Dla,·io Offlc•al, 
• ô"ão annexos ao relo.torio do mioisterio do imperio, 

O engenheiro Paula Freitas fez n.iuda um trnbo.lho 
miib desenvolvido e completo; apresentou um rela
torio, quo se o.cha. tambem nos mesmos o.nnexos, 
teítdõ sido i;;:-uo.lmente publicado no Diario Oflicial, e 
em· um folueto, do qual tenho aqui um exemplar. 
E:ipoz circumstnnciadamente as condições de cada. 
um· daquelles lugnres: apontou os inconvenientes
IDá.o.ancoradouro .. falto. d'nA11n, panta.nos. etc •• con
cluindo que o melhor de todos era. a Ilha. Grande, 
onde se encontrão t11das a.s c o adições necessn.rias. 

Esae relatorio, esta\ acom_Pa.nhado de vario.s plan· 
tas, uma. do litoral da provmcia desde a"Ilba Grande 
até M:acahé, e outras do. enseada de Jurujuba, do. 
Ilho. Grande, da enseada de Cabo Frio, da enseo.da 
dos J:uzios c da ilha de Sant'Anna, 

Ji\ vt! V. E><., Sr. presidente, que niio era possível 
-proceder com mais cuidado {'nra a escolha do loco.l ; 
e que era impossível dar ma1a completos esclareci
lllento ao publico e eapecia.lmente o.os representantes 
dà un·~ão. 

E todavia se disse na camarn. dos deputados <J.Ue 
o govl .. rDo pedia novo credito sem dar as ne<'lesso.ru:a.s 
.inforn~ações. quer sobre o emprego da quantia des
pendida, quer sobro a escolha do local. 

Essns affirmações proviio que os censores nüo se 
-deriio ao trabo.lho do examinar o assnmr,to sobre que 
fo.llúrão: que unicumente se guiarão pe o que l~riio 
-em 11.l~nmas folhas, alndn as mais suspcatns, o na. 
. cxpos••.•.1o feito. pelo ministerio para fandnmcntar o 
ped1clo ,lo augmento do credito. 

Entretanto para terem as informações que desejaviio 
·bnst&\'t\ ler o relator lo do imperio e Reus. o.aaexos. 
Das ·JH.:I'guntas e censurn.s feitas fica. pa.tente a. toda 
a luz q a e aquelles que com tanta ncrimoni~. tratárão 
do a."sumpto, nüo tinhlio lido o relo.torio do minhiterio 
do imperio o os dvc:u:mctl'toa qne se lbe a.chü.o o.nnex.os 
relativos ú. quet~ti\o. 

Eu poderio, Sr. presidente , demonstrar esta as
SCI'Ç'Üo, lendo trcchC'ls dos discursos e controntnndo-os 
couro quo se acba1 no relatnrio _, nos n.nnexiJs : mns 
nít.o o fwto para. ntio tomar tempo ao seno.do, hnvcndo 
urO'BDcio. de se votz:u n. proro('J'a.tivo.. 

i'st.o quanto à e•colho. do local; agora. qunnto ao 
e1nprogo da. verba. 

Nü.o ú exacto que o governo tivesse contratado ns 
obras· do laznreto por quuntia superior ,\ concedioln. 
pelo poder lettislati\'O, e qu" só nn.quollns obrus se 
tivesse despendido a importanciu do credito votndo, 
paro.· essas obras e po.r~> as medidns preventivas do 
chr,Jern-morbns. 

O que houve foi o que consta da seguinte carta 
que me dirigio o Sr. r»aula Frcitns. em c•~nsoquencia. 
de un1n oonvurso.~ü.o qu• sobro o o.ssumpto ha. pouco 
tempo ti vem""-

" Illm. e Exm. Sr. conselheiro Felippe Frnnco de 
Sú.-Em 12 de Setembro de !SSil.- O que occor~·ou 
sobre··os orçamentos 11nrn n construcçiio do lnzo.roto, 
conformo V. Ex. deseja que cu inrorme, foi o se

.. suinto: 
• Org11nisei um primeiro orçamento aobre um ea-

' boc;:o do projecto e da topogrO:phia do.torrono, o quatt' 
era m~<is ou menos d~ GOO:OúúliOOO. 

. « Nüo foi ·um trabnlho dctinitivo, porque nessa oo
casiiio en niio conhecia bent as condi<;ões do loco.!, da· 
miio de obra, do custo dos materiaes e dos tran .. 
portes. 

" Este orQo.mento excedendo o credito, qne então 
existiB, V Ex. determinou-me que désse impulso <'íf 
obras mais necessarias. Nesse sentido contratei im ... 
mediatamente por em_preitada a construcçã.o dos ar
mazena, porque tinhao sido projectados 0111 um ter
reno plano, sem obstscnlos importantes ; niio o fis 
com reloçiio aos pavilh!ies de passo.l(eiros, porque e 
primitivo eabO<;:O iJo projecto tinhB de sotfrer muitaf. 
alterações em consoquencia da disposiçiio irregular do 
terreno, e de certas obraa de segurança, que se torna.
viio indispensaveis i erã.o estas obras executadas por 
administração, sob as viatas do meu ajudante, que 
ainda alli reside. 

• Em Maio, soMo ministro do imperio o Exm. Sr. 
conselheiro João Florentino Meira de Vasconcellos1 . 
fiz novo orçamento das obras mais urgentes, o quu 
montou ó. quantia. de 588:37111757. 

a Nessa oecasiiio as obraa achaviio-so auspenaas eaa 
parte, e a6 na 2• quinzena de Junho prosegui nellu 

·com maior impulso •. 
« Sou, com eatima e couaideraçiio. - De V. Ex, 

attento venerador, obrigado e criado.- Dr • .A. ele 
Paula Freita11 •. » 

Eis aqui, Sr. presidente, o que ae deu. O primeirct 
orçamento foi ae aeiacentoa e taDttJB CODtOS de T'is ; 
excedia. o credito. Por ia•o resolvi que o plano, se-
gunde o qno.I o Jazareto seria composto de varios 
edificios, fosse executado sómente na parte mais ue
cessaria, que fossem feitas aa obras iodispoosa.veis. 
e que nüo devião absorver maia de '250 a 300:0001 
até o fim do exercício a Raunida.a então . as cauu:nas 
poderia. o governo apresentar-lhes o estudo das 
obras que o.inda so tinhi1o de construir e pedir novo 
credito ... 

O Sa. MEIRA. DI! VA.scol'IC&LLoa:-E foi o que ae fez. 
O Sa. Fa.\NCO J>B S.l :-••• como realmente se tez. 

O credito concedido niio o tinba sido de modo defi
nitivo e bo.seado sobre um orçamento bem calou
lado ... 

O Sn. ME IRA. J>2 V A.BDON08LLO•: - Foi oalculadc» 
arbitrariament'J. 

O Sa. FnANoo De S.l : - Informado ., oorn'• 'a
gislntivo das obras realizadas e do pl•~n ... ;;•rojeO.:o.do', 
poderio. conceder a verba que entnnti~sne ~vnve
niente. 

O procedimento do ~overnc, r.ois, foi ióquellc qus 
os seus censores di•ser11o que el c deverill ter. O quo 
se disCJe cn. ca.mara. dos deputados foi ~ ue o ,!.tOverno, 
feito o plano, deveria. m!Lndo.r construir :: pnrtc qua 
julgasse mais necessa.rin., reservnndo (. ·ma.is pn.r~ 
quando houvesse meios: foi exnctnmente o que fiz. 

Com ns obras executadas até a dnt<L do pedirlu d.q 
novo credito, tinbo.-se despendido sótne•tte r:. \{l11lr•tiCl 
de 152:00011, como se vê dn rospect.ivn demnnst•·,.çiio. 
As obrn.s. cuja. construcçü.o foi cnntra.tndn. por emprei~ 
tndn, modia.nte concurrcncin. pelo ongenhoir•• Paula 
Freitas, foriio os arma.zens, e esses forü.o orça.dos em 
ü!J:5COS, como se vó da. mesmn. d.etnonstrh.çiio. t, ros
ta.nto do.s obras, cujo orçamento deu com a snn•, 1a. J.fl 
tochu ns despezns feitn.s com as obras c.. COt": us ;'Lle .. 
clida.s preventivn.s, na. cOrte e na.s pr· ··:i,. ·:c'l, t) 
excesso de 350:00011, ariio obras que se eotr,;i;o ta .. 
zendo por administração e que St~ prose~uir·ii,·· a.t6· 
onde o permittisse o credito, no q•.ml havia aind"' 
o •aldo de 85:00011 no. épocn em que se pedio a 
augmento. 

Ccnsurou·so muito, Sr. presidente, o eompra. do 
duns fnzendo.s para o estabel•.cimento do lnznreto, e 
ntú se quiz ver protecQÜ.O ou fnvor na comprn rlcsso.a 
fnzendus, que nmbns cttstúriio 42:0008: 12:0110S a 
fnzondn do Hollnndcz, onde cotá situado o li1zu•·eto. 
o :JIJ:OilOH n fnzcndn dos Dous Rios, conti;.:11n ú.quella • 
Allo~on-IH3 qno a fnzoncJlL do liollnndez csta.vo. vea- t 
diut\ n um particular pela qu~Ant.la de qu~>tro ou aoiá i 

15 ..... 

• 
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contoa do réis, !altando sõmente lavrar a escr~
ptura. 

E' cen:o, Sr. presidente, que tive noticia. de hmver 
um ajuste de compra entro o proprietnrio da. fazenda 
do .H.ollandez e um individao. aue me diziilo já 80 
achava lá, pela '!Unatin do 6:00 H; no passo que o . 
propriotario pedia 15:UU0/1 ao governo. 

I.ummbi ao procurador dos feitos dn fazenda de 
tratar este ne~ocio com o propraeta.do. e a'·erigua.r o 
que hnvia relativnmeate a esse ajusto. Fo•-me de
clarad'> do. parte do proprietnrio que ello tinbo. real
mente feito um ajuste pata a venda dBqllella fa
zend~; mas dizia elle que as condic;ões eriio estas: 
receber om di·oheiro 6:000/1. fic~>ado o restante do 
preço paro. ser fixado depois que o comprador pas
sasse um anno aa fazenda; dependendo o ajuste 
final das vantagens qlle ello tirasse dm Clllturm 
naquelle lugar. 

.Accrescentou o proprietario que, aindn com esta 
condiça.o. o. venda niio se faria, porque sua esposa. 
COP&Iderando .. a, desvunta.jo.,a, se tu1ba recusado a dnt· 
procnmçiio para lavrar-se· escriptura . .Allegou, final
mente, que elle niio pode•·in ter vendido aque!Ja 
propriedaile por 6:0001!. qLtando, pOllCOs annos 11ntes 
a twh11 compr11do por 13:000/1. sendo I 1:20011 pelas 
terras e cnsos. e 1 :SOO$ pot n.Jguns etJcru.v,s velhos 
que nlli se nchnvilo, e que nilo forilo incluídos nn 
co·mprll feito> pelo governo. · · 

Exi~i IJU? el_le. exhibisse a escripturn da compra dB 
1nzendll. Exb1bw-a. e della ·consta. o que nllegou 
quo.nto no preço do. compra. que fi>Ocra.. 

Etn visto. deste docmncoto,. o _procurn.clor dos feitos 
àa. fn~endn publicll njustou a compra por 12:000$, 
levando ta.mhem P.m consiUero.r;üo qne ltn.vin bemfeito
rins. qnc o proprieta.rio ullegll.va. ter feito depois que 
o.dcvtirira. n fn.zeodu, e qne bavin certu qnnntiUa.de de 
mndciras de,·ri.bndt'lB que poderi,io servir I>tlrtL o. con 
atrucçiio qtt/3 o governo projectnvn, c qne niio sei SIJ 

:forlio n.proveitndns, tnns cuja. cxistencia foi verificndn 
pelo eugoenbeiro no servi(;o do ministerio do imperio. 
o Sr. Pa-ulll Freitas. 

Eis aqui, Sr. presidente, o qt>e se passou. Do que 
tenho exr><>sto vê-se '!lle a compra pelos 12:000H nii.o 
foi un1 nãgocio lesivo para. c governo. 

.Ãjns~ndn pelo representante dn fazenda publica. foi 
o contrn.to rca.li~uU.o na. ·directoria do contencioso Un 
thes ... uro. did~indo cu entüo no ministro da. fa.zendn 
c .: .. -'..:gnin tr.: u viso : 

Cúpict-" 3" di1·~ct':1ri.~. !\!inisterio dos negucios do 
Impci'Ío. Rio de .Jnnciro,c.n 7 <la OutLtlJl'O de 18$4. I IIm. 
e Ex.n:.. Sr.- l!n.venUo c.neu.rre~o.dl-, o lJrocurudor dos 
feitos cln. fa~~~nda. de promover. put· pnrte tlo lninistc
rio n. JUCil carrro, iL acquisj,.~iiO d1L (tl.~CIH.J.(l. d.~:JI1Ul!U!.l.dol 
- do !Io!lll.;',lc?. - "" llh(l. Gmnde, a!im do ~•tnua
lecer .. sc :.alli o lr • .;o.reto perma.u..::ntu pur~ o scu·\'iço 
qunr ... ntenndo do porto lio Rio J.l! Jnueh•o, n.cn.b:t o 
mo:,mo procl'\'tlllOr de cotnnlunicnr-Ino. cm otih.:iú Ju .. 

· prescr1t<;. ~u\tl.,, qttc njustot.t cotn os respectivos p.ro
pricto.rios, lmchn.rcl Arthlll" Ccsat· Gulmurães c suu. 
mulher. n compra. dn.s tcrrus dnquellt1o fnzeuUn. con
otrncnõcs. bemfeitoria.s o n.1nU.cirn~ jlL det•ribndas. 
e cxÍstcntcs nas mesmas terrns peln. r1uautia. de 
t2:000SOOO. 

« Soliclto, pois, de V. Ex. n expcU.içi'io Lle Ol'Llcns pnrn 
que seja Ju.vt•ndn ,cotn n pos-.ivcliJrcvidtulo !L cscdpturn 
de comprn. m1. dJrectOl'U\ ~et•ra.l do çontoucwso ; e se 

r.~gnem, p.elo ct'edito cxtrnoi'Lltnn.rio .. con,cod_ido. peln 
e1 n. 3.2'28 de 3 <lo u1o·~ flntlo. nuo su a mdwn.dn. 

qunnthL do I'!:OOUS. UlllS ~amlJam ~Lllll')lt~l' Olltl'l\ ues
pezn"relntivn t'tiJnCJJo neto; rogando por esta occnsiiio 
a V. l~x. se sil'\·n enviar-mo vpportuncnnontc cópio. 
do. mesma. csct"lptn.-n., ulhn tle llno o cngetJheii'O no 
serviço do:,te tnmistedo possa vel'ilicnr o J'cctiHcnr, 
sendo preci.so; us d.ema.'"cnçõcs dn. l'C ferida fn.zcndn. 
Deu8 gun.rUG a. V. E"'.- P'. Yrctw:o elo S(i.- Â S. ~x. 
o S•·· ministrn o secreto.rio de estado dos nagocioa da. 
fnzonun. " 

Foi, como ao v~, mn nagacio :foi to n1uito ús clnrns. 
ajustndo pelo roprcsentnnte d11 !atenda puulica, !o
vado . a c1l'elto J?Or oscriJ?tUra p!liJl.icn ln vraua. na 

repartição do thosonro. medinnto aviso do ministerio 
do •mporio. qne foi pnbllcndo. 

. Como, pMtnoto, sa fazeon no parlamento insinua
ções de qlle neste negocio houve <J.Ua!quer favor ou 
protecção a !jnem '!Ucr que seja. em prejuízo doe in
teresses pubhcos '? 

Quo.nto à ontrn fazendn, se disso 'l_Ue estava de•de 
mnito tampo de·prezarln pelo propr:et11rio e que de 
maneira nenhnma poderiO. valer :m:OOOii, accresoen
tnndo- se que niio se snbe para •1ue fim o governo a 
n.d~tLlirio. . 

Sr. presidenta. esta. fazenda. estava hypothecada -
Banco Predial, para. gnrautin de um emprestimo ele 
74:000,~. tendo s•do avaliuda. para esee ernpres&imo 
em ·[48:0011!1 : d1Viuo1 que attingia. a. 98:00011 qnanclo 
se foz a execnçiio. O govcrQO comprou-a por 30:0001. 
sem os escravos, mas com todos os accessorios~ entre 
os qttnes algmnas machitliiS, que representiio cefij) . 
valor • 

A compra foi tnmbem feita por escript11ra lavrada 
na directorim do contencioso do thesouro. . · 

Se o governo não fizesse esta O.Cf]Uisição, '.teria ela 
fazt!-ln depois po1• preço maior; nJguean poderia com
pra-la, ao baoco, qu~ muito desejava vendê-la, o ao
pois impOr o preço no governo, quando este tives•e de 
fazer essa. compr3, necessaria para o la.znreto, segun4o 
a opimiio do inspector dn sande do parto e do eogo-
nheiro Pu.ula Freitas. , , . 

Â a.cq ni .. içiio, em todo c·a.so. lo i !eitu. por conselho 
dos fnnccionarios comoetentcs. O distincto Sr. Nuno 
de Andrade, i11spector da s11ude do porto, desde·o 
seu ru·ituelt·o parecer sobre a Ilba. Grt~.nde. depois da. 
via.~en1 que fez lLqnclla. ilha, indicou o. conveoiencia 
tlestn. ncqnis.içiio 

Tendo sidt) por clla a.ccuf:ndo o governo, lá. e1n 
L~Inpo do mell SI1Ccessor, o n1osn1o digno funcctono.rio 
lhe di"rigio a. se~uinte carta, qne S. Ex. me· contioa 
e u1e llntorisou a ler da. tribunn. · 

" Inspecçii.o da sande do porto-C~rte, 7 de J11nbo 
de lSSa.-lllm. c l•:xon. Sr. ministro do imperlo.
A nc'/uisiçüo da. fa.zelH.ln. Uos Dons Rios, a que se re
feria hlntom, mt cnn1nra. dos deputados. o Sr. Dr. Eu
ft·asio C1)rreht. fui rcnliznda. a. instancias minhas. afim 
de ~ervit para. nbustccimcnto de viveres llo lUzareto 
..t .. enseaua. de AIH'I\h:io. De«le '!lle, na falta de outra 
luca.lid:ule 11ppropriuua cm tocl<t a costa do Rio de Ja
neiro, det.ernuuon o governo que n. dn Ilha. Granel& 
fosso escolhida pnt"tl n in.::~tnllttc;:.io do Jnzo.reto, pre
nccnpci-mc coln o estudo (los meios a. emprega.r-ss 
pnrn. se obter n. seqnestl'Ltçü.o completa. dos qunrcntc
nndo:-~, cvitnndo, por todos os modos, comlnttnica.çõ'eS' 
frequentes entre o lu:t:nrcto e o litol'a.l do continente, 
o mnntendo n. nscnlisa.c;üo sanitnria precisa. em esta
belecimento de tal ordem. 'l'unto mais importnnte se 
me ufigurnva esse problema, qunnto ns rupturas na 
incomlllunlcnJJilidnde dos quna·cntcondos tem sido
se~npre n origem de irrndiac;ü.o das molestia.s pesti
~~ncíne~ ·lt)S lnznrctos pllrLL os pO\'Oa.dos. 

cc O fot·neclmento de cnrne verde, legumes :frescos,. 
ovoR '3tc., devo IIIOL' fQito qu.oticliana.mente; e, sem du
vitln. que esses vh·ercs s6 poderiii.o ser enviados daqw-._ 
dn cõrto. ou de ... 1\.ng•·n. dos r-:ois, Cln etnDnrca.t;õcs, que 
counnunicn.ri~i.u, tntnbem quotldfa,namcntc com o la.za.
rcto. Por maior flUO fosso n vigilnnciu e o cuidado do 
pessoal snnitario, os abusos nppurecoriilo : e, parece
ln e, 1nuito mu.ior tra.n!luillidndo nos tra.rt't. o processo 
lJtle impede a possibili<lllde do nbnso, do quo a pra~ 
tic" dn vigih•nciu oimples, qua póde ser illua.idn 11elo8 
qunrcnt.enu<los, nntura.hnente dispostos a. inlring1r as 
ordeos o. qne, cunt.ra. n. voata.do, so snbmcttcm. 

(( Por isso ontondi e ontondo, que a. compra. da. :fa.
zonUn dos Dona Rios, onde so fa.rt'L n onltura. de ve
getncs o n criuçi1o do nnÍl11n.ed precisos pnt•a o suppri
Jucnto de viveres no la..t:nrcto~ foi, nüo só do grande 
utilidnde. como ntú nooessnria, pnrll gnranth· o iaolo.
monte dos q•mrcntenndos. 

« Sob o ponto de vista. oconomico, creio tambem quo 
muitíssimo mnior seria, em occnsiíi.o do quarentena. 
o di•pandio com a rcmessn do viveres. frete de e.
bnrcnr;ôas qne os conduzissem, etc .• do <J.UC o ser4 oom., 
o. mnm\tcn9iio da ft~zenu11, quo oxigirú. po»•oal ~ : 
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tado c poderá, se assim aprouver ai) governo, tor
nar-se, quando o la:>:areto niio f11accionar, uma fonte 
do renda para o Estado. · 

a Toado sido o governo accusado por am acto, que 
praticou, cm \'Írtude de proposta minba, jul![o ter 
cumprido o mctt do,·cr offereceado á apreciaçno de 
V. J•:x. citll justificativa da mesma proposta. Com a 
maior cousidernçiio e estima,-De V. E><. mui'to attento 
venerador e criado obrigadissimo.-Nuno de.Andra.do ... 

Ás razõe3 . exposto.s nestn. carta, accrescio. outra 
· tambcm importante e talvez mais-que era n neces

sidade de preservar ns mattBs, utcis Jl&ra salubridade 
do nr c du.s quo.es provêm os dons rios que correm 
pela fazcndn do Hollandez, lugar onde está se con-
struindo o lazareto. · 

Uma dns primeiras condições para aquelle esta
belecimento ó n abundancia o boa. qnalida.de das 
aguas. _ 

O Sa. 1\IuaA. J>E V A.SOOlCOIU.Los :- Apoiado, e essas 
duas eondições a1li existem. • 

O Sa. FaA.Noo DE 5.1. :- Ora, as nguas da fazenda 
do Hollandez provêm das mattas que t'erteacem á 
-fazenda dos Dons Rios. Desde que o .Propr~etârio deata 
fazendo. quizessc cortar ns mo.ttas, dtininniria. a. quan
tidade c a oualidade das a~uas. Havia necess1dade 
de o.cautelnr ~>stc perigo e 1sto cionstn da exposiçiio 
feita pelo engenheil·o Paula Freitas, "no seguinte 
trecho: (C Esta.s condições, a. acqusição do.s duas 
fazendas, sendo a do Ifollandcz para a eonstrucçõ.o 
dos principn.es cdificios, que cvn1poem o la.zn.reto, e·n. 
dos Dotts Rios pO.\'n. os nccessorlos o ao mesmo tempo 
para a conservação cln.s mattas, tão uteis ds condições 
/lyqienica.s do estabelecimento c das aaua.s ele fonte• que 
ct ilha possue, firma. o ponto para o lazareto, quer 
r.m rela.çã.o no nncorn.douro para o.s qnarentenns fiu
c:f.tto.ntcs, quer no te1•rcno paro. construir o 1nznreto,. 
:·, ngua potâ\·cr A n certos outros requisitos, qlte esse 
e.:l~Libelecirnento cxigG. » 

Com estas informnções ficão o senndo e o publico 
h~~ bilitndos pnrn. julgar se h ouvi) desacerto ou pouco 
7-do dos dinheiros pnblicos nn. ncquieiçEo dng11ella.s 
ci nas fazcntlns. 

A outros pont~s menores se levou n censttrn,Sr. pre
.:dentc, como, por exemplo, sol:irc as quantias despen
d irlns em nlgumns provtncins • 

.Acha-se que a compra da ilhn do Tatuoea, no Pnr,\, 
foi feita desnecessnriamente o por praço exorbitante. 

O presidante dnquelln província representou sobr" 
a. conYcnicncin. elo crenr-se nlli um lnznreto e in
àicnu essa. ilha. con1o o lu~nr rnnis al')roprindo, níio se 
devendu es1ueco~ que a 11nportnç:io· do cholcra-mor
buF>, n primeirn ·vez que essa. epidc:nia. assolou o 
no~;:;o plliz, C·">mcr;ou pelo Pnrú. 

A gunntia. podida pnrn essn ncquisic;:ão, creio que era. 
de 35:000$, pnrce:cu-me exngcradn. Th·c oce:ao;.iüo elo 
co:o \'Crsa.r n C3SC respeito com o nctunl ministro do 
imporia e Co')m o ex-presidente, que cnti~o chcgn\·n c1n
quella província, o Sr. Vis00nde de 1\Inracnjti: ambo; 
mo disscrii.o que nchn.vii.orealmcntc excessh·o o preço. 
Em oonscqucncin rlessn tnformnçã.o,dirigi um telcgnl.m
mn no presidente dn. provincin, o Sr. conselheiro Sil
\·cira. dA Sottzn, fazendo-lhe sentir que o preço era. 
muito clovnclo o qno constnvn que nquelln ilha tinha. 
sido o.vo.lindn, 11rw ha.via. n1uito tempo, cm 1nnito 
menos. 

Th•e t\ re.1postn, tnmbero por t'Jleg.·nmmn. cm visto. 
·do. urgencin, que o propriotnl'io da. i!lul tinho. feito 
melhorn1ncnt 1s consideravcis o quo reduzia. o preço n. 
25:0Doa. o qunl parecin no presidente mnitn r.lz,,n,·el. 
Em consequcncio. clesstL informnçõ.o de pos'IOO. tü.o 
dignn, como o Sr. conselheiro Silvciro. de Souza, 
n.utorisei-o n fnzcr n con1prn., o por ossn qnnntio. foi 
realiznda. 

Seoho1...s, é preciso que o governo confio nos seus 
delegndos, souretudo quando n província está admi
niatl·nda por um homem do tii. J cli itincta. posiçln C! de 
tiio bom conceitundo cnrncter como o Sr. c >nsol h e iro 
Silveira. de Souzn : o.creditei, portanto, e n.cr!ldito que 
os interesses publicas niio foriío lesados. 

, Achou-se tambem e:.ugcrndn a quantin despendida 
,ru~ Bahin, 30 contos do réis; m IS a metndo desta 

. ' 
quantin se despendeu s6 com a compra de uma lancha 
a vapor para ·a visita doa navioa suspeitos; preparou. 
ae o lnzareto e foi contratado m'\is um medico para e 
serviço do porto, e fizeriio-se despez&~ para a lim• 
peza da cidnde. . . · 

Tambem se achou excessiva a de'!J'eza feita em 
Pernambuco ; ma.s alli se despendeu nao s6 em mecli- · 
daa preventivns, mas ainda co1n a epidemia da va-
riola, com a remoção de doentes dessa moleatia e 
com a.bnrrac~mentos para ellea. 
Tamh~m pareceu mnl apJ>licada a qnantia conce• 

dida á prov1noia do Rio de Janeiro, para algnns me• 
lbornmentos reclamados na aua capital, e a. •••• 
respeito fui nt6 alvo de a.lgumaa insinuaç6ea pe-. 
soaea. 

Direi em poucas palavra• o que se deu a esse rell4 
·peito. O presidente representou-me a neceasidade. de 
um grande numero de melhoramentos nl\ capital de 
Rio de Janeiro, que entendia devião ser feitos com o 
nuxilio do credito ooocedido para a• medidas proven
t~va• do cbole':a-morbus, porq:uo o perigo n,aqueJ!a 
ctdade era pet'lgo para a eapttal do lmper1o pe.
j?OUca distancia e continuada commuoicaçiio. Exi 
que os melhoramentos reclamados fossem reduzia, __ 
fi. menor despeza possível e que esses melhoramento• 
não consistissem unicamente em med•das de asseio 
transitorio; devendo a quantia deapq11di~a pelo Estado 
ser empregada em trabalhos do oaneamento perma
nente, como, por exemplo, a deseoQii.o de paR• 
ta.nos. 

Já anteriormente, em época em que não se tomta a 
invasiio de uma epidemia, o Estado tinha concedida 
niio pequenn quant111, mais de 30:000fl, para trabalho• 
que forao feitos em um dos suburbios daquella. cida
de, no ca.mpo de S. Bento, bairro de Icaraby, esgota
mento de terrenos pantanosos. · ' 

O presidente propoz então que ee aterrassem algnn• 
pnntnnos ; um no bairro de S. Domtngos, pro-
xinto do pnlncio da presideocia, e por detrás de uma 
cnpelln, a que concorro a populaçiio daqnello bairro. 
que é um dos mais importantes dos arrabaldes da 
cnpitnl do Rio de Janeiro, e outro situado no bairro 
do Fonseca, do outro Indo da cidade. .. • 

.A quantia concedida foi a do 21 :500S, sendo que 
a <lespcndidn com o pnntano de S. Doming"s foi de 
O:OOU/1. comprehcodendo o ma.terial nece•sario para o 
movimento de tcrra.s. isto é, trilhos e carros; • 

Disse-se na. asscmbléa nrovincinl, Sr. presidente, e 
repctio-!"e nn ca.mnrn. dos àoputndos. que, por oecaaião 
do nterro da.quclle panta.no. forã.o a.terraacs terrenos 
pnrticulares. Niio é exacto; nunca houve tal intenção 
c nunca. cs.;c nterro se fez. O pnntnno existia no ter
reno pertencente {L cape \la a que já mo referi, faz 
pnrte do pntrimonio dessa. cnpelln.. Ptun che~nr--so a 
elle c afim de se collocarem 03 trilb.os, foi preciso 
nterra.r un1n peqncnn porção de terreno pru•ticulo.r 
interposto entro c1le e a. rua.. O aterro que so fez íoi 
unicmnente o indisrensa.vel,-tnno. cinta. muito eatreita. 
pnra a collocnçiio dos trilhos e pnssngem dos carros. 
Os que virií.o colneçn.r esse ntcrro. não sn.beL1do nnra. 
.:j,UC fim, clmnár:Lo que se cstnvn. nterrnndo umn Pro
priedade varticulnr. 

ln1medintnmento qne li n discnssilo bnvida. na. as
somblén. provincil\1 do Rio de Janeiro; entendi-roo 
com o presidente ua provincin, declarl\ndo-lb.c qne 
netn no nrr.mmcnto que ou tinha npprovado, depois de 
exn.minndo pelo engenheiro Pnnln li"'l'eitns, cstnva. este 
ntcrro de terreno pn.rticnlnr, nem cu poderia concor
dar cn1 qtlC tnl a.tcra·o se fizesse; fni cntüo informado 
<lo qne o que se estn\'n fnzendo era a collocaçiio dos 
trilllns, o qLte depois pessonhnente verifiquei. 

Aindn neste ponto, Sr. presidente, jnlgo desneces
snrio rcpellir a insinunçlto que 1no foi dir•gi•ln. 

O Sn. DANTA.S : - Apoindo. 
O Sn. FnANOO DE S.l: - A pessoa o. quem pertence 

eJte terreno, que se suppoz in ser nterra.do lt. CLlsto. 
dos cofre• pul>Hcos, tem doado grnnde pnrte dos 
seus tcrrt•nos {~ CJ.ma.ro. tnucici.J.lnl c á provincin., para. 
nbert11ra do runs e plra o JO.tdim publico q1te alli 
existe, na prn.çn chnmnda do JngÍL, 0 foi quem dOO~ 
o tct•t•coo po.ra pntl"imonio dn cn1>ella. .. 
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Um representante da província do Rio de Janeiro 
!cJias'e na onmara dos deputados que o aterro no bairro 
elo Fnnseca niio foi feito. 

Nii.o sei ti.e foi ou nüo: o que pOsso assegurar ó 
que zt quo.ntUt pnrn esse fim d~stinnda foi reclnmnda 
pe_J, . ,.residente ~a pr!'vincin •. e por ordem minha. lhe 
foJ ontrett:ue. Nuo ae1 que ctrcumstancins occon6r1i.O 
ljttt• •n""sn.o ter impedido de fazer-se nquelle melbo.:. 
T~tl••ento : é 1Í. nd~íoistrnção província.} qno os reprc
scni .,nros d~ ru·ov~ncin, espec:o.lmonto o cln. cnJHinl, 
<le·_<"n .reclor exphcações a este respeito. Sem clnvicla 
t.erw hnvido rnzii.o valtosn que obstnsso a. que, 

-oesd c logo, se fizesse o aterro; runs o dinheiro foi 
recnlbitlo ans cnf1·es dn. província do Rio do Janeiro o 
de,·e t-er essn npplicnçiio. 

Sr. presidente, ~ioto tct• t.omnào .no senado tanto 
tempo cutn estns cxplicn.çõc-.;. l\Ins, como v6 V. Ex., 
e !las eriio n ece.ssnrias. 

o credito concedido relo poder Jep;islntlvo, ainàa 
com o nn~ment~~ que vn1 ser votado. não é quantia exn~ 
gerada •. Sr. prc .. idcnte, não só ptlr(L todas as tnedidn .. 
Jlreventlvns do cholern.-nJorbus, n1tts nindn sóJncnt" 
J,ar;t u constrnc~·iio do }nzarcto. Quenl tiver idl::, 
cxnctn do qne seja um cstnbclcclrncuto deste n-enerl1. 
nã.o po<led. dizer quo 500:000:1, ou ainiln stfo:OOOS 
~6JU. 'lunnt.au cxces~ivn. O lnza.J·cto de Lisbon teu, 
cestada mllh1•\·es de Cónto,:~,. c cu cston convencidi~ 
qu_e netn C?rtJ o duplo dn qunntin que pdmit.ivu.mcnt.• 
fo1 conced,da. se pndcrtí ter o Ia.znrcto elo Rio f], . 
• Ta.neiro na!'! condições ncccssarins. Dcmnia, devemos 
levar cm ?t..05iHlr:t·n.ç~ú.o mnn circumstnncin: é qne, 
]lll.ra o"' paazcs da. ~nropn niío nfllncw d·c umn. ve, 
tiío grnndc nmnet'l) de indlviduos nos vnpores~ 
c!omo ~lll~1cm p~r:. n Âmericn~ Este grande ntnncrn 
é constttutdo prtnCIFnh11C!Otc por in.unin-ro.ntcs .. Se nus 
<:hep:nrem vapt~rCt~ com cent.ona.s do individttos prove
nientes de pa izAs inftcionados de epidemia.· terão 
de ~er todos recolhidos no Jaznrcto. ' 

Qnu.ndo ti .... emo~ dons vnporcs itn.linnos em uma 
.las eosendns dn Ilbn Grn.nclc, bn.vin. n bm·do n1a.is (lc: 
2,000 inr.lividuos, que toriiio do ser recolhiclos no 11\
?.nrcto. 

Comn ngJLsn1hn.r tanta t'I'Cntc cm um cstn.bc
Jecirncnto de pe.-p~enns p1·oPorçõcs 'I O Inznreto. 
:dnr.ln com as que lhe forito unclas no plano adop-
1ado, nti.o podcr{L ngnsnlhnr senão pouco mnis 
de 800 i?dividuos; c o nnno pnssndo~ de urnn 
sõ voz, tl\'O!nos nn Ilha Grande, a bordo dos dous 
vapores. """" do 2,000. 

Se porventura, cm época. Ue epidemia. vier tão 
~r'nt;lde n!fltu)~rcia! niío lH\\'O':~í lnzarcto que bn.ste. 
Ser1L precsso. <mt 10, Sl·. presulontc, recorrer n.o 1neio 
qae tem s~do indicado, c flllC já se tem adoptado em 
ol!.troa pniZCS, em cnsos tacs: o de aba.rracnmento.s, 
:fo1tos com os condiçcJcs hygienicnsJ ncccssarias para 
tl.,crnsalhn.r um gna.ndc n u1noro. . 

O Iaznreto permnn{"ntc, c coru os comtnodos convc
:r.dent~e&, é torla.vin t.una nccessidndc: mnitos pnssn.g-ei
ros suo pessnns h<lnt edncndns c de bon. posic;ií.o social, 
ncostnmn?os t'i~ cmnmodjdndcs c niio se snjeitnriii.o sem 
reluctnncw. c JUst.o clnnh.ll'. n serem l'ccolbidos n tun 
estabelecimento, onde tivessem do pn.dcccr privações. 

In~pondo ~ssc vexame, ctuupre diminuir-lho qunnto 
pOSSJVe) OS l'lg'Ol'CS. 

que S. Ex., que jtí foi examinar ocularmente ns oon-· 
dições dn.localidnde escolhida e dns obrns que estio 
sendo fo•tns, quando se lho ofi"orocer opportunidada. 
mrorme tís camaras e no publico n respeito d<» 
mesmo estabelecimento, fazendo a justiçn que cn
tenclol' qtto merecem seus antcccs"~orcs, ou. indi
c~ndo os erros que :foriio ou que tenhiio de ·•er oorri
.fpdos. 

O Sn. BA.nÃo I>E M.monÉ (minr'str·Õ do imperlol • -
Dci.:-o de emittir jtl meu jutzo pela urgencicr. da vo
tnç"o. 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO DE » 
DE SETEliiBR9 DE 1885 

l'ROROGA.T!VA. DO ORÇ.l.'IIENTO 

o l!lr. lllnrtlnho «;nmJ•o• •- Sr. presidente,. 
n,io posso mnis dnvidnr : estou abnndonndo pelo n,.. 
•q·e senador pelo Parnn{L, 

O S'n .. ConnEIA :- V. Ex. está mnl com o senndor 
i n F'n.rnnii~ 

O Sn. lrlAnTI~D~ (.)")tl'OS :- Estou nbrmdonndo. 
' Ex., impngnnndo t:io pl"oficientemcnte n. pro
l·nA"uth·a, n.l'raston-mc. En estnvn. meio Jnclinndo 
' votllr n fn\'01". Depois do discurso do nobre oe
,,n.:lor~ cu disse no sen::tdo • na. 2,a discussii•> • 
111e nüo me era. licito votnr pcln. prorogn.tivn, taes· 

f,.l .. ,tO OS àc:fcitos qne O nobl'e sona.dor poz bem,. 
·~lnros. 

S. Ex. rcconbecott o Jnc1hor; scgnio o poior. Tem 
L..1 os snn':t 1·nzões: interess":~s Uc partido. !\Ias eu que 
tenllo iotcl·esscs inteiran1cnte contrarios, nü.o teria 
instifico.çüo al.lsolutatn'3nto nlgumn- se votnaso a. 
ruvor. • 

Além dn necessiclado em que estou ele continuar&· 
•ll"tcntnr ns boas doutrinas que o nolwe senador 
1t.vontou e condemnon depCJi~ com o seLt voto. n rcs
~~~sto. do nol.n·e n1inístr• tln. fn.zendn ás observações do 
S. Ex.., ús fJUnes eu npenns subscrevi, provocn-me 
alguns rcpn.ro'}S, a5sim como a1,LtUJllll.S dns proposições 
•1no tenllo~onviclo no nohro pl'csidentc doconselbo, qne. 
nn :-.un. qunlitludo ele presidente do conselho, é o cllefc 
dn n.dmini .. trar;ão, c. pOI'tnnto, obrigado a. responder 
p~n· tncla n di~ccc;ito de !ln. E começarei pelo. resposta 
donobJ·e pr(Hildcntc do conselho n. estns obscrvaçncs. 

Accnsado por esta invnsiio de qttcixns e de tele
g;rammns. o nobre presidunte do conselho clisse : ·Eu 
nndn tenho corn oA gO\'Crnos provincin.cs. isto é ne
gocio dof- gove·f\;:·,: :-:('.vinch\eS.l> 

Eu, Sr. pro:.::sid~~:,: -J :~vnnto-mc pn.rn. prote::.tnr con
tra cstn. der> r.l ~ ~~. ~ ·. S. Ex. Não é diverso. dn. do 
Pilotos, o. '1'n::n-:' n. lJ.istor11l. ntó hoje niio percloon a 
condemnoyat:; c1r:- Cbristo, se não mesmo umn a.nimn.r;ii.o 
c segurnnçn g-nrantidns por S. E~. n. desenfreado. 
J•encçiio pn:·tidnrin. qne já mostra o que tem de ser. 

s. Ex.' e o cllcfe dn ndministrnçlLO elo lmperio, os 
presidentes siio pl'olongo.mento do ministcrio, sfto os 
braços do S1·. prc.idonto do conselho, se cllos bem 
obrarem, e por conta e gloria. do governo: se cllcs 
errarem, ó aO pnr auutu. Uo governo, o govArno ó o 
rcsponsn.vcl, tnnto mnis ql111ndo estamos vendo qne os 
nttentados mniorcs qne comcção c1n tli.o Jnrgn escn.la, 
sí\o todM em proveito do governo, são'todos p~tra 
pngnnHmto de suns trOJ)ns el~itoracs. 

N~~oo se tert\. de construir \l\'l\ 'J}n1ncio tlc fnl1ns, eo1no 
se d~ssc nn. cn.n1arn. dos dcputn.dos ; 111ns 6 preciso dar 
ngn.sa.lbo decentt' e commoclo nos pnssanooiros obrin-n, ... 
aos ú. qt.utrentc~a. Nüo de,·cmos esqueCer que n1n
g·u~n~, por mms a.Jtn. que sojn a sua posiç.ii.o socinl, 
sertL Jsento da. qunrontcnn: e não só homens do todns 
ns posições. mns sonhnrns c crinnf"ns, toriio de ir pnrn. 
nlli, e ó preciso cltw-lhes C0!11!110tlos decentes. 

1\'fns esses commodos o 1\ nHmcntnQii.o nii.o sorüo 
il:1.~los {a. c~atn elo Estado, &~rü? pngos pelos pnssn.
gotros, po1s um ln>.aroto nuo u um estnbelecimcnto 

I•:' com effeito uma theoria commodn esta do nobre 
pro• i lente elo conselho: « Nüo tenbo nndn com o• 
g:u 1 ....... 1,;; Jll'ovincia.cs.» Tendes tudo; sois a a.lmn, o 

1 <liroctol' delles, trabnlhito por vossa ordem, conta. e 
proveito vosso; é S. Ex, o respon~nvel. Debalde pois, 
tenta S. Ex. arrednr de •i essa resl'onsnbilidnde. 

Pela minha pnrte digo n S. ElC. : ninda cn tllto 
trouxe tolegrammas, ainda não trouxe q_uobc:ns, pro
vavelmente niio ns trarei. Qunnto mnts violento o 
e.tro.bihnrio o ministorio for, menor será n sun "durn
çi•o mais depressa. o. aitunçíi.o se estrngnl'n, e pódo ae-r 
que a dosgrnçn illnstre e eduque o pnl'tido libernl, qa 
olle npro,•cite dn li<(ÜO • 

ou ele se. dtl hospedagem gratuita. , 
Ternuno, Sr. presidente, fnzenJo votos rnrn que o 

nobre ministro do in1pct"io consin·o. levnr t c:onclusllo 
u•tuolle importante ostnbelocin'i'onto , livrando-nos 
zr.,im do. dnrn neccssirlnde. cxtretn·n sem duvida em 
"]r te uns Yhnns (l'e fcclmr nossos portos nos nnvios Pro

. .,,,cJnnle$ ele llai<~5 in!idonntlos c1c ol>iclómia. Desejo .A. just.i)n 'nüo nprovclta. só o.quelles que a recebem .. 
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a:provoita a todoo, moralis& o 1.3aiz, facilita as admi
J'listrnções dos novos ntiaistor1os, e so infelizmerltf' 
SS. EEx. em voz do segnirem esse caminho que ha 
to.ntOs o.nnos se segue O.t'JUÍ com raras excep9õoa, se 
seguirem caminho diverso, se empre:::o.rem aquella.s 
reacções do 1848 e 18G8, peior para SS. EEx. melhor 
parn o partido li bera!. 

Recorrüo mesmo nos processos antigos, os estn.
<Juen.mentos, colletes de couro; recorrüo o. esse o.rseno.l 
ainda. peior do que o.s gnrgnlheiro.s de ferro e outros 
instrumentos que os nbolicionisto.s exploriío e cspe
culiio contra o. cscra.v.idão ; a responso.bilido.de será 
toda. do governo. 

Nós vemos. Sr. presidente, que come9a a reacçiio. 
Desde 1853 wna classe de empregados qnasi ·exclu
sivamente hoje providos por concurso, tém ficndo 
fórn das reacções partidarias, os emrregados de fa
zenda., parece fue no. situação actua nem estes es
oapiio. Desde 853 n começar do ministerio do Sr. 
Visconde do Itabornhy, esso. classe foi posta fórn do.s 
reacções pnrtidnrin.s e reputada, nii.o Vltn.licio., como 
não póde e não. deve ser, mas trnnquilln em seus 
empreg<>s ernq uanto cumpre seu dever e bem serve. 

Niio son prCipenso para. os cm:prego.dos vita.licios, 
mas o.quello que desompenha sat1sfactorinmente seu 
emprego, deve ter certeza de que não será posto fóra 
delle arbitr~>riamente : não siio empregos po!iticos. 

O :Sr. presidente do conselho disse que não póde 
Bervir co_m oa seus inimigos. Nã.o ha duvido. nenhu
ma, os cbefos de todns a~ grandes ndministrações 
àeve1n representar o p~nsa.rocnto dt) ministerio; rna.s 
estão ness11 caso os collectorcs, os cscrivües de collec
torin. os empregados de secretaria de governo pro
'Yincinl, empregados de categoria. inferior 'l 

O nobre presidente do conselho ha de permittir que 
·lhe diga.. vni peior do que Pilntos; Pilatos vivia. etn 
tempos mais n.traza.dos, espcro.va. que o. historio. não 
lhe tomaria. contas, como a.1iú.s tomoa e severas. Se 
as victimo.s do nobre presidente do conselho não alto 
Christos, são filhos de Christo, J?Obres mulheres e 
cria.nçn.s que V. Ex.. tem reduz1do e vai red uztr á 
miserio. sem razão alguma. 

Chefes de repartições, nquelles que são verdadeira
mente chefes de grandes serviços, nã.o ha a menor 
duvido., S. Ex. seria ine,E:to e criminoso se nü.o se 
desemba.ra~o.sse delles: se não chamasse seus n.mi~os 
mnis dedicados para au:xilin-lo, isto serin da parte de 
S. Ex. um procedimento igun.l ao que vai tolerando 
que aeus presadeotes tenhii.o1 porque. quando mentisse 
li.s espero.nçns do pa.iz e dos sena adversarias. diria: 
" Não tinha auxiliares. » Nii.o, tem n liber.dacle de os 
ter, mas nã.o deve fazer-se retrogo.dnr aos tempos 
bo.rharos de reacçiio de partidos. S. E:x. deve seguir 
o ultimo exemplo de uma nação bem governadn, que 
tambem praticava essa enormidnde, o nctunl presi
dente dos E•tndos-Unidos esttí ensinando a S. Ex., 
em um ~overno republicano, como se póde ser chefe 
ae partiao. e dizer aos empt·cgn.dos: C( Servi bem e 
ficai tro.nq ui!los, niio é necessa1•io que sejais meus 
aarvoa, meus instrumentos de partido. » 

Mas esta. doutrina. niio agru.do., sobt"etudo quando a.B 
mudnnçns sii.o feita.a como o. quP. ncnha dA opera;r-se 
em nosso po.iz. q ua.ndo o maná ca.ne do céo ineapera.
damente, quando um po.rlido sóbo no poder porque 
Q,Ohou a casa. va&la. A obt·ign.yüo do S. Ex., mandii.o 
oa regulnmontos policio.es, crn., nchn.ndó o. cn.so. vnsin., 
niLo occnpa..-ln e }lll.l"tieit ar i'L policio. pa.ra. que a tnn.n
dasse vjguu: tntu S. lJ x:. preferia tnetter-se nelln. e 
dizer : cc E • minba. u ~ 

Se a situaçiLo do enrticlo liberal foi nnormal, po~
que soffreu n descr9uo Uo governo, n. quetn cumpria. 
prover não era ú cot•óo, ertL o.o pa.rlamento. E ten
~ativn se fez: nesse sentido 't Nós niLo snbemos; nós 
aabemos muito pouco do qne se passou entre n corOa 
e os membros do pnrlnmento qne clln quiz consnltar, 
atú ~orqne niLo presto inteira fó no que no pa:·lnmento 
•e du1se por essa occa.siii.o: houve cousa qtlC se quiz 
oocnltnr, tanto que o nobre presidente do conselho 
aão foi capaz de dar conta ao senado de sua entre
Yioto. com o Imperador ; ouvimos no Sr. Fleury, ao 
s~. Vi.ooond.o d.c Paranagt~á, mo.s nadn ~abemoo do 

que se }Jaasou entre a coroa e o Sr. presidente de 
conselho. 

Creio, Sr. presidente, ter respondido a maior parte 
das questões feitas pelo nobre ministro da fazenda 
parn justificar-se desta cauda horrorosa do orçamento. 
Estn 1mmensidnde de autorisações daolns n um go
verno inimigo peln nova legião é n melhor prova do 
que se póde esperat• delle em materia de governo 
representativo. . . 

Se o. um governo n.dverso.rio se dão desans autori
s~91íes, o que não se darin n um governo de amigos 'f 
Dta.ntc de nm ministerio nmigo njoelhnr-se-hiii.o di
zendo: Senhor, ma.ndni o que quizerdea! 

Nü.o aproveita, pois, n.o nohre ministro da. :fazenda 
esta descnlpa. À mciida é· de governo; e se o 
governo nno podia obter um bom orçamento, o aea 
dever era rejeitar o que lhe dcrão ou abandonar o 
poder. 

Niio preciso dizer qne nos direitos resultante• 
do fnnocionnmento do governo representativo no 
Brnzil entra o direito do. coroo. chamar ministe
rios ae:n cOr. Não seria um facto novo perderem 
ambos os partidos o governo ; na nossa. hiato
ria existe o lacto de 1863, que está na memoria. 
de todos. 

Portanto a deseulpa niio nproveita. no nobre mi
nistro da fazenda, ~ue, illustre por aett talento 
e seu caracter, era. d1gno de figuro.r em um o. admi
nistração ma.is franca. e o.berto.mente constitucioaal 
.e liberal. 

À respeito do mate, o nobre ministro da :fazenda. 
confundia-me com o nobre senador pelo Pnra~, 
quando sigo· doutrina o.bsoluto.mente contraria a. S. E'x. 
Entende S. Ex. que. em ma.terin. de economia • 
de finanças, o direito do rota.Har á um precioso direito; 
mas declaro n S. Ex. qne a minhn opiniiLo é que 
neste assumJ?tO um paiz deve praticar ou deixar de 
praticar nqmllo que melltor lhe nprovoita e mais 
lhe convem. 

E permittn-me S. E:x. dizer-lhe que tambem·son 
do Pa.ra.nt\. ; tenho n11i nmigos : 1nns não quero sacri
ficar ú. fome, por cansa.. do interesse do Pnranú., 8$. 
outrns províncias con1o S. Ex. quer conden1nar. 

O Sn. ConnErA. :-Ninguem ns qncr coudemnar. 
O Sn. MARTINHO C.ulPOs:-Estu. sessü.o lcgislntiva, 

esta campanhn do elemento servil tem pr,>vado que 
nós, de certas provincins do sul tetnos tudo a. esperar 
do entranhado amor fraternal que Caim teve por 
Abel. I.to não soffre duvida; e pela minha parte 
sinto nüo poder corresponder na. mesma medida. 

Neste ponto, no que diz respeito aos interesses d.a• 
outras provincio.s, ninguem tem feito como o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul. A sun consciencia. 
recto., da qual nunca. duvidc1, f~-lo conhecer que o 
que era bom para. sua. província. nem sempre o era 
pnrn t~das. Qunnolo elle npe•·tnvn o nobre presidcote 
do conselho, eu dizin:-líL no Rio Grande do Sul a8-
couso.s nndiio melhor do que n.qui. 

À ndmini•traçiio nrovmcinl do Rio Grande do Snl, 
debnixo dn inflnencin do nobre senaclor é o facto de 
sun vidn que mais o honra; é o Indo mais brillinote 
de sua politica, exaltar-se nn ndmirnçiio do pal'la
mento, representar o grande pnpel que incontesta.
velmente S. Ex. nelle tom rcpresentndo, S. Ex. deve-o 
a. Deus, deve-o no seu grande talento. l\Ia.s ter" força 
pnru. lutnr, ~i&.o só com n.dversnrios. mas com co-roli
glono.rins, hnpór-lhes n prererencia. das conveniencia.• 
publicas nos interesses, nüo do partido, porque os 
partidos nii.o t<!m outros que não sejü.o convenientee, 
ma.s pn.rtidnrjos, para isso à preciso força. que o nobre 
senador tem conseguido ter e qno o nobre presidcnt• 
do con•clllo niLo tem decididllmcnto. 

Assim, Sr. presidente, rectifico nt:"ste ponto o dia
curso do nobre mi nisto da. fazenda: niio ncom~~\nho, 
niio perfilho n opiniiío do nobre sena<lor pelo I u.rnná 
na queotiio do mate... ,-· 

O Sn. ConnRtA:-V. Ex.. po.rccio. concordar com migo. 
O Sn. 1\I"nTrNuo CAnrros:-Nii.o sãnhor: sigo dou

trino. inteiramente contraria. ú suo.. Nen1 á<.lopto a 
doutrina da reoiprocidade, a de que uma naçiio nl'o 
f1190. alguma cousa. •cm t;l.ll8 o~tras o tonhiio !oito. 

> 
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Pela reciprocidade tínhamos 1>iada o Amazonns fe· 
c)llldo. Era o sopbisma do Sr. Pimenta Bueno contra 
s abertura do .Amnzonns: se o segttissemos teríamos 
até hoje estorelisndo aqnella regiiio immenan. 

E o que disso n respeito da nnvegaçiio do Amnzo. 
a:.s, di~;o a rospclto de qunes~uer outras industrias 
qu'e niio existem so não a custn. do thesouro; essns 
industrias ou ossos industriosos siio que niio podem e 
niir> de,·em durar. 

Apresentiio-nos ecmpre o c"emplo dos Estados 
Unic11ls, n1a.s n. pro.!lperidade, os grandes recuraos da
queiJe paiz vem a.. agricultura, por uma lei fatal, 
i.mposta pela nnt11roza, um paiz novo de torritorio 
immenso e fertil é essencinlmente n.grico]a.. 

Por maior e por mnis adiantada que seja a in
dustria dos Estados Unidos. elln nilo pódo nem em 
perfeição, nem em preço rivnlisnr com a da Europn. 

O cnmpo da sua grnade actividade e de sua maior 
riqueza c a agricultura 

O nobre senador, por caust> do mate de sut> provín
cia, '!Uer esfaimnr as pobres púpulnções das outras 
provinc1ns. Isto ó um desproposito que niio tem 
nome I · 

Felizmente o artigo tem tanto de inepto como de 
nocivo. Figuramos nquellea pai.:es do Rio da Prat1> 
con1o 1no.is ntrn.znd"s do que o nos~o. quando cllcs são 
muito mais perspica.ze5 e sagnzcs do que nós. A res
tricçii.o que o nobre sena.dor ou os inventores da me
dida. quizerii.o impOr ao commcrcio de carne do Rio 
d» Pratn h1> de nprovoitt>r {<guelles paizes. 

A Republico. do Urugnay ha de ter mais senso, ha 
de permittir o trn.nsito livre dn.s carnes vindas da 
Confederação Ar~:;entina pnra embarca-los pelo. a.lfnn
doJ><>, de Montoviaéo. O nobre senndor nadt> conse
p;luru. 

Isto, Sr. presidente, porque o nobre senadorsuppõe 
g.uc a. Confederação Argentina vni perpetnnn1ectc 
fazer e3tn unicn prcpa.ro.ç5.o de Cltrne seccn. Ii:st!'i. en
ganado: toda a tonden->io. daqnelle pnvo, que vai 
-tomando n1uito u1n.ior impulso indnstrinl do que o 
nos&('), é pn.rn. nbnndonn.r essa industria. e dar ú. carne 
ont.rns p1·eparnç;Jcs. _4,. mesma cousa. se hn. de dar em 
z:-cluçii.o no mate. 

E qut>l é a nossn vnntngom? O que quer o nobre 
senador fn.zer do nós nestn m:~.terio. '! Q11cr obrigar
nos n comp1·nr a carne do Rio Grn.nde. que. é muito 
infedor lL do Rio da. Prnta. I~' o to.l amor de Caim 
por Abel. O nobre scnailor. npezn.r de não ser n1uito 
atl'ciyondo á religião que eu sigo, é lido na.s letr.,s 
sogm.das1 e bem i'a.bc o que foi o amor de Cu.hn por 
.Abel. 

O Sn. ConnEIA. : - Niio é o de Paraná pelas outrns 
pro,·incins. 

O Sn. !\lAnTr:mo CA>IP05: - E' em virtude desse 
nmnr que o nobre senador qner cs!nima.r-nos. Nt1o 
dig.; q uc isto est~tjn nns snns intenr,:õcs ; mna é o 
l'thn~ltn.do iocvita\·cl dus snns idétc.s. 

O Sn. ConnErA :-.. t\6 miohu.s ic.ldas constúo do meu 
c.Uscurso, e este ,·.-li ser publicn.do. 

O S•'· l\IAnTI:Iino CA:tiPus :-Oonfeflso n V. Ex. que 
o.ste sou nrtig~_o iuepi1·n-me mais repugnnncio. do que 
essas pobres 1rmnndndes de· Vnlcn,;n. o de Alngõo.a. 
qne cu oilo riOÍ por qnu cn\ls{t.ráo tnnta opposi1,!itO por 
parte de S. Ex. E' cou .. n tU.o pcquenn.! .•. 

O principio que S. Ex. Slhitcntn é o rneJhor: nn.dn. 
de ina.mo1·tizavel. tod•·lil os ht!n8 em cil·culn•;iio, Neste 
ponto nii.o deixo de npp1nudit• o.o nohr~ senn.clvr, \"Cndo 
chegar-se à melhor doutdnn.. l\Ins isto é U~H\. nihili
dBdc compa.rnc.ln. co1n n. qnestiio do mnte. 

Sr. pres1dcnte, pnrn n.c.)mpnnhnr o nnbre senndor. 
pedi os documnntos que ..deviií.o demonstrar esse ex
cesso de credito pnra. cxercicios fiados. Parece nma. 
ociosid!>de, qu<Lndo o que se quer por forço. ó \'Otllr 
quo.1Jto nntcs. E neste ponto não hn n rnonor J'o.züo 
de queixa. contra. o sonndo; no cont1•nrio, ns mu.is 
justns queixas que tenho ou\·ido é por níio se tor dis
cutido bnstau.te no scna.d''· Essns informnc:õoa nü.o 
viri"~o mr..is servir pnrn n discussão, mas ser\'i"r.í.õ pnra 
conhecermos o negocio. 

Eetou .r>Crsuadido de que houvo lllzum motivo 

para 11iio se trazerem . esses documentos ao senado, 1 
sobretudo depois que o nobre ministro da fazenda. I 
disse-nos que elles forão preaentos á oamara dos Srs, ' 
deputados. Natur&lmente o nobre ministro d" fazen
da sabia que o t>poio do honrado aenador pelo Paran,. 
ern dado com muitas reatrieoões, e o.ca.~'tolon-sc· nii• 
trazendo aqui os documentes .. 

O Sn. ConaEu.: -Creio gue o ministro da fuenda 
nüo teve parto nisto. Dema1s approvci o requerimento 
de V. Ex. 

O Sn. M~nTrsno CA>rros: -Então estou vendo que 
V. Ex:. nii.o leu o discurso do nobre ministro da fa
zenda. 

O Sa. CoanEu : - Oavi e li. · 
O Sn. MA.nTIMIIO CAMPOS : - Elle disse que tinha 

levado ó. camara todos os documentos neoesoarios para 
demonstrar e justificar o credito. 

O Sn. ConaEu :-Mas não embaraçou que viessem 
ao senado. 

O Sn. M.-nTIMIIo C~MPOS : - Eatiio quem foi 't Foi 
cu~ Não fui, nem foi V. Ex. 

q Sn. ConaEr~ : - Deviiio ter viado com A proro-
gatlvA. . 

O Sn. M~nTrMuo C.a.uPOs : -E por que niio vie"riiot 
V. Ex. ó que me devo dizer isto, por'lue V. Ex. 6 
que agorn é governo : a responsabi;rdade 6 sua : 
V. Ex:. como membro .da maioria gozo. das· mesmas · 
vantagens e prerogativas que o governo, e por Í'3so tem 
ns mesmas obrigllçóes que ciTe. V. Ex. é· que ó o , 
manda c/!u!>a da situaçiio. 
- O Sa. .AFFosso CELSo : -E' uma das columnas 
do templo. 

O Sn. DANTAS : -E' o lord protector d.:> minis..; 
tcrio. 

.0 Sn. AFFo,.so 0Er;so:- E ministro em per.spo- · 
eh v a. 

O Sa. Coaneu :- 1\!uito ob•·i~ll. tanta cousa I Mali" 
V. E". niio queria t>pplicar 11 si ess<> doutrint>. 

O Su. M . .us.TJNIIO C.t:u:Pos : - N'unca. prégttei outra. 
doutrina, c _por isso é que eu fugiu. de .ser ministerial; 
1nn.s, qunnclo cra1 era-o de\•éras, não fazia. como 
V. Ex. quer fazer. · 

O Sn. Conneu : - Mas V. Ex:. já disse que em 
1878 csto.vn. cm opposiçiio. 

O Sn. :\!AnTr,.no C .. >rros :-Isso é notorio: eu niio 
disse nenhnmn. novidr,de. 

Eis porque. Sr. presidente. reque-ri que viessem 
e-ses documentos sobre os creditas. pn.rn. esclareci
mento do nobre secador e meu : porque Cll fi<:Juei 
com n. mesn1a curiosidade qne S. Ex. no \'Cr o nobre 
senador rnioisterinl fazer essas increpnções no miois
t.erio. 

O Sn. CounerA :-V. Ex:. h11o de ver de que annoo 
são essas de ... pezns. 

O Sn. ~i.nT"no CAMPos:- Scjão de qttando forem, 
so for~m illcg:Itimns. V. Ex. conte com o n1eu voto 
}Jâra. censurn·las. 

O Sn. Coun~<u. :-Mas depois do lognli;ndns. 
O Sn. MAnTr,.rto CAMPOS:- Eis porqno ou voto 

coctru., por cautela: niio vou fnzer como V. Bx. 
O Sn. C:onuEI4 :-Eu tntnbem poclin clizcr que \'0-

tnvn contra, porque um voto nii.o fnz urn·c,·cnçn.; mn.s 
entre a. dictndurn e os n1eios rogul11rcs n:-La hedito. 

O Su. MAnTrNuo C~Moos :- Sempre nltortt n ta.l 
maioria compotita. dos centros dos dous partidos; c,. 
pelo Indo mornl, V. Ex. sabe o. inlluenciu. que teria. 
uma. dcclara.r;a.o feita. por um dos Ulllis importantes. 
xnemhros de Uln dos centros contra o l'niniatorhL 
- ... O Sn. ConrUUA. :-Contra. o mioistcrio 'l! 

O Sn, !\fAnTINIIO CA>rros :-Poia nilo. :·.~ 
E' muito certo. Sr. presidente, qac contra o coração 

ningncm nncln bem, ninguon1 n.nc.Ja clcsa.sson1lJrnUu. O 
notu·c sono.dür não ·critici:.n o fato com tocl11 scvc,..idnde. 
com 9uc devi" o podin. i"•~-lo. Bem se vi" que clle. 
nli.o tia h" i.Ptcir~> libe•·dttde; eetnvn, Co.>lllO toàv o se-

• 
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.aado, peiado para votar. Tolera-ao que um ou outro, 
como eu, diga 'lue não vota; mas a posição em que 
qua1i todoa estuo é mais ou menos a do nobre senacro ... 

O, s .... C~nau:-Aiinal I :'E veja V. Ex. quaes aão 
os l1gnatar1os do parecer. · 

o Sa. MAR1'11'1RO CA .. POS•-Por isso é 'lUO eu estou 
dizendo que a posição de todos é ma1s ou menos 
como a db V. Ex. O nobre senador sabe muito bem 
que elles tõm sido, !luerem ser o hão de ser outra 
vez ministros. lato exphca muitos segredos. 

O ia. ÂFPOl'l&o CaLao :-Mas faça o favor de lêr 
aempre as a•signaturas; tenha paciencla. -

O Sn. Connu .. :-Só a cio Sr. Aft'onso Celto é· que é 
com restricções. 
--O Sn. AvvoNso CELso :-Ah I 

O Sa. M .. ariNBo CAXPOa : -Os pareceres da com
miseã.o o.gora silo tão bem feitos, aão tão cooci•o•, que 
é preciso uma lente, um microscopia para enxer-
ca-los. (U.) · 

V é-se que, exceptuando os · Sra. Dantas e Soares 
Brandão, tudo o mais é da Igreja orthodoxll. 

O Sa. DART..S :-E o Sr. Aft'onso Celso. 
O Sa. MARTINHO CAIIPOS : -Esse está salvo. Elle 

aeria contradictorio se,sustetito.odo doutrinas mais ra.
dicaes que as minhas, désse os meios. V. Ex. quer 
eer e ila de ser ministro. • · 

O Ba. Du•T•s :-Não é esse o motivo. Sustentei 
1empre a opinião de nü.o se poder negar meios ao go
verno. 

O Sa. MA.BTir.Ko C.utPos:-Entendo não poder 
negar meios ao gove•·no & qtte eu prestar Rj?Oio; nos 
que /orem combatidos por mim ni\o os darei. 

O Sa. DANTA&:- Seria dessn opinião. se começasse 
immediatamento a revolução. 

O Sn. MARTINHO CAXPOS : - Revoluçíio I E' para 
onde nunca irei. Não conheço melhor nem mnis ef
ficnz re,·oluçii.o do que vencer os adversarias no pnr
lamento. 

O Sn. DANTAS c:ló. outro aparte. 
O Sn. MAnTrNuo CAMPOS :-E' um direito que nüo 

austento, nem é preciso sustentar, Qnando o caso se 
dó. de que só a revolul'üo póde salvar-nos, niio precisa 
ser prégado o direito. 

-- O Sa. DAN1'AS :-E' igual ao direito do defesa. 
O ~t •. ~·,:.~nrrNuo CA.MPos:- E' inutil, emqua.nto es

~iver ,r, ':" ,,ste trambolho •• 
'3 ~~.'\.. •.,ANTAS:- E noto que nõ.o é de hoje que 

ç!is::o isto. 
O Sn. MADTINuo CAMPos :-Sei que é da escola 

liberal braziloira quasi toda, rorque ngradn e nrra•ta 
mais o povo : mns eu pre~ro doutrina mais socegnaa 
1nn.is tru.nqnilln., mnis tnnnsn. e mais invencivel. 

O Sn. DA..N~Afl ~- Niio se combina. com esta. que 
sustenta.. 

O Sn. MA.RTINRO CAntl'Os :- Nüo sustento, é o go
vernCJ 9uem .me dt'í. o excn~plo_procurnndo j~1stifi.ca.r n. 
aun. exu~l~n.cm ... O nobre .Bnruo ele Cotegtpo .entrou 
pn.rzL o mm1stcnq porCJ,ne encontrou n. cnsn vasto.; eu 
nii.o "; entrurin.. e se v1sso n cn.sn vasin., n.visnrin. a po-
1icin. Neste caso hn rc1ncdio constitucional. Nilo jus
tifico. n S. Ex. o. <lcscrc;U•l do g;ovcrno. E' vcrCÍude 
qno o go,·orno desertou. não n. nb:uHlonou constitu
cionnlnlonte. mn.s não á este o pdmciro fnoto qne se 
an. nC· Bt·ez!l. o t_cnl h.nvido CC\HOa otn q·uo o ~overno 
rep1"'escntn.t1vo nu.o fo1, em todn n suo. ox.tonsiLo, ros
pejtado, mns o rcmetlio foi 111 -nos coutrn.rio do que o 
que se t~)n1ou nctunlmente. 

O gabinete do ISG:l niLO era ndnisterio parlnmcn
tn.r, rnnR niio crn. ministc1·lo que qncbrnvn a tnniorin. 
aa cnnmrn. o fotçnvn n. disaoluf;Ü.o immechntn, o prin
cipa.lmcnto c.omo hoj-·. C'] no jú totnos duns dissoluções 
segni1t~\:1 o VI.Lrun~ t.cl' torct·i1·n. 

· (km. <'R!h 111 di'1•t~lt1CJÕ811" hu. governo repi'Cscututivo 'l 
Para que eot~,o bobre proaidouto_do couaclho f&:~:oudo 

' etforçoa 7 Para Ter estas porias trancaiaa. E J)e. 
•ue 7 Não é por amor a esta iuttituição. · 

·Sr. presidente, todos os membros -lo senado utãe 
cansados, ou antes, desanimados dll resiatencia ... 

O Sa. StLTBlBA M.t.aTlNs:-Nós não deãauimarnoL 
O Sa. MAnrtNBo CAlllt'os :-Niio somos da nova 1...

gião, havemos de morrer com as armas. na mão. Ni& 
acredito que deva fugir ao primeiro tjro, como nae 
guerras que se fazem na ·costa d' Afr.ica ... , "..U proll
trarmo-nos na terra assombrados, com·l os iDdloa 
diante do Caramurú, ao ou,·irem o .prim~1ro eatronclo 
elo aeu arcabuz. 

O Sa. DANTAS :...:..Precisamos ir até o 1im. 
o Sn. MAB71NBO c ... POS :-Abi quem dá o prfllleire 

tiro é quem vence .•• 
O Sa. DANTAS : -Isso as dizia dos Paragua;yoe. 

e elles resistirão até o fim. 
O Sa. Min71NBO CA•Poa : - ••• mas niio devem~· 

imitar essa gente, não devemos imitar tão pouco o 
senado dos Paraguayos, e o que está se passando pa
rece-se muito com o que se pa11ãva naquella oorpo
ração. 

Tenbo concluído. 

o l!fr. lllaa•tlnbo Clampoa •- Sr. presideu&e. 
comprehenilo a anciedade do senado, ou de algaas 
membros do senado, em ver terminados os nosaos tra
balhos; mns eu confesao a V. Ex .. que n preoccupação 
do tneu espirita ni'io é só a. de ver acabada. n. sessão : 
é ver tres ·vezes em poucos ao nos dissolvido. a oamara 
dos deputados.; é o que me aterra. pensando na sorte· 
desse desgraçado p::uz e de ~uo.s instituições. 

Grnnde sabedoria, ou sabia politica e esta que nio 
púde governar sem o empre~o do recurso do. disso
lução, dunS '\ .. ezez; em ilous a.nnos, convertendo-se em 
uma medida ordinnria do governo, a que só é 
ex.traordioaria ! 

Gr.mde é a sabedoria dos estadistas do Brazil, que 
nos governüo! Repito,· Sr. pre~irlente, niio me nterr• 
ver acnbllr a. presente sessão; mas o que me faz re
ceiar grandes perigos po.rn. a.s instituições do pniz. e 
o uso repetido, en1 tão pouco tempo, do direito da. dis
solução. 

A federaçlio não me aterra; no acto addicional ella 
está firmada. Niio se tem tirado das instituições sa
bias que temos todas as conclnsões dos principias 
'l"e ellns contém; nellas ha todos os meios shfficiontes 
pa.ro. proporcionn.rent a. felicidade e garantirem. m 
liberdr>de do Imperio. 

Direi no meu illustre comprovincin.no, o senador 
pelr> provincin d~· Miuas Geraes, que neste pr>iz não 
é só justo. a liberdade do negro, é tnrnbcm justo. e 
conveniente o. liberdade dos nma.rollos, dos verme
lhos. elos roxos. e a.incla. xunis a. liberdctode dos bran
cos. Pcrmitta.-mc o tneu illustre comprovincio.no, que 
tiio bl'ilhnutes provas do seu tnlento tem dndo DI& 
presente sessüo, pois tnn.iores nuncn deu e1n tocln. a 
sua. vit1n. .nn q nnl ten1. revelndo os seus nota veis talen
tos e grando!3 eiltudos. :pc1·minn S. Ex. que lhe diga. 
n proposito cln i-,ua. O!lÍOJiio n respeito dn. dccrettV!i'iO 
elo impostos, qnc n. qnestiio niLo é de orçamento 'oa. 
de leis especines. O que n. uossn constitníç:ün quer. 
qunndo ol;rigo. o. votnr;ito o.nnun (1n fixn~:ilO da. dcs
peza c do orçtunento dn rcecitn. é consn~rur o prin
cipio primordin.l do qno nü.o sa 11ossn. lovnntnr inJ
postos sen1 cono~uJntimento dos contribuintes, reprc
sentn<1os pelo voto <lo pnrlnmonto. 

Que osso. ntttorisnçiLO sejn dndn. na. lei chnlnl\thL do 
orçnn1ento; que essa. n.ntori~ai;Üo sejn dnch\ nn. l'eso
lu\~Üo chnmndn rrorogn.tivn. <lo OI'Çntnonto: (lU~ esda 
autori30.Ç'Ü.O scjn dndn cm lei ]HU'cinl. pn.rn. tlm fim 
espccia.l, o qu.o é preciso é qn~ o preceito constitu
cional sc.iu. obscr,·atlo, i!ito l•, que exista. o consenti-
111'3nto do~ representantes tlo llO\'O~ . 

!dto. S1·. lJI'I.! -idont~, ni~o mo in'luictn. O quo me 
iuquiota, o quo mo atorra, torno a-dizer, é a facili-· 
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dude erím1no•u de dissornç!íes, porque no fim de 
contas esta nooiio.hn dft se desengaul\r de. q\'e na 
instituições aue teTD nenhuma "'!lrantla dão ~os se:ta 
cHreit(')S ~ . • 0 

· 

o Sn. AFFOl'ISO c~L80; -Isto ó verdade ; mas neru 
por iseo o que eu dis-e deixa trunbem de o ser. 
· O Sn. MARTINHO CA>u•oa: - ••. niio garnnlcm ubs~>
lutnmente os direitos do povo. . 

O Sn, AFFosso Cnso : -Realmente, a dissolução 
du carnura dos deputados ng<·rn nüo se comprehende. 
• O Sn. liiAnTINHN CAMPos: -Nu lngluterrn. como 

V. Ex. sabe, e ningncm dnvidn, o povo inglcz é 
'Oinnipotente, nõ.o é a corOB. E o parlamento inglez 
vota. os orc,•nm.•ntos om dnas. trcs, quatro lcho~, o.o
nuues; o que 11 se qner é flUO nã.o sejii.o os impostos 
votAdos sem conl'!cntinlcnto dos· representem tos do 
povo • .A nosso. constitui.-;:io tnrrJbem quer que nin.~ilern 
tCclta. o direito de ]e\'O.ntnr impo1-tos sem o consP.nti
mento da. nn.~iio; qne o governo nü., teabà o dit·eito 
de· crenr po"r suo. vontnde dCSjJczns. nem de fa.í'er em
prestimos n. estrndas de ferrtl nindn. que s~jã.o ela pro
víncia. ·do ministro, sem voto do parlamento. 

Interpretadas como d ~vem ser a.s palnvrns dn nos~n. 
constitmção, eJlns ::rarnntem mais que sumcicnt.e
mente a nnçito; como Lêm sido entendidas nlg:nma.s 
vezes. eUas niio siio nuJ.i .. do que umn ~nrant1n licticin. 
e é isso que fuz receJnr pe1n futuro do paiz. 

!\-Ia.~. Sr. pre8idellte, nii.o levantei-me pa.rn fnzer 
um disêurso politico: fõie fiz estas considerttc;ões. foi 
pnra.. justificar-me perante o secndo de estnr nindo. n:t 

tribun~. 
I-lei de pedir, com o meu illuatre eo1nprovineinnt), 

a liberdade dos negros; ni~o bn. duvida. : ni'in n1e 
opportho, con1tnnto qne se pn~ue o seu a seu dnno; 
comta.nto que aqucll~·s que trahnlbii.o, que conC••I'rcm 
paro. os cofres publicns: comtnnto que a lavoura. e o 
commeroiet continuenl n. cons,.rvnr sons bens. de modo 
que todos tcnhoio cnufiun,;a de ue serão reo.es os seus 
d.ircitos garantidos na cons1ituic;ão. As n1ntJn.rcl1ins, 
Oil governos, vc1bos ou novo!'(, de qualquer fl,rnHt qne 
aejii.n, icclini~o-se muito n torno.rCln-se senhores do 
qtte é dos snbditos J<:s'"c direito, que n. revetluç.:'ío 
:fro.nceza nca.bou, ningue dirt~ qne o tenha ncn!mm 
governo. nem me"'rno nenbnm pn.tlnmentCi, porqne os 
J>Br)nmentas nii.n tém dire.tn~ illilnito.dos. O Br~íleirn 
nn. suo. propriedade é invioll:n·el. 

O parlam Dto nüo tí-111 o clircito senão de pedir n 
<)Uotn indiHpcnso.vel pnru. n.l'O clesneza.s pll hlicn~. So
]1his!1lü.o .. sc ns nttril.mi•:õcs dndaà pelg, cnnstjtuiyi'io. 
1.!rnndo-sc deiJa. indllCÇõcs qnc destroem todas ns gn
rantins e direitos individ acs 

O parlamento tem, con1 t~ffeito, poderes illimitudos 
para prove!" no bem geral da. nação : nisRn hn mnn 
'\"ercluileirn. omuipntencin. da poderes illimitaclos; mn~; 
elle nrio uso. destes poderes ..-enlio pnrn. b('Om gern1 
7J(')S devidos termos, re.opeitando todos os dir-eitos do 
cidud;lo, que sen1 du,:idn si~o inviolnveis o constitncn1 
o principal c primordial intnito de toüa. a. sociedade 
livre c civilisndo.. 

O Sn. CAN!IASsÃo DE StNnmú: - Confiscar a. pro
priedade é tun uttentado. 

O Sn. 1\I..u~Tisuo CAMPOS :-E' um attentnrlo. 
Esses nbo1icionh.tAR. c.;;~ es 1ibcralões mu is libernes 

ao que cu, que qu,rP.m tornar o. posição d., escravo 
melhor do que a. do sen1wr. que queretn dnr-li.Je uma. 
posi,1·ii.o pnrn n qual clle 01~0 na~cen o nii.n est{t. prftpn.
rndo, cmnprin que refle.·tis"'cm tlun o. pnsi(.:ão que- clica 
cr~üo purn ns outra ... clu.~ eli ú tunis intolern.vel do qne 
a de que .. ucs se qncix.ü.o pelos escravos, q,uc nliás nü.o 
lhes derno procuraçi•o· 

Sr. presirlenLe, o nobr" ~~·nudor pelo ParnnlL nrro.s
t0\1-mo a. fazer oppuait; o /• prorog-ntiva, Niío t01n 
duvida que foi S. li:x. qnem lno arrastou. A principio 
lJUcixci-mc, porque S. Ex. cha.mova n. si nn1 dirc.iito 
rpH• ni1n tem. V. 1;;,., Ar. presidente, sabe pcrreita.
l"l~<.ll'•· •pie o di1·clt.•• ,J,. c~ •, 1·c··nr e~;ses moina pn1·l1\
m~nt~u·~s de oppo"'j,,!uo t.ucu. i"',\ lliCimJU c.tppu~i)·i"~u; 
nnncn ello pertenceu. uuR mcmbrvs dn mntorin, que 
não tém ba.stnnto liberdndu pessoo.l, e, direi n pnlnvra, 
bastante indepcndecoia paru dcll.o usarem com 11 frun-

<JUcza com que um oppciaicionisto real, o niio ·simu..-
lndo, póde usar . . 

·.o.:l:rei:;,> :!e req:lerl:nento é üõssc., 611 c. r"clamo, é' 
m~u; e estou certo de que o nobre pr,sidcnro desta. 
cnsn, que é "da. bOa escola conser\•nclorn Cl)nf~titncinnn.l,·. 
ha. de cm re1açü.o a este direito de rCtJlle~inwnto da.r 
preferenein ã. oppostçüo. · . 

O SR. APFONSo CELso·:- Apoiado; cs.uuws di•toc 
convencidos, 

o SR •. MARTINHO CA.MPOS: - Ett o conhee,o: sei 
que elle é um nmi~o sincero do governo consiitncto ... 
nn1. n1as libera.). hvre. 

So u missão principal do parlamento é H fiscnlisuçito, 
os · amigos do governo,- n. quetn este n.liú.a ús vezes 
incumbe de fnzer-lhe algum lembrete, não u nodem · 
cumprir como nós. ~ 

Mus, depois do discurso do nobre senu<lor. discurso 
que eu adoptei, fiz meu, porque nu ren.lidnde ou niio 
podia f~zcr mals nem melhor do que elle contru a 
prorogahvtL ••• 

O Sn. CoRnBIA :- E' modestia. 
O SR. MARTINHO CAMPOs : - Não, ou ni'io podla. 

fazer; V. Ex. lambe os vidros por dentro, conheca a 
cousa melhor do que eu. · 

O nobre ministro du !uzendn. em resposta o. uma. 
nccusnção muito justa. e muito funda.dn d.) hoorario 
senador pelo Pnramí contra um excesso de credito de 
dous n1il e nã.o sei quantos contod de exercicios findos 
e de despezn.s illogneo,- por<tuo. se eu .. , fossem 
Jegn.es nno serill preciso cre.tito especial. desde "que 
bnvin n verbo. de exercicíos findos: ele despczns feitas 
contra. as reiteradas prescripc;õPsde )eis do ... or.:;n1ncntos 
dos ultimes annos, a. datar do ten1po em tllte o nobre 
Barão de Cotegipc começou a. li!iCtdisar o. wlminis
trnçüo do Visconde do Rio Brnnco. e espero <tue 
S. Ex. velará para ·que as doutrinas que fez escr·~ver 
em leis scjii.o gua.rdnãns ; ••• o minit1tro da. fazenda. 
cm resposta. no honrado senador pelo Pnra.n1í, a q nem 
teve de dar contas mais sérias do qno n mim. porque 
cu npenas fui écho do honrado sc11ador pel .. ParaoiÍ, 
declarou que, desses 2,025:279SM5. 411:000~ estilo • 
perlcltumente justificados pe'n tabellu do roltLtorío do 
rn inisterlo da fu•enda, como tendo sido despendidos 
e1n serviços deste 1nioisterio. 

Sr. presidente, compreheode V. Ex. que nõio posso 
fazer accusar;üo no nobre minil'4trn da fnzen(ln, porque 
ellc não é o fiscal do sctt antecessor: neste ponto e~· 
não tenho senão que lonvar a. S. Ex. Mas d"~Ct)nfio 
que o nobre senador pelo Pnrnnà rn.Jtnr-tnA-ho., que. 
não continuar..\. n. J'ICilir csclnrocímrntos n este respeito .. 
Entretanto o senndo nii.o deve votar ~e111elbanto dea
pezu s~m suber em que ella se ba•eou •. 

O governo tinha essa gr nc.lo Jna.iorin de que 
11.qui fallou o nolH·e presidente do conselh<>, C·>m
posta. d•JS centros dos dous partidos. DisAe-nos uqu-i o 
nobre ministro da fazenda qne li commissii.u da eo.
marn. dos ãeputn.dos forilo da.flos docnmcntos qno dc
monstro.vi'i.o esta despeza. c a necossidullc do ct•e<.lito ; 
mns neohum desses docLUnentos veio no senndo. 

Nito me parece justo, nem di~no do sennc.lo qne 
clle fiscn.lise as (ieapczns publicn.s 1nen 11:1 do que n. 
cmnnro. dos deputados. Em principio, cnt t.henrin, pa
rece qne o. ca.mo.rn. ú que dc\·e ser ma ii t"i,!!Ol'l)Sa nestt\ 
fiscalisaçiio; 1nns, pnr nber1·a•,•i1.t) nn por·•\ !lo a domo
crnciu. tro.~a. no seio mt.itos gcl'llll"n~ de .Josl.l'·iÍ';it•J, o 
fu.ct.o é qtte nr~o sú em nos~·io pnir.. naais nioc.l1l nos 
pnizcs ma.is libcrnes, qunnto mai~ o rc~imen pnrln.
mentar se desenvolvo, tanto mai .. dimi11ne a. fil'lcali
snçüo das dcspezns pnblicns, pnr Hnp:.·ed"s fac:eis de 
ud1vinhar. 

Dlsse o nobre ministro dn fuzendu cm seu discnrso, 
que 01:1 docuwentos justiticu.tivos elos tu. clospezn t~~riio 
presentes ú. cn.mnrn, mn3 n.o senado nnc.la.\ tW cornmtt
nicou. S. Ex. nllirmon o.ponnsqno cl'itnvn jnstificwla a 
Uospe2o. do quntr.Jccntos e tantos contos com o ruinis
terio dLL fnzanUn. mas a. Olltrn, qnc ó Uo perto de 
2,000 conte a ni1.o osti'1, 

O noiJro Jl1i-oistro nüo CJ niz nccasur ningt\etn c c a. 
tnmbetn niio o r1uero luzcr .••• 

O Sn. AI•I•o:>lso Ct:Lso :- A despczn hu do ter sidct 
com os estradas de fcr.·o de reruamiJuco e du Bnhi~ 
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O . Sn·. JI!AnTINHO ·CuiPOS ~-... n1<>s acho indispen
a,.,·el para o sen<>do e.para o nobre presidente do con-. 
solho. ·que, ao monos esses· documentos qne :forã.o 
AubJT.ctt~clos ao ,conbccimento do. ca.n1nra., sejii.o tn.m
bcm trazidos ao conhecimento do senado. 

.Para. este fi"m o requeiro. · 
E' .um dos reqncrimcntos que envin.t"ei ú. mesa. 
,Tenho, Sr. presidente, um ontro obj~cto do grande 

importancin pn.rn. o qunl desejo· apenas cba.mo.r a 
attençii.o do honrado ministro dO imperio. E' sobre a 
queatüo das. cnrnes verdes de Pernambuco . 

. Começo. por dnr sntisfaQã.o nos il}ustres ropre
s~ntantes àn. provinciu. de Pcrnn.rnbuco. Nunca tem 
sido O meu costun1e intrometter-me nos negocias das 
pro\·incia.s. cmborn. tlHlÍtn.s vezes instado pnrn. isso, 
senão quando cssns províncias não tém representan
tes, o que mnitn.s v~zes ncontecio. entre nós, ott se a. 
pcssoo qne so queixa. ou reclama. me convence do que 
não põde espE"rnr ser n.ttendi<ln. por outro. fórmo.. 

Comc;o n"inda por declarar a. V. E:<. que n<> que"stü.o. 
àc carnes verdes a minha opinião é qnc o f'ystctna 
:a.doptndo deve •or " seguitlo nnquclla. aldeia de Lon
ar.cs, que passn por ser a. pn.rtc do tnundo onde se 
come melhor e ma.is o.bunrln.ntcnlente a cnrne, syste
lnO. que ba de ser botn para. catas a·randes cidacles, 
como Rio de Janeiro, Pernambuco, Pnra.hyba do Sul, 
(rtso) Arnca.jú, etc., toclas est11S ~rnncles capitnes do 
norte· e do sul, -a. liberdade inteira, nbsolutn, neste 
negocio podem contentn.r-sP. com o rc~imcn do. libel"
aade, com Pariz. outrn aldeia. que não se tem dado 
mal a datar do reinado de Nn1'olo1io lii. 

A lei de 1• de Outubro ele 1828 tem prescrip~ões 
1;ositivn.s neste sentido; entre essas prescripções, p~r 
~xemplo, n lei prohil>e tn.xn.r o preço de gcncros o.li
ll"\Cnticios, prohibc o seu ntrnvessa.mento e rrwnopolio, 
e não me consta. que cssns disposiyüos cstojü.o rc-
vogndo.s. . 

Como, pois, ncontece. que cm todns a.s proyincia.s 
do norte, qun.si scnn excepção (da.s que. conheço não 
ha excepção), o comtncrcio <le carnes verdes é tno
nopolio e monopolio escnndalQSO, tanto nut.is qunndo 
ctn nlgumns dcllns o monopolio é tii.o cfficnz que o 
go.verno é obriA"ndo a. comprar gndo pnrn. o consuru,..,, 
1:1ão sei se dtL o gcúlo nos mnrcba.ntes ou se o rc1la.rte 
entt·e os mcsn:10s mnrcbnntes. 

I-la nindo. nlgnma.s províncias cm que a. cottsB é 
mais notavol. O governo tinha fazendas de gado, 
tiobn. gado de seu, dnva. gado n.os tnn.rchnnt~s dn. 
l>l'efcrcncin e por fim clen llS fn.;~,endn.s c os ga.dos~ e 
hoje nü.o tem mni!i nen1 urna., nem outra. cousn, e aiio 
:t·eccbcu dmhcoiro qne conste. 

UM Sn. SESA.oon : - !dso, com certeza., nãO foi en1 
l'ernambllco. •• 

O Sn. 1\:fAnTINJro CA~IPOS : - Não sei, nem· 1nc 
const.a que o governo tenho. fazendns noasa pro
VIncio.. 

O S11. pOMES no A><AnlL: -T<tlvez V. Ex. se refira 
ii. concessão feita. ctn 1\In.t·njó no Sr. AsRis. 

O Sn. r.-I.A.nTtNIIO CAltPOS : - Nü.o sei diHso, nem 
n1c consta •.• 

O S11. APFONSO Cv.r.so :- Esse contrato foi rcsein
di do. 

O Sn. M•nTINHO CAMPOS : -V. Ex. me pnderó: 
<lizcr se siio do Sr. Assis ns fn.zcndn• do Paauhy, 
onde· creio (1ue hn.,•ia. 1nnito gndo e cscl·n.vos Cf e às 
do ·Para\. o Amnzonn.s quando e qunnto derüo renda 
t>nra o Estndo 't 

(H a diversos a.partes, cnt•·o os quaos um do S•·. João 
.Alfredo dizendo qua qua»rlo presidente fez e-ntma· Jlaa•a 
o thcsouro ronda do gado do fazendas -naclonucs.) 

O Sn.. ltiAnTINuo CA:,rttos: - Foi "\r. E:t. o unico, 
fique corto disso, é mnis um neto bom de V. Ex. 
:;lúm dos muitos que pótlo prnticar e o paiz pód"e 
esporar_dc ~· Ex •• porque sabe-se que o nob.ro so
nndor niio daz mns professu. que o poder é o poder e 
·impõe. deveres o ol.Jrign~Ocs r1gorosns. 

O Sa. Gi>MEsno AMAliA L:- Como V. Ex. n'Lo se 
J.,ml.tra, eu faço .lembrar quo esta. concessiio foi foi ta 
em 11178 ou 1879. 

_O· Sa. !t!A.aTINIIO CA:tiPOS : - Isso nü.o é commigo : 
ou ~ra então, como boj~. opposicioniata. .. 

O Sn. APPONSO CRLSo (para o Sr. .AmaraV : -
Suppooho que V. Ex. estú. eagaaado. 

(Ela out•·os apartes.) 
O !::on. ll! .. nTINUD c ... ,.ros :- A verdacle é que neotau 

fazendas chamadas do Estado, elle só tom dominio 
in nOm.ine, tna.s não o domínio nem no immovcl, uem 
DOi moveis. . · ' 

O S11 .. Go>ms Í>o AMAM. r.:- E a outra. concesaão . 
'da fazenrla do Rio Branco 't 

O Sn. ~IAilTINuo CAMPOS :-Peço a V. Ex. que 
mo deixe fullnr. ' 

Sr. pre!o!,idt·nte, suppttnbn qne tinha. de me dirigir a. 
ma.iA nlguns 1nembros do ministerio, n1n.e vejo que por 
fortunn. minhn. c do paiz tenho de me dirigir só ao 
honro.Uo tninistro do imperio, que cotn effeito desem~ 
bainhou n. espada. contra os nbnsos, ma.s espero qtte 
S. Ex. não o. tnettn nn bn.inba sam ter cortado outros 
e sem velar pa:rn. que sua.s ordenJ Sejã.o cumpridas no 
tna.tndouro do. cOrte, ond~ n.s ordens de S. Ex.. tem 
sido nn1ito uteis, mas tudo que S. Ex. t~m mnndado -
uü.o se faz. 

O Sn .. AvvoNso C"Lso :-Felizmente. elle já declarou 
que só tem cabAça, mas nii.o tem coração. · 
. O Sn. !\-IA.RTINIII'l CAMPOS:- Pócle ter. coração, mO.s 
que tcohn um cnnto para os taes, e que nelle caib& 
tambem o povo. · · 

O Sr. BAnÃo DP. l\I.~>~om\ (mim:stro do {mpm•io) :
Hn. de caber, fir1uc certo disso. Esse é que. preCiso..d~ 
protecr;ão lc~al. 

O Sn. 1\IAnTINJIO CAM~os : -Tenho dntts objectos 
sobre os qunes devo chamar n tl.~t.e~H;ü.o do honrn:do 
1ninistro, objecFos alheios á byg1ene. Un1 diz res-
peito á fisca:isação eLos dinheiros publicos. · 

Sr. presidente, não bn. nin;::ncm mnis amigo da. mn.is 
cotnpleta. e ma.is inteira liberdade indivitluu.l do qne 
cu. O homCln nasceu livre, deve ter ·o livre gozo: c: 
uso de suns faculdu.des nnturaes não deve ter outra 
restricçü.o s~não os direitos de terceiros. Elllte é o.meu 
principio co.a·denl e niio comprehcndo o quo é liber11.l 
protecciunistn.., nem lil>ernl u.utot·itnrio. 

Pu"n ,isso não se precisa. de republica, nem da 
federnÇ'iio. Qu.em nii.o ó capaz de corrigir os nbuRos 
que existem. n1nito menos é ca.paz de creu.r governo 
novo. (tl{ooiados .) 

N'estn. cnpitnl existe un1n. nssocittçiio particular que 
cuida da. Jnst:rncc.~ü.o }"lU hlica e que t~1n prestndo 
muit.os e muito bons ael'viços. As a.ssocioc,·õcs pa.l·ti
cnlu.re~ são pessons q110 podl·m ser nbsCiluto.mcnte 
independentes e de,•etn ser independentes elo governo 
como eu 1nc re-puto. a. min'l na ndminist..rn\ão do qlte 
é lUEI'·' 

":1!:11 ntó qunsi qne dispenso a fi• ali•nç.iio do governe> 
!1_Unnto ú esFns nssocinc,~f•ea, só de..-. ho.,•cz· essa. fi<icn
ltsn.,..iio qunndo ellu é nbsol11tnmcnttJ neces'lnrin.: onde 
não 6 neccssnrio o. sun ncçi"~o, clJe l:cve Urilbar pela. 
sua. nusencin. 

O estnbelccimcnto n que me rcf'ro, sendo pa.rti
cnlur, fi>!'llra com 70 on 80:ULO/I de subvcnç. i o além 
do _prcdiõ em que fu.ncciunn.. 

Estas O.lõlsocinções pn1·t.icnlol"CS entt·e , 6a procurio 
scn1pre n pl'otecç-:i'"hl do· gn\'e1·1 o, porr;,uu o seu pri-

. rneiro cnidn<lo, seja. ussocin"çllo du in trncc,~üo. de phi
lantropin, etc , é tnetter-sc immccliut:.~.ntento no or
ço.mcnt.o, tnns de'"de ~ne utnn. n-socinçi'"to pn.rticula.r 
recebe soccorrns <lu Et1tn1ln, este nü.o pódc deixnr de 

• ex.crccr o direito de Ciscnlisuçi~o. Ne ... tJO.s oasocia?ões 
podem-se torna. r n fiscn lisnçi'"to do K~tta.do 1nenos voxa.
torin pnrn c11ns, })Or exemplo publicunclo ana.a contas. 
Eu nil.o trarei no senncln infurmnções pnrticulo.res, 
porque nii.o tenho conhtwilnerato do negncio e nii.o 
quero que se tire. illn.ções d.,.fu.vornveis n quem quer 
quo seja que aí. primeira ,.;,ta esla!. prestando ser
'"iços rolova.ntes. 

Chnmo a attençü.n do nobre II!ioi.stro, j•~ S •. E'!'· 
subvenciona com 70:0001!, subveoc10no. com o edafic10 
que muito acort11damente o nobre miuistro do imperi<> 
do oo,iio fez. ( .d.p~<rle•) 
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Eu snppunhn não se podin <lnr melhor: mns dn in-
1ormn •,•ão particular que tenho creio que não tem ba.vido 
" niio ha fiocalisação, que o t.besoureiro é sobrinho ou 
cunhado do director. 

Ora suppunhn, e desde que o Estado entra com umn 
tiio grtlndo sub,rençii.o, o nobre 1ninistro do irnperio 
niio bn de nchnr nttllciente essn fiscnlisaçiio de dous 
J'are?tcs tão cbe;a.d?s, .. e exigirá que ns contas se 
pubhquem c se distrtbu .. o no parlamento : se tivessem 
ioiào _(Jistribllidns, cu teria. tido onde procurar in!or
ln:Lçu.~. 

O s ... Jolo .ALFREDO dá um aparte. 
1 O 811. llf•nTINDO <" ... <Pos: - Eu entendo que alt\111 
<leote conselho o Estado, visto que dá uma subvençiio 
tMo larga., 1egnramente maior elo que aquelJa.s com 
q~e. os pnrti~ulares concor1·em. O governo não tem 
•hre1to de de1xar de fiscalianr, e V. Ex. ba de convir 
flUe en1 nada C ,·exatoria, e até uma maneira. de elo
;;io e de honra para a ndmioistraçiio n publicação das 
coDtai'l, e é uma garantia. paro. o pnb1ico. 

UM Sa. Ss:<A.D~n: - L{, tudo se faz a portns 
abert~s. 

O S•. :t.I.~n'IND<> C.u<POI: - Sim, senhor· mas n 
qne•~ão é <J.,.IlC o Estndo devo fiscalisar desde' que sub~ 
''eDCJonn. Eu não peço mais onda no nobre mihistro 
me:smo perque nã.u tenho 1nuito gosto de sen•ir-m~ 
ile inforn1ações pa.rticnla.res. porque se o pnrlatnento 
tem o dever de nscnl!s::tr _o benl publico, tenho, penso 
nm I)Utro dever, e e nao 1ne metter em bri•,.a.s· dos 
outros, bastão ns 11.1inbns. 0 

O nobre ministro me dirá, ba pouco eu disse CJ.Ue 
estamos com 1.una. clissolnciio, e eu von dizer n S. Ex.: 
ave Ct~a.• morituri te salutanl. Um nrti;o da lei elei
toral veàa ao nobre minist.ro ilar exphcaçúes, aviso 
ou cousa nlguma com relar.iio á. reforma eleitoral e 
lê~se hoje um extenso "''isõ explicando a lei eleitoral 
no pre•iâente de Sergi)le. Eu estott certo que o nobre 
ministro tanto para Ser~ii>e como parn o resto do 
Ílnperio andaria com toan. n. imparcialidade, mas é 
"m anno ele eleição e acho que S. Ex. andari" muito 
b•m cumzwindo o preceito diL lei que é posith·o e é 
expresso. Creio que é o nrt. 213 que é expresso. De 
too! a a parte os co-religionarios a· respeito de eleição 
"J.uerem que o goYerno se encarregue delln pnra 
"lles. 

Até o.s a~versarios appellão nestes dias de aperto 
para a JU&tJçn. do go,~erno : esse poder era nntito 
~rande, mns o ~o'--erno do Brnzil nbnson tnnto dellc 
ce>lheu tão mãos resultndos para si, pois sempre vio 
~erem os eleitos por elles os peiores deputados pnra 
{)S ministros, o governo, di:;;:o, abusou. tanto dessa mn
teria que elle mesmo voluntariamente, demittio-se 
<lisso por um tu"tigo expresso da lei. 

Come>, pois, o !lCJbrc ministro se deixa nr••nstn1• 'I Eu 
r1eço que revogue e em vez Ua.qucl! o a. viso, mande o 
artigo dn lei. . 

Quando !11i ,Presidente th·e varias consultas, porque 
começon a. dzzcr-se qtle eu ern dcsfn,·oraYcl a todas 
ns e:><orbitnncins do partido libernl. 

Co1neçou-sc n dizer, c, entretanto, eu só o vi ma
rechal <lepois dn. victorin, rrue não foi lllinba.. 

O Sn. ConnF.I.\ :-Isto ú muito l1onroso pnrn. nnlbos. 
O Sn. l\IAn1'1!\'IIO CA:.rPos :-Com todn. n certeza.: 

e.n dJ;:;o mc.s1110 Uos qne não. v_encCriio, uns porqne niio 
t!nh~o . n!tHOS para a eleac;uo c outros porqtle não 
t.tnhao JUIZO. 

E 9 uma 1iq_u.idn~üo que niio rtuero fazer: '-'ÍVO con1 
minba consczencia e vivo trnnquillo delln. Eu não 
tenho mnis nnda. n fn.zer e, cotno tenho um rcqueri
ment.o na. mesn, s11pponho q11e V. Ex. me dispcnsnrz'• 
de rnAndnr ontro parn dnr cumprhnento no preceito 
da lei. 

UM Sn. Sr:~& no r, : - Basta. un1. 
O Sn. )!..o.rtTI!\'IIO CAMPOS: - Os naus discursos 

~nstilic.io-n1e de ni'i~"l n1andur outro. Eu. n1e vi nko
pelln.tlo CIJm peJlUo-; Ui! explicn.r;i:'•es nuus on rnenos 
· in~~e,·nc;:, 1Tltl.f5 t:omo n !~.i P.leitornl Jeterminn. de mn
ll~irn qne n nr:oc,~w.r, <lo governo é con-u]cmnnUa, ''i-me 
reis, noa mniores npuro9. ' 

Eu tive uma questão, pela qual fui muito aceu•11do, 
apozar de se tratar do interesse de um candidato.e~n~ · 
oervador muito digno. .A. questão f<'i devida a ter o· 
presidente d" província se recusa<lo a mudar a collo
cayão ele uma ca.deira. e un1o. mesa n'uma sec9.iio eJei-~ 
tora!!... 0 candidatO ')UCiXn\'a-se da m{L COJlOcay.iio· 
do taeB moveis e o prestdcnte entendia que nüo devja.. 
!ntervir. Interpellndo, respondi que nada tinl1a com. 
1580. 

!\fas deixarei isso pnra depois referir ao nobre pre
sidente do conselho. Não quero nbusar do senado. 

Niio oei se o nobr.e senaaor Corre!a. tem algum re
querimento (riso), e, querendo deixar-lhe algum 
tempo, sento-me. · · 

I!I,E:U:.l(TO SERVIL - 3• l>ISOUI!ÃO 

O 8r. HarUnho C::ampo• :-Sr. presidente, 
poucas considerações ftLrei ; mas, hrL pontus impor
tantes do pr~ecto sobre os quaes pedi explicações e 
ellns nÍ\o forno aindn dtLdas. DesejtLva, no entretanto, 
te-lns, porque confesso a V. Ex. que me :parecem in~ 
dispensa.nis. Convem que o nobre min1stro da fa
zenda~ o nobre ministro do. ngricultl.lro, ou qualquer 
dos outros ministros, nos diga qnc execn9õ.o- se vai 
dnr a certas disposições do projecto. . 

V. Ex, e o s.cnado compreheocl~m os efl'eitos .. des
nstrosos l"~rOYenlentes desta execuc.·a.o, se a cspohação 
da classe 1nnis numerosa, dnqucllo. que possne a unicol. 
industria que, ·}>úde-se dizer, csti·, entrcgllC las mãos 
dos nncionnes, :f~r, com.o ,~ai se1•, àecrctnâa; e se sua 
cxccuçü.o for nssigna.lnda por pntronntos e doaçõei 
ascnndalosas contra. o thesouro nacional, e a :la\·or de 
poucos, muitos prop1•ieta.rios ou n.ntc:3 e5pectl1aclores. 

Um dos membros do ministerio passnil.o, o Sr. ex
ministro do imperio, explicou hn poucos <lias a diffe-· 
rcnçn. entre o valor ren1 do et-crO.\"O c ·o ''nlor dn. ta.
belln. <lo projecto, Uiff~rençn. que quer dizer isto, disse 
o S1·. CÃ-ministro: tll'l\ escravo, con1. efl'eito, vem a 
valer rnnis do que o preço corroote, que .; inferior nos 
prce,os dn tauella. 

Estn ditl'crcnça. do preços toca a ipqualificnvel ee
candnlo, n1esmo com a reclucçfio de n1etnac para li
bertn<;>ão pelo novo funclo de emnncipndio. 

E'. frisante o facto clado n:t provincia de Santa Ca
tharma, por exemplo:- com 2:00011 libcrtarã.o-se 
20 eswavos, mocas loclos e vigoroso.•. <li.:: o pre.<iden.te 
da r•·ovincic•, vá>·iando os prer.os de 50H até 150fl000! ... 

Mns o nobre ex-ministro êlo imperio <teha que isto 
é justo, porque o nbolicionismo deu prcjllizo nos pro
prietnrios rlc eecravoa;, o (lOr estn fórmo. con1 n(.)to.vel 
simplicidade S. Ex. justifica esto novo trafico de 
escrn,~os á cUstn. c1os C~berndos contrjlnlinted c pro
Ycito U.os ontigos e::-;:_portndorcs ! ! ! 

Niío ilhtdiio a naçao com isto. Os senhores ele es
crn.,•os nõ.o têm direito {., int!emnis:v;ão renão dt'J ,. .. alor 
corrente, elo preço cltL compra e venda.: tu<lo o mnis 
é u':"n donçiío {, custn do thosottro, não tem justifi
cnçno. 

O s ... CamsTIAso O·rTONI : -- Nc,;tCL pm·t~ apoia-
dissin'lo. · 

O Sn. llfAnTISDO CA>IPOS :-O preço elos escravos 
tem vnrin<lo, ten, subido e ten1 b3ix.ndo: nn 1nesma. 
provincin. e11cs siío rnniores ou menores. conforme o 
mt1nicipio. N'n pr.,vincin dr;, Rio de Jnneiro houva 
n1unicipios que oxportúrü.o cscrnvos, qne os vendérão
e houve outros qnc os comprárüo. Nntnrnlmenta neste~ 
o preço de cscr"''os ero. elevado, e nnquelles ern in

ofimo. 
Esta Jispo'sição.Uo projecto nü.o ó uma. gnrantia. para.. 

os lnvrndores (apoiado do S•·· Chri•tiano O/toni) ; .; 
umn. cspccnla.çito ; C mn novo trn,lico <le es~rnvos que 
as prhvincins r1uc nnti~n.1nente o fazião vii.o re11ovn.r 
,., eu•tCL <lo thesouro. As pi'O\'incias prodnctorae de 
cnfC nns r1uacs os cscrnvos têrn nu&.is vnlor, -· nií.o 
podem apro,·eitnr-•e do !n\·or que aJlpnrcntemcnt•· se 
faz no projecto. · · 

Os vr()prietarios de esera,·os não têm Jircito n. êat.a 
g-rn.ntlc i11<lcmnisnçüo que se lhefi quer ... lar, 111Wo U:1n: 
direito senito no pret;o corrente. 



Os. escrnvos nada valem boje no. terra dn luz, por 
·exemplo, oncle até se libertou um negro a troco de 
cabrito; O. e"-rresidente do Amn:onns mnndou or.dem 
aos collcctoros _para não aceitarem nvaliaçii.o li:Uperior 
n l/l600 C·lllSOO por escrnvo. Por que l1oje se marco. 
nmo. tnbclla de preços, que, em relação a estes, siio 
llorroros:ls ~ Roubou .. so entüo o.os propricto.rios e 
Ya.i-se a.gorn roubar no. thesouro 'l . ... 
· . Aindn. mesmo que os preços fossem pagos integral
mente e nii.o pelo. metnile, os lo:vrndores dos dlstri
ctos de cnfé. qnc constitncm o. mniorio. dos possui
dorPs de escravos, não .podcriiio servir-se deste fo.vor 
da. lei (apoiados), niio poderiüo trocnr se'lls. escravos 
J>Or metade do valor que a to.bello. lhes dá, e não po
ileriiio porque o. perda dos cscro.Yos importo..paro. elles 
n perdn total dn. su11 prop1·iedade e do. sun industria. 
Portanto, o fnvor do. lei nfin aproveita cm cousa. nl
ln:mo. ú la.'\rourn do. pniz, aproveito. exclusivamente 
nos vendedores de cscrrn~os, do norte principn.lmente. 

O Sn. CnmsTJA><D OrTONI :-E ho. de servir sómente 
para enlvn.r alguns :fazendeiros arruinados lú do norte. 

O Sn. MAnTINno CAMPos : - Niio aproveit11 nindn 
&S'sim. 

Não me admirou, porém, tnnto enthusiasmo do 
nobre ex-ministro do impcrio que a justiço. do ma
gistrado. 

Quem tem n obrirraçüo ou o direito de dnr com
pensaçi\o nos particuiares po•• prejuizos que estes pela 
fluctuação dos preços soílrcm cm suns propriedades 't 
Pela tbeorio. interesseiro. e injusta. do nobre ex:-mi-

. nistrn do imperio a nação deveria pngnr os pre
juizos do syndicnto do cnf.;, assim cotno todos os pre
juízos da industria e da propriedade particular or1un
dos -de crises politicas, sociu.es ou economiens. 

.A: disposição do projecto o que fuz npenas é restn
l>elecer o trn.fico de escravos com um un.ico freguez 
(apoiados) e freguez que tem autoridnde, que. póde 
oi-deno.r, que nü.o njusta. com o vendedor, que lhe 
impõe o preço; mns desta vez ellc 6 de \una genero
sidade infinito.: em ·vez de ordenar, como o ex-presi
rlentc do Amo.zonns, que o escrn.vo seja a.vn.liado n. 
1 :GOO/l ou 1 :800/l; em vez de fazer como na terra. da. 
luz, onde o escravo se trocn'\·a por t~m c::tbrito, n1nndn 
que se liberto por 300 e tantos ou 400 e tantos mil 
réis, nunca mn.is, porque o preço mn.xilno ó de 9001j. 
O freguez é bom, é certo ua. pngn; marcou o p1·cço 
porque tem poder po.rn. isto ; ·runs que o nnico com

·prudor é o Estado nü.o soffre duv1da, assim como 
que o interesse principal que tnl tabelln visa é dos 
traficantes de escravos. 

Tambem não põde ser contestndo. 
Se o governo ao Brnzil tivesse n.lgttnln noção de 

equidade e de justiço. em relaçiio (t propriedade pnr
·ticular, se comprehendcsse o seu d.eve1• do dnr cxetn
plo de mornlidnde, forin. antes como o governo hol
Iandez com o go\•erno inglcz, como o governo frn.nccz: 
em vez de urrognr-se o direito de estabelecer os 
l'reços, n c~richo diria: -os proçns süo n médio. dos 
preços correntes, "·erifico.dos nas nvnlio.çücs judicinrins 
durante certo pcriodo. 

O Su. CANSANsÃo DE Snmunú: -Apoiado, isto é 
que era ro.zoo.vcl. · 

O Sa. MARTINIIO CA>IPOS : - Esses preços en1re nós 
têm VRrindo. Se nos primeiros e1npregos do fundo de 
emo.ncipnçüo os preços forüo elova.dos, nos ultimas 
empregos têm sido niinimos. O preço rnzonvel, legi
timo e de nccordo com os p•·iucipios de eqt1idndc e do. 
verdnde seria o que resultusse dtL módi11 das libertu
~oes pelo fundo do emnncipnçüo em cndn m.\tnicipio . 
. êj governo teriu o n1eio de \·erificnr essa. llJédio., por
g,ue · j 6. en1pregou seis vezes esse fundo. Se om alguns 
lugares houve fraude centro. o Estndo, o que tenho 
ouvido dizer, mns nü.o conheço fnctos que o coJn
provem, em outl·oa lugares bottvc fraude contrn os 
J.>ni-ticulnrcs. · 
. o governo inglez, que nisto procedett com muita 
f<nbcdorin. c otl'ereceu ús nações u1n exemplo de pro
bidnde que. t~m dado fructos, como o exemplo ~ue 
·agora. csta.mos dando hn. de dar fructoa contra. o Es
tado c contrn u. moralidade public11, determinou que o 

preço dos escr11vos seria a média.dos pre.;os jadi
cia.rios nos ultimas oito ,a.nnos. contados até ú. ve.
pcrn. da o.present11çiio do projecto de lei ao pnrla-
mento. . 

O governo frnncez, apezo.r de governo de repub'lic~ 
recentemente e mal fundada, desde que se pas1ou do 
go,·erno proviaorio, que decretou a emancipação, para. 
o go,·érno de um presidente eleito, o que querin. diZer 
que j{L, podia aer um governo esto.vel e nii.o pro\'isoriq, 
cotno Infelizmente a Fro.nçn. tem sido até hoje ;· o 
governo da Re1>ublico. Frnnceza, qunndo mandoU ,in
demnisa.r os. proprieto:rios de escravos, seguia o. mes
Ino. regra, regulou-se pelos preços correntes de que 
tinha conhecimento. 

O governo bollandez o.indn. foi m11is so.bio, mais 
probo, mais honrado ; declarando extinta n escra
vid.ü.o e que nm.a. indemniso.çüo ·~rn devi.do. '!.0 s proprie
torlOS, determinou que essa. 1ndemn1snçn.o fosse re
gulada pelo. lei commum de desllpropriac;ão; e em 
outro o.rtil>o dispoz que além do valor do escrM'O, o 
proprietar10 que não se julgar nsaim indemniso.do pre
ferisse a alienação de toda a sua propriedade, seria. 
indemnisado de todn ello., na fõrma da mcsnut lei de 
dcsnproprio.r;ü.o, -E~ uma. prova. de probic1nde e jas
tiço. da pnrte de um gnverno, n qnem n(~s brnzileiros 
temos muito que inveja1· neste particulnl", . 

Sr. I'!rcsidente, o projecto deve passar, núo ha.. u. 
menor duvida, está votado «os dous centros <los dotts 
grnncles partidos apoiü.o o Sr. Barão de Cotegipe ... , 
.Mns fique consignado que. esta. disposição, que· prire
cerin. favornvel ú. la:\·ourn., nü.o é senã.o fn.vornvel ao 
trafico de escravos ; o resto dos escrn:.,..-os que' nü.o pn
derii.o ser transportados para o sul, pn.r:t serem nqui 
·vendidos, vüo ser comprados pelo Estn.do. 

O Sn. IatvA.ato MA.II'rLNtt: -.Apoiado . 
O Sn. CnniSTIA>õO 0TTD><I: - Nesto. pnrte apoia

dissimo. 
O Sn: MARTINHO CA>IPOs :- P11aso o. occu on•·-me do 

~ 4• do nrt. 2.•. Este eu não quero citar de memoria, 
quero ler, porque sobre elle eu desejaria e·xt.liccu;i3es 
dos mais ministros, desejnrin. saber o que elles cn
tendetn por isto : para n1im é um enign1:1. 

« § 4. 0 Para desenvoh~er os recursos emm·egnclos na 
transformação dos esta.be,lecimcntos ngric:Ôlns ser,·idos 
por escl'a.vos em estabelecimentos livres. e pnrn auxi
liar o deseo'\·olvimento dn. colonisnçü.o ngricoln~ poderl1. 
o governo emittir os titulas de que tmta o n. IIL 
deste nrtigo. 

cc Os jtuos c o.mortiznçüo desses t.itulos nüo puclerão 
absorver mais dos dous terços do producto de. taxa 
nddicionnl consignada. no· n. II do mesmo nrtigo. n 

Sr. presidente, pedi esclarecimentos no. 2a discnssão 
clla. se encerrou e nenhuma. explicnr,lio foi dnd.a. nté 
hoje. · · . 

Sei que n minho. insistencio. pelo. explicn~iio nüo 
bn de ser nttendida. Ra cousns mesmo que niio po
dem ter resposto., e nü.o me queixo da. falta de reli
posta, gosto, qunnclo fnllo. que nü.o me respondão. 
N'ns n.ssembMns ni\o se falla parn ellas, snbe-se quu 
os votos estão contndos, po.r excepção se consegtte 
nrrn.ncn~• um voto ús idóc.s prcconcehidas : fn.lln.-•e 
parn o pttblico; para n nação, parn convencll-l11, paro. 
mostrnr-lhe o ncerto Ctu os desacertos dn.s medidas. e 
o represantante falla pnra dnr contn de si. O go
verno suppõe que nüo tem de dnr contns n. uinguem, 
mns o. bistodn. e o :Publico süo se,·eros. 

O tvoverno impena.l sentiria. muito bre,·emen1e um 
grnnde abalo se ;, testa do movimento republicano, 
e1n "'ez do grupo petroleiro, estivessem homens &erio~ 
que inspirnsse1n confinnço. ú nnçüo, porque n lnonnr
chin deumrin de ter por co-religionurios toda n elas•~ 
de ln vrndores. O que n enlvn. do nrro.star toda a. 
classe de la.vrndores n. se a.tiro.r no movimento repu
blicano, é n gente que estú á testn da repul..Iic:t 
mostrnr-sc nbsuluta.mente inco.pa.z de no.dn. orp;n.nizar. 
com ns rnrn.s excepções de poucas pessoos que 1na.il4 
paracem fugir dos go\'ernoa do que quorcrem n re
publica. 

Por muito tnú.o que seja o gov~rno m• n·ud1icC\: e 
nü.o temos de ~1\e n.os go:.,:u·, al'~:!ar d.1~ ''Írtude~ 
pessoaes, n~<> "" do •~bel'~no, cowo de Lod:. familia. 
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imperial, nnncn pc-derá ser peior do que essa gente 
-..ue a.ppnrccc n~orn., que nté de snn. incapacidade está 
dando prova. brllhnntc: recrntne, {,s primeiras re1'1•cgns 
JlO parJnmento, ó. j)rimeirn. clcscnrgn, nbnnJonárü.o ns 
~rmns e bagagens, fngirão do cnmpo; forüo cl!es que, 
ia.zendo pnrtc da. opposi\·ito, requererão cnc:crl'ntnentos 
de discussões, urgeccins :fn vornvcis no gpverno ! 
Deus os al>cnçóc I (Riso.) Felizmente pnrn n pntrin, 

'ia.es recrutas nunca. serüo soldados. 
, Sr. presidente, hn no projecto alguns outros favores 

nos lavradores: declnro que não são precisos, já temos 
todas estas d.isposi~·ões na. le~islncii.o vigente. Assim o 
clh·eito de nsylo que o n.obre senndor p<.•r S. Pul.1lo e o 
meu honrado amigo cx-prcsielentc do conselho de 
ministros nbolicronistns quor!ilD pnrn si como ontr9 orn 
os conventos,. ns i~rejns e OB sÕnhores feudncs tinhiio 
Y.nr:~. cmn os crimiriosos. n. lcp;islo.çiio brnzilcirn, fe
lizmente. não deu n. ningue1n. A jnsti~·n. ne~tn. mcsmn. 
CILJlÍt-nl jlí tem entrado no po~o de S. Cbristov1i.o c 
sem objecção do duna dCL cn~n. 

Não tctn os n1eus nmic:os direito de se qneixnrcn1 
com tn.nto nzedume, o clireito de não da.r nsylo a.o 
:1.lheio jú. foz pnrte dn nos~o. legisln<;ilo nctnnl, não 
precisamos do projecto. · 

Votei por c~te p•wngrapho , nnico que teve metl 
-voto, porque este êrimê" te1n tmnndo mnito dc~envo1-
"'imento, e ern p1·cciso, portanto, umn. nggravn(;ão ela 
pena. , que é nn1a. atlvcrtencia. nos nob,,·e.~ aJJrMtulos dn 
<:o.rida(le pnrn. nsyhw o n.lb.eio , de que b;to nüo é nma. 
acção assim tüo legitima., virtuoso. c innocente, con1o 
elles inculcão, . 

~:lns o que n'le tirii.o. tirnndo-rne o negro Cf Tirüo-1ne 
tudo , porrJUO o direito o.o scn serv1ço é sobre o 
escravo a. minha. nnicn. propricdu.de ; tirn.ndo-tne esses 
serviços , é como 'o n1o t.i,·no:~crn o ralogio ou u. cnr
tejrn.. Dizo1n q ne o homem niio póde ser proprieclnde; 
mns repet1rci ns palavras de Cunning : « Eu creio 
qu~ nr~.o bn duns idéns sobre :a. qun.liUade da. prr1pric
da<le : ·c9tn é obro. da lei: e qnnndo a lei s'ànccionott 
1.1ma. cspecie particular de propricdn.cle, nl,s nito podc
DlOS nesta. camara crea.r un1n. pnlu \'TCL novn. Se o hon ... 
liQ.do membro me perguntar se, em virtude elo respeito 
pela propriedade , o filho do csc1·a.\·o de\·e conlinunr 
sempre a. Eer escravo. eu lhe responderei francamente: 
não ; ·mas isto deve s~r pnr um at·lo de justiça nacio
~~ • sem que soja d cusl<t daquelle qite posstte. Con
vem, EfJnso en. ctJegur grndnalmcnte n. e .. te resultndo, 
afim .de ~iminuir o perigo pos,ivel c o prejnizo do 
~ropl"1etar1o. » 

En1 outro àiscnrso, o c1nincnte ora.dor .e gr11ndc 
ndnts1ro inglcz diz aintln.: 

n Para nquelles que n.vnnçü.o que o hmaem não púclo 
3tr propriedade de outro h•m1.em. eu os reenviarei o.os 
tempos que el1cs pa. .. aa.vão nos coll~.•gios, fuzendo 
observar que isto nno é uma. c~<nsidcrnçlio pn.ra. um 
parlamento. Eu lhes clirei que suas tbeorin.8, se 
:fossem postas e1n pratica occnsionnriüo inevitnvel
lnonte a. rui na. àns nossn.s colooia.s ••• » 

« Se o honrndo membro quer nllegar que nossn 
oeonstitttiçrio não adn1itte o sybtema de escrnvi(li10 nos 
1ltgnros submettidos ús suns leis, .. egnrmn{lnte el!c 
tem rnzilo. mns isto não pt~de n.pplica.r-se no caso de 
que se trata. Se, no contrario, ello quer dizer que 
t1osso. constituif;üo nil.o tem tolerado desde nnnos.(que 
tligo eu 1). desrlo secufos a. existencin da e:::cra.vldÜ.o 
nm nnssas colonin.R, tnl proposic.~rLo nii.o ptltlo ser sus
tentndn. Convém nií.o se illudir 8(•bre o sentiUo dns 
proposições suhmettidns ú. cn.mnra., e como jt\ tive 
•lcco.sião de clizer, confu.nclir o que é mora.lmcute verda
deiro co>n o que é hislorlca..nanle fitlso. Sem d11\'idn, o 
llSpirito da constitnir,!ii.O é no seu principio contrario a. 
qualqner. cspecie de escrnvidli.o; m11s é certo tnmben1 
que desde seclllos o pa.l·la.mcnto tem tolernU.o, snnccio
nado e prote)l;ido mesmo o systcmn dos cstni:Jclcci
tnentos colonin~e. do quül snbe-!lta qt1e a escrn.vitlüo é 
4 bn.se ••• » 

" Certamente, o CIJlirlto da. religião chrjstH. dee
approvtL a oscra\'itliio como toàa. a nbcrra,;üo dn. 
ltl(lrat e da jnsti9n. mcs niio ba utna só denuncia sun. 
-contra a escrav1diio proprian1eote dita.. N~o ~. poiR, 
-exacto flizer-s;;e que a religiW.o e n escrnvid~o não 

podem existir juntas. Estn l?roposiçiio . é o qne eu; 
chamo umn proposiçiio histor.eamentc !nlsn. u 

<c E' certo que o chrhtinnismo tr,nde a ,clovo.r' o 
bo~e"! ~ niio n elegrn<ln-Io ; mas niio no sentido dn 
propos~t.!ttO do l1onrado mcmbt·o. A cscrnvidU.o tezn 
existido cm todo o tetnpo. s~b todus tJS religiões fnbns 
ou vert.lndeiro.s : non meus his .vermo. 

" ::)i'iio é, pois, verelaelc dizer-se qlle o. reli,t;iiio 
cbristã. ordeno. ·a c~tincc;ão immcdio.tn..dn csernvidiLO, e 
l;Ctn considcra.çü.o dos tempos c dns cit•ctlmstnncins, 

. di\·ersamente do qlle esta extincçiio p6do ser ·feita por 
nossa. cõn!;titnic,~5o, isto é. pelo. justit,!fL, n equiUndo e a. 
hmnn.nidnde bc1n entendida.. Me purcco 'lllB nestes 
princ:ipios undn. lus. contra. o espirito do cllristiC\.· 
nismo on contrn. nosso. const.ittti<>Ü.o. Se o pnr1n.
mcnto talcrcn dnrnnte tnntos nnnos "o systcmns lloje 
tãc acJ·emente o.tu.cudo. bto ni\o ó 111otivo pn1·a conti
ntutr cstn. tolcrnncia, mns nós não poden1os lnnr-ar ns 
suns conl"'equencins sobre os colunas, fazendo-oS sup
}JOrtnr todo o poso dn. reforma que deo:cjntnrs. Não. 
eu penso que clevem~s ob1·nr com n'lnis modernc;ito e 
1nn is pnH1encin. l) 

Perguntai no solc]nclo brn.zilciro o que é CL sna. 
HberLlaclc. E' o qnnrtnl. 11~' ir [HLI"n. onrlc lho 1nnndão, 
''cstillo como lhe orcleniio: a ch·ilisrLc.~:i.o tc•tn tra.ba.
lhnflo em tudo, o.ugmentndo o confut·tn j>nrn toclos os 
hon1ens, tnenos pnrn. llvrnL· o pobre so dndo dll. gra
vata de ferl'O I 

Sr. !,residente, ho:;pitnliaadc tlús nbolici(lni~tns t ••• 
.Eis nqni n cmnpcn~açlio pnrn. t.•s nsylndorcs de 

escravos: nro se n.contfL um escravo para t~-lo cm 
libcrduc1c: os acoutndc•rcs, nMm dos pccnlií s qne eln
pnlmão Hmemnentc, nia.o vü.o fo1zcr-!hcs uma. oln·a. de 
cnridnde, vno nprovcitn.Jns por t1•dn. n f/,rmn; n1a.s 
a policia. ni"to pó de consentir. deve punir ni~o só os 
escr a. vos, como os sens ncuutadm·es. 

Não reputo este ofl1cio n1n t dns ,·irttvles mais dce
interesso.dns do mnndo: espcculnçiio dus n1ai-;; torpes 
qne hoje se fnz eutt·c núR, roubando Vilmente nos 
Infelizes escravos. 

Não '\·e~ o outros favores ti. la.vourn. pnrn compensc.-la, 
r·orqne, ~r. prcsirlcnte. n. fallnr n verdude. o projecto 
do i !lustre Bn.rüo de c~~tP-gipe é nmito pcior, no fundo, 
contra n propriedade do cscra\·o do qne o do meu 
bonrndo nm1go, o ·Sr. conselheiro Dnntns: Ivins 
porque toclo o pniz pnreccu c lic u. 1nnis snccgn:d.,, 
e t1·n.nquillo com o. qnêdn. do mini"terio Duutaa •. c me
lhorou de condição~ E' fncil snl>cr: nenhum elos pc
troleirc~s disse tnais pelo. hnr~·ensn qt-:e a.indts. tnesmo 
qt~e n. noYa lei niio coul .. ;res.:~; tudo qnunto queriü.o, 
na execução fa.ri5o o •ll"!~ 'l_ui·:cssr.m. 

Não tc1n duvida: c mi.r.bterio rrue se ident.ificou Ue 
1nnis com o nbolick.uismo cego c tnrbnlentn, espe
rando conte-ln. dcsn.ppnreccu e isto foi muito favo
rnvel ó. trn.nqnillidncle geru.l da nn.r,~ao. Qnem nndon 
pelas ruas desta. côrte pc.r occnsi:;o da lnuc1t.tl'(ll a em!
nisterjo havia. de ver o contcntn.1neu:o pela qnécla. do 
rninisterio, e este esta.do 111nito favoreCia ao n'lmistcrio 
Snro.lvn, npczn.r de nü.o se,· o p1·ojecto n.ctunl em onda· 
melbr.r, o.utcs peior do quc o elo Sr. Dant:ts. No go
.,:crno hou,·e mndnnçn. que foi n ex.clusü.o do. inflnencia 
debte grupo, que cn1n etfcito int].nictnv.n. e d;:..va rnzão 
rnra inqu.ie1nr •. e corur,romettio. o nlinisterio que n.cci
tnl'n. o seu apo1o. 

O ~ ~· do artigo ~·. s<.>brc q qual pedi e ninrln peço 
~sclnrocimcntos a.o governo, se os nobres ministros o" 
quizcrenl da. r. ~e nao. nii.o me incotnn1ndnrci, diz. o que 
j•í ,•imos pela lcit\ll'n <lo mesmo parn~.;rnphn. 

O que quer elizcr isto 9 Não entendo. O que 'Vr.i 
fazer o govr.rno ~ Vo.i en1itth· cst~s tituloa; ra•·p que 
fim~ Silo emprestimos 'I 

Nüo se compN•hont1e. Fiz estas pergtmtns a.os illas
trcs membros <la. commis~;ã.o o o acu rcln.tor mo dis~u 
que é )?ara libertar cs escrnv•·s dos est<>b"lecimcntos 
que <JlllZCl·em n<loptar o trabalho livre. hto co\l\ dc
clal·aao cxP:rcsso.n1cmte em out1·o pnrnft1'npho. 

2• ]?arte elo ~ :• do nrr .. :•.-(1.~.) Niio é eotn n ilie
po"içuo que ae a.chn no §.'lo, E.' o que clesejo.!'ia ~ue 
o nobre tninistro nos disse!lse:_qtln.l vo.i ser o emf'r.,go 
<los ta terça part·e elos 5 •/o 'I Niio é pnl'a ou utábele-
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cimeotos de agricultura, para esses está em outro 
. artigo. O que é pois 'f 

Comprel:ien<lo o senaao que é um enigma e que o 
governo íarú. o qno qnizcr: subvençiio n proprletarios, 
parece que nos ostt>bolecimentos bancarios õ que se " 
faz; ntio se comprehcnde o emprc.vo desde que come-
Ç0\1 " tratar-se da emancipnçllo "houve fazendeiros 
que qnizcrito pn.s.:oar seus escravos no governo e conti
nuar senhores dellcs e das fazendas a titulo do colonos, 
isto mcs1llo é o que cstú. n.qlti c1n cima., cm outro pn
ragrapho; eu clcscj1\l'ia. snber o q_uc quer sa fazer co1n 
este po.rngrnpho. nü.o é umn. cur108ida.dc, porque sup~ 

·ponho que o negocio é de todos nós e pdncipo.lmente 
do seno.<lo que tomo. a responsabiliclndc <le votn1· este 
monstrlloso pr~)jel!to rcnnncinndo o seu di1·cito de 
emenda.~ unica. couso. boa. que vejo é que o. soando se 
convence de que nilo lhe compete o papel proemi-. 
nentc no pniz c que hn. de set· um scnaao qnc RC lintitn 
n. duigh· felicitn.çãcs e n. pensar sempre com o El
SitJWemo. 

O Sn. DA>i:rAs dll. um npttl'te. 
O Sn. l'v!An:rr:-;uo 0A:UPo9 :-Eu tenho me<lo dos 

petroleiros. 
O Sn. DAN"rAs dá outro ap11rte dizenclo inutil a 

discns•iio. 
O Sn. 11-IAn:rrNuo C.uiPos: - Eu ni"io sou dn thcorin. 

parln.mento.r dn. Joghi.o novnj hei do mort•cr com a.s. 
armas no. n1ü.o, não sou dn. tbeorin de decl:u·ar-sc 
venoic1o com o primeiro ti1·o : é unln. thcorin nova. 
para alguns, de que vence quem a.tirn. pritnc:iro. En 
não zou clestn escola. Nnncn. soubo outra t.heo1·jn 

senão o. de contlnnar o. combo.ter o.té o ultimo tire. 
Esta disposiçi\o, Sr. presidente, é tã.o importante qu6 
repito, vou tornn.r a ler para o senado ouvir. (Lt!.) 

Sr. presidente. Desejaria s11ber paro. qu-e é iet•. 
para snbcr qual n compensaçilo, era indisrensaveJ 
que nos déssem o. explicac;<iio. Eu ni<o· sei. Em toolo 
caso q uno to mais é obscura a disp~siçiio >nenos •ym
patbin tenho por ello.. · . 

N une a. gostei de enigmas ne1n lltlnca me dei ao 
trabnlho de decifr<tr charadas. O governo imperial 
fal'l't 1nuito ben1 em não responder·~ ficnrlt. mnia livre, 
por ex:cmplo, a um fazendelTO bom homem c de !rn
portunciu. se qnize1.• a.judnr na. e1ciçH.o e11e ai.rU-eu 
lbo cln.rci Lsto, vtí cnidnr de transformar a sun. fa
zenda em colonia; do valor dos escravos jó. tem a 
n1ctada, se niLo fVr ainda bastnntej tom mnis isto. 
Se é a""sim o nobre minish·o dcclo.rc porque po<lerá 
contcmplnr maior numero e nlliciar maiores· nahe.,õcs 
porque se ticm• n'tlm circulo apertado vai crenl'gro.odc 
numero de dcsoffeições mttito legititnas oeste caso. 

l~u não me levantei pa.ru. protelar a discussão, não 
sympnt!dso com a. theorin pnrlamenta.r da nova }e
'"ÍÜo, nüo n. sigo nem a. queroj n1as tenho cnmprrdo 
~ meu dever impugna.ndo o projecto desde n ln dis
cussão. votando contra seus artigos c pa:rn.gl·a.pbog, 
sú aceitando o qne nggra.v.a. ns per.tns contra. o ncou
tamento do escravos. 

Niio me pesa n consciencia., o.pelln.S me pesa. não 
ter numero ele votos suficiente para. fnzer a. moaa:r
chin. c no governo imperial o favor de impedir a pll~ 
sngcm deste projecto fatal e iniquo. 

l 
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.A e<>mmiesii.o de "~çamento, tendo examinado, 
•.rnan"Lo lhe permittin a urgencia àns circumstancio.s. 
a proposição da camara dos deputados, que proroga 
pu.r'' reger todo o exercic1o corrente, ns leis ns. 3,220 
e 3,230 de 3 de Setembro de 188i, com diversos 
"dilitamentoo, dos qnaes alguns são de reconhecido. 
eon,·.:nieneia e outros uüo embo.ra.~;ilo o. ma.rcba re
gular da o.dministra•;ii.o, é de parecer qne a dita pro

-.J)Osiçã.o 1ejn. submettida á. diect1<5SÜ.O e a.pprovada.. 
Sala das com missões do senndo, em W de Setembro 

.le J885.-.4ntonio Canctido da Cr11:: Arachad<J.-F. 
P.. Barro• llat•reto.-Fct~<sto A. de Aguiar.'-F. de 
C. Soa.res Bt•an.ucõo.-.AfTanso Celso (co11~ r<!striccciol
Danttt$.-J>aullno J. S. ele Soll.ZCC.· 

• Propoajçiio n. 12 . .A asscn1blC:n geral rc~olve 1 
Art. 1. • As lei• ns. 3, '!2:J e :;, 230 de 3 Setembro 

Ce 1884, 9.ne orf,~lu u. receita e fixQ.o a. despeza. geral 
do Impeno P"'" o exerci<>i•l de !S8i-1885, continua
r'-'v em vigor Jurantc o exercício de 1885-1886, com 
&ti seguintes aJtern.ções : 

S 1. 0 l.i'iciio augmeiltil.das: 
No ministerio du imperio :-A rubrica. 17• com a 

<Jloantia. de 42:80111, pnra pagamento de despeza já. 
1~ita con1 a. imnressií.o dos .:\.nnn.es Parlan1cntares; a. 
51• com a quantia <le 50:400,'1. para pngamento de 
iespeza provcnientt.~ ~i:. i\~crescimo de serviço j{L con
tratado. 

No ministerio ê.e estrangeiros : - .A. 51l com n 
quantia de 19:ll7:ZR8~6. · 

No da. agricultura : - A 20• com 60:000/1, para 
o custeio d·a. via-fcrrea de Pot·to-Alegre n Uru
a;uayana.; a 24• com a de l.OOU,000/1, para os ser
,.içoe de eolonisação, immigracfi.o e outros do mesma 
verba; a 28•com a quantia de4:01JOII, paro. nma col
l<>c~ão ad'luirida para o !llus~o ::>:acional. 

No n>iniaterio dn fazenda:- A 30• com o. CJUO.ntia 
de 28:000$ paro. conclusão das obmô da. Caixa Eco
nomica da Côrte, em '·.irtude do respectivo contrato ; 
a 3 l • com a quantia de 2.025:2i~ll545, para pagamento 
tlas di vidns de exercícios findos. conforme a ta beiJa 
»nnexn; e a. 33• com a. de 8'2:755/l751, para resti-
1uiç.ão já a.utorisn<la. de direitos. 

1 2.• Ficão sU]lprimidns, no 1uinisterio do itnperio, 
aft rnbrjcas tOa. tta e 12• (n.Jimentoa nos prjncjpea 
D. Jose e D. Luiz e mestres dn fumilia hnperiul). 

§ :J • Ficn rc,·ogndo o ~ I• <lo art. 2• <la lei 
"· :1,n0 de :l de :Setembro de 188~ 

5 4~ F!ca o so,•crno autorisnUo : 
1. Para despender a quantia de 18:000/i com os juros 

elo• titulo• de renda, q\le forem emittidos, <m virtude 
do art. 1• § I• du lei n. 2,040 de 28 de Setembro 
de 1871 e n de 3[>0:000 com o laznreto da Ilbu 
(;rande c ontr:u1 provic)encia.H :ne.:ossn.rias pnrn pre
"~uir n. invneHo do .choJe .. n-nlorhus, ticando dcpeo-. 
iltmte Un upprova.ç:'io do poder Ju:;ieln.t.ivo o regu1n
mci>to que expedir parn o mcarno J:::znreto ; 

li. Pura innQvur oo contratos com a companbio. 

n .. cionnl de naYeiação a v~~opor e com •• cleruuia 
companhins de navega~iio subvencionadas, reduzintlo 
as respectivas sttbYenyoes, modificando os itineraTiCI!'J• 
conforme fOr. nul.i.s con"·eclente noe intereaaea do co~;U
mercio, e ampliando os prazos até mais 10 nnnos ; 

III. Para reduzir a actu .. l taxa de arma~euagem ;. 
IY. Para. reorgn.nisa.r o servjço saoitariv, YloM tt.

mites da. verba votada ; 
V. Paro. elevar até 211, por cada 15 kilos, a taxa 

a .. entrad .. da enr:De de xarq.ue e gprduras de proce
dencio. dos portos da Repub·1ca Argentina, despac1>a
das nas nlf .. nuegas e mesas de rendi> do lm:perio •. 
conforme for ~conaelhado peja eonv~niencin .lws 
noasns relações comm.erciaes com a reft!rjdfil. RH!Hl
blica; 

VI. Para apJ>licar .o credito concedido -ã ~mpr•:za 
<le nave~açiio a vapor do baixo Tocanstine ao maior·' 
desenvolvimento da empreza dos vapores do Arn
~naya e exploração e e~tu-lo dos rios das l\Iortc• c 
.Alto Tocantins. • 

YII. Par,. conceder isenção de direitos aos m"tõ
riaea importados para as obras do ubastecimentu 
d'ngt>a potavel ás cnpitnes das pro\"incias do Rio do 
Janeiro e Alagons ; 

VIII. Pura permittir á irmandade da Santa Cn•o. 
da. 1\lisericordia da cidade de Valença, provincia i!o 
Rio de Janeiro, possuir, pelo temno que Jbe convjcr~ 
os predios '}ne á mesma :forilo doã.uos por Manoel ii c 
PaiYn 1\lat tos, em data de 14 de Julho do corrente. 
anno; 

IX. Para isentar do imposto da transmiooão uo> 
propriedade o e<lificio qne tiver de adquirir p~>r 
don!fão a Irman<lude da Miserieordi.. da cidnde de. 
S. Joi\o do Wo-Cln•o. tm pro•·incia de S. Pnulo. com· 
o fim de estabelecer. um hospital na referidn r.i
dade. 
~ 5.• -"- isenr;i•o -<lo pagamento de <lireitoe ào >m

portaçi\o do mat(ria.l-uecessario para o abastecimento 
d'agua c'. cidade do Recife ~ela companhia de Bel>•-· 
ribe, concedida pelo art. ~6 da. lei n. 2'•3 do 30 il.o 
Novembro de lSU, fica e>:tensiYa ao novo mntcrial e 
rnnchinismos que t.iver sido in1port:1do e que 1Ur hn-· 
porto.do para os encanamentos, aquctluctoe e obrAs 
necessal·las {L ampliat;ão <lo nlesmo aba&techlH:nlto
cl'ngnn. por nquelln. conlpa.nhin, en1 vist~l. c.lo llOVO 
contrn.t~ c~lebrudo entre n. n1esnm. e a a.Jnlinjstrnçõ.o 
da. provmcm. · 

· § G.• A Sociedade de !\Ionte-pio d''" .Arti•l••• <la 
cidade de ~nznretb, nn. prodocin d.> B"hia, tica •·e
levada do pagamento <lo imposto predial 'JUe e•t:"• a 
cle,·er, e 1sentn. do pagamento do n1csmp im]1f'lt'to 
d'ora em dinnte. 

§ 7.• Fica revogndci o decreto n. 9.415 de lll ele 
.Abril de Ul85 e o f>Overno autorisado a pagn•· aoe 
concesaionnrios 'Vn.r1ng Brothers unicamente o preço 
que t:1C li!'lllidar dos est\ttlos qne fizerüo pn.rn n cnr~ ~ 
strncçi"i.o dlL estro.tlu. de :ferro du. VIc"toria. ú. Nutivhl.l.ulc' 
na. fúrmn. elo resp.:cti\'o contrato. · ·· · 

a 8.• Flcn. tmnbenl nppro,·allo. Clll tOilol s 0.8 uúus lo 

parte•, o decreto n. 7,0ÜJ <lo 31 elo OutnlH·o ,te l87!1, 

• 
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~o~udo o governo 
a& r·arwrtiç·.:•es, llc 
H.rrecnclnrctn t·eudo. 
cx.ercicio. 

elevar ú e11 tegoril\ de alfandega 
qné trata. o Jnc~mo clecret.o, que 
superior a 50U:OOO(j cm um 

~ D.• O nclunl Asylo de MendicidQdo ~crú deati
ru\dO cxclusi\'amente nos indigentes, met,tdJgos o. vn
ga •;nndos adultos. Em flllta de estabelec.tmento espe
eie.l·. para rnenores, fico. o governo 

1 
nutorJ~ndo, dentro 

ai\ vorba. consi"nu.da. pnra n.qnel.c servtço, n <lcs
J•Cncler nté {, q~nntia de !O:OO_!)fl, como s~bv~nç.ão n 
uu1 ou 1nnis o.sylos, qne reccbno tncnorea tnd1~entes, 
xnendigos e vnn-abundos dos dous sexnP., senao tncs 
t·stabeleciment~s organisndos de modo que os me
JIOres possão nelles cmprcgnr-so, tn.nto qlln.nto for 
l'O"sjvel, em trnbnlhos de ngriculturn. c outros que 
C·)nstituiio cducn~~üo profis::;iounl. . 

§ 10. Ficüo englobados. os creditos espectnes des
tinados pa.ra. constrllcçüo do prúlongo.meoto d!ls estr.l
ll:\.s de ferro dn. Ba.hin e Pcrnmnbuco, e a v1a-.fcrrea. 
de Caruarú, podendo as sobras de uma ser apphcndno 
~ s obras de outra. 

Art. 2.• Fica nr-provndo o credito supplementnr 
Cta 'l,Unntia ele I.GIJO:l9Gt!SH, aberto pelo decreto 
r>. 9 392 d~ 1 de 1\Ito.rco proximo findo, paro. ns ver
bos 26, 27 o 28 do 'nrt. 80 da lei n. a, 1~1 de 30 
de Outubro do 1882, no exorcicio de 1883-188~. 

Art. 3.• A disposição do nrt. 1,8 do. l,ei n. 3,018, ~c 
f• de Novembro de 1880 não sertt npphcnvcl ús d.'vt
i!a.s rcclnn1nda.s por correios estrangeiros, por serv1ços 
e:;tipulnclos , o. convcnçü.o posto.l universal, nCln lLs 
que pt·ovierem de transporto do. eorrcspondencia por 
rnar. con1 destino n pnizes cstr~ngeir~s. . 

Art. 4.o Fica. coaood.ido ao nunJstorlO dos nogoctos 
e•trnngeiros o creclito supplotnentar de 48:53UR 158, 
~endo ns !lunntias de 11:Jú2S193 e 4:D74S_ü23 pn~a 
aercm apphcndns t'ts dcspczos da.s verbns-l'..xtrao1'dt
a:u.rins no Exterior- c Comtniss·ües de limites-da 
lei de orçamento do e10crcicio de 188l-l8S2, o a 
guantia de 32:422$342para ser npplicndn. ús despezns 
da verba-Ajudas de cuoto-da lei do orçamento do 
exercicio de l889.-1885. 

Art. 5.o Revo,..,.iio-ae as disposiçõe:1 cm contrario. 
Paço da cnmnra"' dos deputados, cm 18 ele Setembro 
do 1885-And!'lÍ Augusto de Padua Flew·y, presiden
te. -AfTonso Celso de Assis Figlleiredo Juniot·.- ,los é 
Maria Leitr7o da Cu.n11u, scr,·indo de 3rt sccrctnrio. 

'I'aúella das dividas de c.rercicios findos, pc>·te~tcelltes 
aos tninisterios- abalxo declara doa, as quaes se 
tlcllrZo liquidadas ·e não póde>n ser pa{Jas. cm vi>·
fude do art. 18 da lei n. 3,018 de 5 rle NoL•embro 
de 1880 e art. li da lei c/.o n. 3,230 de 3 do Se
t&mb>'O pro:r:imo passrtdo 

Miuistcrio de. impcrio. .. 295:G88#82.6 

" ,]a justtça 164:!)031) 15!) 

" ']f!' cstz·a.n,.,.e:iros 5G3SiUO ,. -lü rn cu· i u fi a. •• .. 1 t0:1511J3lG .. .. !a gu~rra. .• 293:&81 S81\4 
» .. 1 :\ ngricultura. 7~8:i141J:l8D .. ~l ~\ fnzenela ~~1:G711l231 

2,025:27!>$545 

Primcn·« contadoria ela elitoectoria geral de eon
tELbilidadc, 2G do Agosto de 1885. - O 2° cscriptu
r'ririo. JotJo Peixoto da l?onseca Qulmat•t7.es. 
· 'P«ço da camarn. dos deputados, cm 18 do Setembro 
de 1885, - Andr•t! Augusto do Pactua F/ou.,y, presi
dcnt.o,-:lfTonso Celso de Assis Figueiredo Junior.-JustJ 
lflario: Lcitc'io da Cunha, sor,•ind'o <lo sccrotllrio. » 

A' ootumisaõ.o do ot•çntnonto cotn urgoncin. 
a: A asaembléa geral •·caolve: 
Art, 1,0 Os planos das loterias das provincias que 

tenhiio de ser expostas {, , .. endn. na. cOrto sortio Sltb
mettidoo {, appro,·nçüo do miuistro da fazendo., que 
llt'n poderfL. negnr ; uilo podendo correr oenhullln 
<leoaas lotertas antes de approvado o respectivo 
t•l&u(), nom •er expostn ú vcndn mais ·de umn cada 
VC&. 

Pnragrnplao unico. Revert~ríl cm fn.\'Or <la" 'Lenellcia
rio.~. de.\•ondo ser deSviados Itara. commissõcs o premio& 
os unpostos, de que por leis orçamonto.rina sü.o isento.a 
8 lgumns loterias. 

Art. 2.0 Revogü.o-se as disposições em contrario. 
Pal'o da can•ara dos deputados. cm t8 de Setembro 
de 1'885.-A ndré Augusto ele Padua Fleury.-.AfTon&o 
Celso de Assis Figueiredo Jwtinr, 1• secretario.-José 
Maria Le1tão da Cunha, servindo de secretario. » 

A' eommissüo de fnzonda. 
a: A assembléa geral resolve : 
Art. 1.0 Ii•icn. o governo nutoriaaclo n. fn.zer ns ne

cessarins Opêrnções de credito ou pn.ra. rescindir o 
contrato celebrado com n D. Pedro I Rnilway Compa
ny Limitet, ou para levar a ell'cito n obra contratada 
cotn a n1esmn. compnnhin, nos tcrtnos c condir;õcs que 
fúrem njustlLdos, confornu~ fOt• nchndo tnnis conve .. 
n\ente aoa interesses do Estado. 

« Art. 2.o Revogadas ns disposições cm. cont'rnrio. 
« Pa~o da camnra dos deputados, cm IS de Se

tembro de 1885.-A nd•·é Angusta ele Padua Flem·y, 
presidente.- AfTonso Celso de A.<ais l'igneiredo Jw1ior 
1• secretario,- José llla•·ia LeitrZo ela Cunha, SCl'\'indo 
de secretario. » 

Relnç.ilo dos documentos que acc.mpnnbiio. a propo
siçllo desta. cnmn.ra rnnndnndo ''igornr a.s leis Ue or
ç.umento de receita e dcspeza do oxercicio de 1880.-
188& duraute o cxcrctcio de 1885-lSSG. · 

1. Proposto. do tninis!,et·io do imperio elevando {" 
850:000H o credito cxt.rnordinn.ri.o conccàido pelo. lP.i 
n. 3228 ele 3 <lo Sotembro de 188~. afim de occorrer 
t\s despezns con1 n construcyão do lo.zarcto na. Ilha
Grnnde. 

2. Officio do ministerio dn. ngriculturn. retncttendo o 
requerimento em que o Dr. Demetrio Mnnoel da 
Silva pede pagnmcnto cln qunntin de 1:358aOG~. 

3. Ollicio do tncs,no tninist.f•J·io remei tendo o con
trnto celcbrndo com \Vnring Ba·othors pnro. o. rescisão 
do contrato de construcçiio dn ·cst1'aJa de ferro dn 
Victoria ú. Nntividacle. 

~. 01!1ci•> do ministerio da fnzenda l'Cmettenclo o 
onlcio dtL presidencin. do Rio de Jnneiro, pedindo iscn
çf~o ele direitos, pnra. os tnaterines Ucstinu.dos ú.s obra.s 
d? n).H\&tccimcnto d'ngua ú cnpital do. mesma. pro
vlnctn. · 1 

5. Officio do 1nesmo 111inisterio remettcndo o reque
rhl'lCnto dn Compnnhin Bcbe1·ibe c1n que solicito. dis
penst~ do dh·citui de nlfnnrlegn sobre o tnntorial que 
houver de importnr pn.rn. ns ol)rns do Rbostecimento 
d'ngnn. ll Q.llpttal de Pernnwbnco. 

6. Heqnct·nncnto da mesn. dn. irtna.ndoc1e dn. !\risel'i
cordin cstnbelecidn. c1n S.· ,João do Hio CJnrõ. nn pro
vincin. de S. Pnulo, pedndo isenção de imposto do 
trnnsmissfa.o de propriedade llarn. um cdificio, desti
nado no hospiLnl. 

Scc,·etnl'in da camarn dos deputados cm 18 de So
tembt·o ele 1885. -O director Jo>·ge J. /Jodswort/" 

Augustos e dignissimos Srs. l"cprcsontantes da 
nat;'Ü.o.- Pnrn n Cl'nstrucc;ü.o ele um lnznreto o outrns 
dcspczns co1n ns mcdhJos provl!ntivas da invnsü.o do 
cholcrn-nJorbus que ~ro. .. sou, com intenflidacle, om 
nlguns P"ntns da Eut·opn, :foi conceUido peln. lei 
n. 3,228 de ·3 do Setemht·o do nnno pnssndo, um cre
dito cxtraot·dinario de 500:000~000. 

Confurmo vot·ci do. dcmonstrnçiio junta sob n. 1,. 
existo deste crc~dito, na presente clntn, upcnas um 
snl clu do 85:!l05fi483, iosuflicicnte para occorrer ú.. 
continun~:f1.o dns oLrns do mestno lo.znreto, que o go
'"crno. depois de tninucioso estudo ~:obro a melhor 
locn lidndo, n1nudou construir no. Ilha Grande. 

A construc~:üo do 1·oferido csla.bolcciruento foi or
çndn cm 588:371H757, como tnrubcm vereia do 'cl&
Cl\mento aob o. 2. 

/ 
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Com ll.S ouras Pl'Opriaulente ditas teni-oe. despen
dido ate h<.je o. qnnntia de 152:'•Gli~271j,; 

Purtc d11s consi.rucçõos ó foito. me<liante contrato 
cc~el,rado pelo cllgenbciro no ser\'ÍÇO do tniuisterio 
do itnperio, prececlenclo. concurrcncin. publica. .c ontrn. 
]lni·tc p,r a.dminhtraçü.o. 0 fornecimento do ma.tcria.l 
11ecessario po.rn ns obras tn.nlbcnl tem sido feito 110r 
sucio <le conc1.nrencia. 

Da. sobretida. dcmonstTnç:ü.o consta. i~na.lmcnte o 
qtiC se tem despendido. nü.o só com u.s medidn.s pre
vcnti\'as nn. corte c na.s proviocins, mo.s ainda. cotn 
acquisic;ões de terrenos, prcdios, lo.ncha.s, etc. 

A pnraliso.ç:ão das construcçõcs no esto.Uo cn1 que 
se· nchiio, trn.riã.o gro.nc1es prejuízos pa.ra. os cofres 
publico&. . 

•l!..t Sendo, pois, dn. mo.ior convenicncio. n conclusii.o 
dns Obl"t\.8 do lnznreto, nüo só pelo motivo exposto, 
C1tnO pelos fins n que se destinüo \"enbo, de ordetn 
de S. llf. o Impero.dor, submetter ú vossa conside
ração n seguinte 

Pl\OPOSTA. 

.At·t. 1.• Ficn elevado n 850:000/l o credito extrnot·
dino.rio de 500:000S, concedido pelo. lei n. 3,228 de 
a de Setembro de 188~ ao ministerio dos negocio·a do 
impcrio, n.fim de occorrer o.s dcspezá.s cotn n. con
strucçã.o de un1 la.znrcto e cotn outra.s providenClns 
pnrn prevenir n invasão do cbo]ern-morbus uo lln
perio. 

·Art .. 2 .. o Revogü.o-se ns disposições em contrnrio. 
Pnl11cio do·Hio de Janeiro, em 2G de :Mnio de 1.885. 

-J. F. Jlfcira de Vasconccllos. 
.DClnonstrnc;üo das dospezns feita.& por conto. do cre

dito concedido peln lei n. 3,228 de :l de Setembro de 
·1884 con1 a.s medidas preventivas do. inva.sü.o do cho-
1et·a. morbus no Impcdo c dns que se tOl·ã.o nin,in. de 
realizar com a coucluf:iÜ.o das obras do lo.znrcto da. 
Ilho. Gro.nde. 

Despezns feit11s: . 
Ac~uisiçüo das ·fazen

das do. Ilbo. Grnndo 
rlcnomin11da.sdo Hol
la.ndez e dos Dons 
Rios • • . • . . 42:000~00Q 

Jdem de uma lo.ncho., 
tltn saveiro e u1n 
csca.ler pnrn. o.s obras 
do 1 a z n. r c t o nn. 
mesmo. ilha • . 22:500HOOO 

Obras cxecutndns com 
o referido lnznreto. 152:~GGH2i~ 

.A.nncxo n. 3 
íAcq uisiçüo do u m 

casco pnrn nppli
enr-se a. u1n.ch i na. de 
do uma Jnnchn do. 
in specçüo do so.ude 
que sossobrou o inu
tilisou-sc .• 

Pcspczns fcita.s coJu 
medidns prevcntiv11s 

12:600HOOO 

33:8021!209 

Annoxo n. -i 
Dei!_'"· ..:ns fcitns pelo 

ministerio do. rna.
rinha. com trans
portes cm divcrsn.s 
commiisões. 

Annexo n. 5 

Crcuitoa (,s provincio.s 

Credito da lei •• 
S:.ldo..nelltD. <l:.ta •• 

Annexo n. 6 

216:966$27~ 

4G:402$209 

21:53811275 

129:187H759 

.;oo:oooaooo 
85:905H483 

Dcspezas n rclllizllr: 
Obrns jl< cout•·nt:...:Jo.s 

c CJU nnclnmento na 
Ilhn G1'11nde( nnnexo 
n. 2) .• · . .. • • .. • 

Credito preciso .. 

435:9051!-1.83 

350:000~!000 ------------- ~. 
Terceiro. directorin da. secretQ.-ria. de estado dos ne

gocios do Impel'Ío, cm 23 de l\laio de 1885.- O dire-
ctor interino, lo{. 11/ldosi. .. 

RESU!UO DE:\IOSSTRA.TI"f'O DAS DESFEZ.&.& QO!tl" A. OONSTRUOÇÃO 
.DO LAZA.RETO 

Orçnmento gcrnl da.s obras mo.ie ur-
gentes . . . . . . • 

Quantia despendidn nté a. rr"cscntc 
dntu. · 

Quantia a. despender •. 
Su.Ido cx1steutc do creclito cxtra.ordi

nnrío de 500:00Uii (segundo consto.). 

Augmento de credito, preciso pnro. 
C(Jlllpletnr ns refcridns obras • • • • 

588:3718757 

152:4661l27i 

~35:90511483 

85:905$~83 

350:000SOOO 

Obse1.'1Xtcc7.o - Sem este nugmcnto ele credito, serü.o 
·suspensas· n.s obrns do lJnvilhl~o de 3" classe, o grande 
refeilodo; dous po.vilhues de ta. e 211- classes, a: caso. da 
cnfcl·mnrtn. c outras jt\ cotneçndns, ns qunes necesso.
rimncntc n1uito soO'rcrúõ com Cf!:ta. iotcrrupçüo fi.cn.ndo 
nlém dis:o:~o ml1itos lll.O.tcrincs c .. n deposito nn.s obras. 
e sujeitos ú. ru-ina o t~-o ox-t,·o.vio. 

Hio ele Jo.nciro, em 16 de Mo.io de 1885.-- Dr. ,4, 
de Paula Freitas. 

EST .. \bO ACTUAL DAS OBRA.S ftiA.IS UnGESTES liARA. .L 
COXSTnUCÇÃ.O DE U~[ LAZAUCTO NA. ILIIA. Gl\.A.ND2 • 
QUANTIAS DESPENDIDAS .. 

O estudo dns obras ó o seguinte : 
Casa da antiga fazenda do IIÕllandcz. 

- Forüo feitos os concertos c os 
a.ccL·cscimos mencionados no ort;o.
nu~nto gera.l. .. 

.A.rmazcns clc cargas e bagagens.
Estão qunsi promptos 4 n.rmazcns, 
nlas c.! c \'em ncnr todos os do plano 
gcrnl breYemcn te. • . . • • . . • 

G•·a!lde cdificio Jla•·a passagel•·os ele 
1" e ~~' classes- Hu. un1 pnvilhii.o 
qunsi pt·omvto, outro 1nuito a.dio.n-
.tndo, c1n obras o rcfeitol'io c os 
dous pnYilhões, que con1plctü.o o 
plano gcrnl desse cdificio. • • • • 

Case< elo almoxm·ifitdo.- Estú. muito 
ndiantadn . . • • • • • • 

G••wtde 2>avilluio ele 3• classe.- Estú. 
cm oLra~, de pnrcdes c nlicerccs .• 

En[e1·ma1·ia .-l~1n o brns de paredes e 
n.liccrces. 

Qtumtin despendida. ntó o. presente 
dntn. • • • . . . . . • . . • • • 

33:300SOOO 

G0:850/l000 

6:000/1000 

~0:~911!011 

2:00011000 

152:~6liS27~ 

152:4G61!27ú. 

Rio do Janeiro, cm 1ü do Mnio do 1885.-Dr. A. 
de l'au/a Freitas. 

N. 2 

01\C)A:UENTO DAS OUnAS DI.A.IS UnGENTES PA.RA. A. QONS'rlltrCçlO 
D& U:U: LA.ZA.l\U.TO NA. ILDA 01\.A.NDB 

casct cltt antiga fa::.e>tda do llollandcz 
- E' do sobrndo. contendo ncstet 
nrun. grande snln, seis _qunrtoa, sala 
de· ~untar, despccsn·, .. cozinbn, c nc> 
pnvuuento t(lrrco nrn1nzcns. Fizer~o
sc gru.ndcs repn.ros c reconstruio-ao 
utn corpo u.o. luclo • • • • • • • • 9:825fi2G:J 

1.7 
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. .ATma::ens do cargas 11 bagagen• -
Conlprellcnclem sejs n.rn1nzens, seailgo 
a ous para cargas sttscoptiveie:, à.ous 
outros para cargas nít.o B1HiCeptiveis, 
e dous outros pnrn bagagens, assim 
como cnsn.s para os empregados e 
-wj;,rias, um telheiro paro. guardar os 
o1..ljoctos ào serviço dos armazena .• 

.r.J>st"la para bagagens -: Umn. co.sn. 
c:om os nppnl'clbos precisos para a 
aosinfecçiio por m010 do n.r aqtlecido 
. pelo '\'apor d'agua . , • . . . . .. 

Grande edifício para passaaeiros de 
1 4 e 24~ classes - Compõe-Se de 'i.un 
corpo central e quatro ll\tcrnes dis
postos estes em alas pCl"!Jeudiculo.res 
úquollo. 

O corpo central é do sobrado, em uma 
parto e nssobradndo em outm com 
nm poriio nproveitnvel pn.rn. deposi
tas. O sobrado é destinado no refei
torio, dividido em quatro sn]as, in
teiramente incommunicnvcis entre 
si., mn.s em evmmunicnção Cnda. umo. 
com um dos nnvilhõcs. O pa.vimcnto 
terreo conté11l -vnrios commodos des
tio.ados nos depositas de mnntJmcn
tos, cozinha e cópn.: o porão ao de
posito e arrecadação de objectos de 
Serviço. Â COllJida é trnnsmittida da 
cozinha para cnda uma dus salas do 
~afeitorio por meio de elevadores,. 
a.e sorte que entre os empregados 
aa coziahn. e do rc.!eitorio não ha. o 
minimo con tncto. 

Os qt1atro pavilhões slo: dous ú. es
quexJa do refeit.orio em um só pa
vimento, cora porão snfilcientetncnte 
alto e arejado, tendo ca.dn um ac
commoda.c;õod pnrn. 50 passageiros 
em 12 quartos: os dons ú. direita 
em dous pavimentos, tendo os su-

, periores)' cornmodos como os prece
Cientes e os inferiores p:tro. 54 pa.s ... 
sageiros : o qne dá em somma com
modos para ;;32 pass~geiro . .;, de ta o 
2• classes. (A diJferen•;" no numero 
aos pavimentos é devido ú, fórmn 
·irregular do terreno, que é lnonta
nhoso). 

PoJa disposição do plnno geral do cdi
ticio em pavilhões incommunica.\'"eis 
s.dmitte elle teis quarentenas de da
tas dífferentes, sem prejuizo cln com
modidnde dos pns•nGciros elo cada 
quarentena. 

Os passngeiros hospedados nos sobra
dos fazem o. refeição nns salas do 
refeitorio: os dos pavimentos illfe
riores em sa.lns disrJostns nesse pavi
mento. 

O edificio contem, além de outras 
conlmodidndcs, banheiros, latrinas e 
jarclins. 
O seu orçamento é de . , • • • • 

tJrande edi{iclo para 500 passageiros 
de 3~* classe - E' constr11ido cm um 
t:õ pA,~imento contendo vastos salões 
com ns cocdit;!ões bygicoícu.s neces
snrias ; tem porü..o (uu todn suo. ex
tensão : é nssoni!Jado, forrado. com 

vidraçn.s e venezja.nn.s. 
Permitte duns qunrectecas ele dntna 

difforent.es e formtir cornmodos sepa
rados ptu·" homens e mulheres. • • 

CtLsa clestinadtL ao almoxari(tulo -
E' construída no mesmo SJ'Stema. quo 
o pn vi! hão prcc~rlento . • • . • . 

E>ife>·rnarilt pa1·a 30 cloc,.los de mo
l~,;Uatf eommuns- E' construido no 
mesmo svst.t3nm qu·e 06 pa,~j])Jões fte 
l• c ~· Cla'-'c:c,., Cont~m colnmocloa 

.Al'PE~DICE 

pnra. n botica, o. cozinha. o morada 

I 
dos respectivos emp•·ogndos • • • • 

.• Constntcção d.o.po•n•tcs e avcntuaas-•• 
Total .• 

33:000/1000 
25:657/l-i9i 

5SS:37tns7 

99:500R900 
Orçamento dns obras :mais urgentes 

paro. o. construc:çRo de utn lnznroto no. 

20:0008000 

Ilha Grnnde, 588:3716757. Rio de 
Juuuil·o, cm tG de IIIaio de 1885.
Dr. A. do Paula Freitas . 

N. 3 

319:85011000 

69:9358000 

I 0: 60~~000 

Rela9tio das de.<pc::a.• (eitas com acq11ísi9{io de d11ct8 
(a::entla.< na lllla Grande e outras com a const1·uc;ão 
do la:::areto na mesma ilha. . 

Custo das fazendas donominndns do 
ctHoJJnndezu c elos crDous Rios, .. 

Ide1n de utnn. Ja.nclHt, um savcil'o c um 
cscnler pnra. ns obrno do luzareto .• 

Obras. • • • • • . . . . . • • ... 

41:000/1000 

22:500SOOO 
152:466/1274 

216:9661)274 
Terceira directoria da secretaria do estado dos 

nep;ocíos do imporia, cm 23 de !IIaio de 1885. 
-0 director interino, N. ,Jiidosi. 

N. 4 
fl.elw,lio da-s despe::as feit•<s com a consll"ltCÇ!io de uma: 

la;1cha e outras mactidas 111·even'ilHts cont1·a a inva• 
sâo do cltolera ... morbus ncl:lrt ca.plt 1l. 

Construcçü.o de umt-.. ln.nchn.. 
Pcssonl de clesjnfcc~~õos. • . 
Idem da lancha 
Cnrvii.o pnrn. n. lnncbo. .. 
Diversos objectos . . . • 
Aluguel (le lo.nchns. 
Concertos iilctn 
Publicnçües 
Telc~a·umnuls.. . . . . . . 
Gratfficoções e ~traordinnríns. 

l2:600SOO~ 
!l:06tSI45· 
G: !39/1654 
1:490SUOO 

li :8 17,~650 
1 :'!2'l~OOO 
~:71.2~000 

12211780 
1081)000 

1:10011000 

6G:402/120!l 

tJ Terceira <1it·cctoriu.. dn sect·ctn.ria <le cstnclo aos 
·,
1 

nc!.!'oC!ClS do imnerjo, cm ~:'l <1c lvTnio rle 1885. 
~ -0 cli!-ector inte.dno. N. ,1,/itlo.o:i. 

N. 5 
Reh1ç!í.o das d~Jspczas feitas r~Iv n1ioist-crio da ma

rinha com medidas prc·:cntiva.CJ cootrn. a. invn.siio do 
cholcra-moJ•bns nesta cnpitnl-. 

, lmportaucín dcspcndiila com os trnns
. portes Purtls c lll!t<l~l·ra, c cn1zndor 

Gtw.nabara com ns ving;cns :L'eitns 
parn cscolhn ele h>cnl dÕsticado n 
lnznreto c cn1 observação de navios 
procedentes de portos snspcitos 2! :538:!275 

Terccirn. <lircctorin Un. sEcrctnl'in de estado. àos ne .. 
gocios do imperio, em 23 ele !l!nio de 1885.- O dire-
ctor interino, N. Jllidosi • 

N. G 
Rela.r;ão cÍns a~spezns :t'eitns nns provincin.s corn me

didas prcventh•as contra a invnsiio do cbolera
rnorbus : 
Rio de Janeiro - Saneamento dos 

bairros do Fonsecn. c de S. Do-
Ining·os, . .. . . . . . . . . . 

Pe>•nambuco- :i\Ie!horamcnto snnitario 
d n cu pi tnl • . . . 

.AlagOas - Despezns com o Jazo.reto 
do Frnncez e grulificaçiio do in· 
spactor de saude do porto. . . • . 

Se1·gipe - Improssi<o de prescripções 
snnitaria.s . . . . . . • . 

i'a1·á- Acquisiçi•o ua l!La ilenomi
nadn do Tatuoca. . . 25:000SOUO 
Idem de <<rnn lnnchn.. lü:OOOSOOO 
Despczuo dh·orsas 1 :232SSOO 

Cearei - Dcspezas cliver.;as. 

2 I : 536113~6 

::!,i:OOO(IOOO 

:l:36G,!l367 

5001!000 

/ 
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------------------------------------~---~==-~--~·=--~~--------
1Jahia - Despezas com o lazarcto es

tabelecido na !azondo. Bnm Dcs
pncho _ . • • . . . • 20:0001i000 
Medidas pravcntivas.. I O.:OOO(iOOO 

Jfara.nltüo - Dcspczns di vcrsns.. . • 
b'spirito Santo- Pnblicnçrw ele nn-

nnncios.. ~. . • • . . ; . • .. • 
Pa•·ahyba -Medidas rrcvct~tivns .• 
Santa Catltar,ina - Constrncçiio cln 

enfermAYÜl. da. ilhn. do Hntones o 
grn.tifica.çrto no respccti\•o conser-
vador . • • • • • • . • . • . . • 

S. Paulo -Aluguel do preclio do 
Periquê, em Suntos, c medidas pre
ventivas. . • . • • • 

Londres - TelegrammM .. 

... ··' 

30:000,~000 
38311000 

40~800 
200,~000 

3: i32fl874 

2:q50$001l 
3171i777 

l:.!J: !;;ii$ i5'J 
Terceiro. directoria. ela. secretaria. de estado dos ne

,gocios do imperio, em 23 de llbio de 1885. - O di
rector interino, N. llUdosi. 

Rio de Jat~eiro. 27 de Al'(osto de 188-l,. 
111m. e Exm. Sr. - Tenho a honro. de transmittir 

a V. Ex., pn.ra ser presente n. essa. nug-ustu. cnmnrn., o 
incluso reqllerlmento do Dr. Detlletrío lvlunoe1 Gn 
Silva, pedindo pngnmento da quontia de 1 ::358H0fj.j, 
9110 ac.J.xou de perceber Dtl. qualidade Oe secretario 
Interino do prolongamento da estl'ada. de ferro Ua. 
Babia no S. Francisco. no -período de '• de Ju1ho de 
1.877 a 31 de Agosto de 1878, c it~formn<;ücs prõsta
dn.s a semelhante rc"pcito pelo. presidencin dn. provin
cin. da. llnhin. visto tro.ta.r-se da uma. divida. de cxer
cicios findos e não dispOr o governo dos n1cios neces
sarios pnrn. pn(lonn1ento. Deus p;unrdc n V. Ex.-.Anlo
nio Carneiro ela Rocha.- Sr. 1° secreta. rio dn cnmnra 
dos Sra. deputados. 

Cópin-E'nlncio d~t prcsidencia ela. B11hia, em 25 de 
Abril de 1884.-Sccçüo 2.• N. OD.-Ilhn. e Exm. Sr. 
-Tenho a honra de passar ás müos de V. Ex. pnra o 
conveniente destino, o incluso requerhnento e infor
mação, por cópia nnncxa.. prestada pela thesourn.rin. 
de fazenda, na qunl o Dr. Demetrio Mnnoel do. Sih·a, 
ex-scéretnrio do prolongamento ela. estrndn. de ferro 
desta provincin., pede t\ o.ssembléo. gernl legislativa 
'I.Ue seja autorisado o credito da qno.ntio. de 1 :35~H0ü(> 
que lhe é devido., e cuja clespeza pertence a. exercício 
)â. encerrado.-Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. 
Sr. conselheiro ministro o secretario de estndo dos 
negocias da agricultura. commercio e obras publlcns. 
-José Rodrz'gues Chaves. 

Augustos e dignissimoo Srs. represento.ntes da 
nação.-0 Dr. Demctrio 1\!o.noel da Silva, ex-secre
tario da repartiçüo fiscal do prolongamcnt<> dn. es
trada de ferro da. Bnl1ia, tendo servido ess" lugar 
interinamente. quando 1° escripturnrio, no período de 
~ de Julho de 11:!77 .o. 31 de Agosto de 1878, reque
reu á ·tbesournrla de fazenda. em 23 de Maio do 1881 
o pa:;tamento da differença de 100H mensnes, entre os 
venclnlentos de taes em pregos, a qual foi liquidada. 
na importancia de 1:358/1064 como divida de exerci
cios findos, sendo o supplicnnte reconhecido credor 
da mesma por despacho dn. junta em sessüo de 2.t de 
Julho do dato onno, visto ter sido julgada legitimo. o. 
sua substituição. conforme o o!Ticio do. _presidencin ela 
provit~ciu. de 8 do refe.rido mez de Julho, e bnver 
credito na. verba respectivo. para esta despeza qunt~do 
era corrente. 

Entreto.nto, o.pezar .lo cot~templado o supplicat~te 
nas relações de credores envindns o.o tbesouro por 
aquella thesourario. com officios de 30 de Setembro 
de 1882 e 2 de Outubro de 1883 llÜO foi autol'iso.do o 
aeu pagamot~to J'Orque, segundo declarou a ordem 
n. 14() de 6 de Dezembro de 1882, nüo havia ticndo 
saldo na verba competente em relaçii.o o.os exercícios 
a g_ue pertence a despezo.. · . 

Em vista. do exJ>~ndido. o oupplicanto vem respei
tosamente pedir a VV. J::Ex. que se dignem de auto
risar o credito neceasario J>nra o pagamento de que 
ee trata na importnrici .. de 1 :3(>8~066.. oontemplando 
~ dita quantia eopecifioadamoote ti& lei do orçamento. 

~rc:.tc5l 11"1'tn"o3: 
Pede cl(dez·imcwtv-E. R.. !.\L-Dr. Dcmet1·iu .1!mtoeZ' 

ela. Sill•a. 
.Bahin, 7 de Al>1·il <lo 1881>. 
Cópia-Sccrcl a ria da 'presiJcncia do. província da 

Bahin, 
N. H8.-TLesot,.nrilt de fazenda da província da 

Bahia, 2l de .t.Lril de 1884.-JJJm. c E:s:m. Sr.-Ent 
obscry(lnci!l ao <lcspncbo do Y, E><:. el>nrado na·~
clusn. petiçiio c1n que o Dr. Demetrio ·1\Ia.noel f!,,_ 
SHvu., cx-sect·ctnriu elo prolonr··a.!ncnto do. estrado. <.1~ 
ferro dn Bnhin, pcUc lHtrn ser rencaminllndn ú a.sscm
blóa. gcru.l lcgislutivn uma outr.n petí~Lio. precedendo 
in!!Jrtnnr;iio dcstn t 1 e ourlLrin., cn.hc-mC dizer a V. Ex. 
que, seg-undo n infonua--,:ão t:Jue 1nc foi prcstndn pela. 
contndurja, süo intci,·nmcntC exàcta.s a.s nUes::nções 
feitas pelo pctidonnrtn no i"Cqlterimento que dirige :i. 
cn.mnrn dos Srs. deputados. 

O supplicnnte se1·vio interin.a.mcntc o lngn:r de ee
cre!nrio cln. n1cncivnnda estrncln., qunnd~ 1" escriptu,:.; 
rar1o ela mcsmu, oo período de 13 de Julho de 1871 
a 31 de A::tosto de 1878. 

Requereu n estn rcpnrtinüo, em 23 de lriaio de 
1881, o pn~nmcnto <ln qnnnti<L de 10011 mensnes, dif
ferençn cofre os \'encimcntos do seu lugnr e do sub
stituído, prcfnzendo essa. qllantin., no mencionn.do 
per iodo de temp '• a importanc;a de 1 :358#004. Do 
accOrdo com os p<>recercs do cúntadur e do Dr. pro
curador fisca.l, que ju1gtLrão legitima a. substituição 
feita. pelo supplicante, foi ellc considerado credo! 
da.quclla. importn.ncia., em sessão do. junta. de 25 de 
Junho seguinte, sulnnettendo-se esta. decisão á. a.p
provnc;-üo do gu\'Croo ela pro\·incin, de conformid•1cl& 
com o que preceiturt. o nrt. ~3 do decreto de 29 do. 
Jnnciro <!e 1850. sendo a mesn'lll- -Confirmada. por am
eio n, 504 ele 8 de Julho do reforido nono. A thcscm
rarla, consequontetnente, considerou. en1 '\'isto. de tal 
approvn1'iio, Jiquicln.dn a dtvida do supplicante c elle 
credor da. mencíonndn. quantia., cn1 scs~ao da. junto. 
de 21 do dito mez do Julho. 

O nome do supp!icante tem e ido contemnlado, como 
credor dn fazenda, en1 dh·ersa.s rclo.ções dÕ exercícios 
findos, t1iio sendo por :falto. de credito realizado tal 
pn~n.mento. 

Deus g;nurde o. V. Ex.-IIlm. e Exm. Sr. conselheiro 
João Hoilrigues Chaves. presidente do. pro\·incia.-0 
inspector, Antonio Caetano ela Silva Kelly. - Con
iorme.-José Vieira da Faria Rocha, sorvindo do 
secretn.:io, • 

N. 11.-Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1885. 
111m. e Exm. Sr.- Tenho a honro. de oassar ás 

mãos de V. Ex. o incluso contrato celebrado com 
\Vnring Erothers para. rescisü.o do contrato de con
strucçi•o dn estrndn de ferro da. Victoria á. Nativi
dade, so1licitnndo desta nugustn cntnArn os meios 
para. sua inteira execrtçã.o. 

Deus guo.rdc a V. Ex. - Joíio Ferrerra ele Mou•·a. 
A S . .l!:x. o Sr. secretario da camara dos Srs. de

putados. 

Termo de rescisü.o de contrato entre o governo impe
rial c Waring Brothers.-Aos 23 dins do mez de Abril 
de 1885, presentes no. secretaria. c1e estado dos negocio& 
iln. nsricultura., con1mercio e obras publicas, no Rio 
de Juneiro, S. Ex. o Sr. conseJheiro Antonio Cnr
neiro dn. Rochn. nlinistl·o o secretario de estado dos 
negocies da. n1estnn l'C po,rtiçüo, por 11nrte do goV'crno 
hnperiul, c \Vnring Brothers, representados por seu 1 
procuro dor Herbert Edgell Hunt, legalmente consti-, 
tuido e snuniclo de plenos poderes, concessionnrio pelo 
decroto n. !l,575 de 10 de Junho de 1882 da gnrnntia. 
do juro ele 6 °/o sobre o capito.l que fo•sc fixndo, do
pois da. revisã.o dos respectivos estudos, pnro. a eon
atrucçii.o de uma estrada. de ferro da cido.do da. Vi
ctorill, capital d!l província. do Espidto Santo, a<> 
porto da. Natividade, na fronteira do. do Minas Geraes,. 
nos termos do contrato celebrado a 30 de Jut~ho de· 

. 18!:12, entre ai accordúrii.o. em conformidade com • 
art. 18 § 2• da lei n. 3,229 do 3 de Setembro a. 
188'- e nos '<Irmos do decreto n. 9,415 de 18 de Abril. 
eor.ront•, retcill<li~ o precitado eonta:-to, ~te &III 
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.•c:;nintes condições : t.• Pela resClsao do contro.to de 
:10 do J nnho do 1882 celobro.do entro o governo im
porinl o Wnring Brothers, pelo quo.l concedeu {, com
panhia. que estes argnnisnsscm privilegio por 70 nnnos 
pnra. n constt·ucçiio, uso o goz\l de uma. estrada de 
ferro cnt•·o n cidade da Victoria, cnpitt\1 <lo. prodncio. 
do Espir,to Santo, e o porto do. Nntividnc1o, no Rio
Doce. fronteiro dn prov1ncin de 1\íina.s Gcl'nes. o ga.
rnntin do juros do 6 •/o sobro o cnpitol que fosse 

c"xndo depo1s do. revisão dos estudos, será pnga pelo 
Estudo i•qncllcs conccssionarios o. qunntin do .C iO,OOO 
ntó Dczcn1bro do corrente anno, no. dclcgncin do the
souro nnciot1al cm Londres. que CoJnprchcnde o. in1-
portnncht dos esttulos cl.n rcfcricln. estrndn. do ferro jtí 
:leitos pelos ditos concessionnrios e entregues no 
governo itnpct'J3l. 2." So o governo julgar con
vcniento j)l'Olllovcr n coastrucçiiO dn. cstrnUa de :ferro 
de qtle se trata scrii.o prefcrillos pnrtl. nqncl!c fitn 
\Vnring Brothcrs em igunldntlc das condições cstabe
leciUas pelo mestuo govct·no. 

3.• E permittiuo nos mesmos Wnring BroLhers 
]e,•nntnr desde ji'L n. caução que depoaitúrão nn. dele
gncin do thcsouro nncionn.l em Londrl!S pa.ra. cclcbra
S'ÍÍO uo contrato de 30 de Junho de 1882. 

lt.n .Alóm Un .indemnisnçií.o indicnlla '1u1 pritncirn. das 
presentes cln.ust1lns, nenhuma outra. sob gnnlqucr 
titulo ou pretexto podcritõ reclnmnr 'Vnring l:rothcrs 
pela rescisão orn nccordadn, ficando 'Vnring Brothcrs 
po_r sun pnrto livres e iscn.tos d,e qualqtlCl' compro
misso para com o governo Imperial. 

E pol' assim hnVCl'Cm nccorJnào se lnvron o presente 
termo de rescisão de contrn!.o, que vni nssi;;:.nndo pelas 
duns partes contratantes ncu11n cleclnrndas, pelas tes
temunhas Gomes Freire de .Andrade Tn,·arcs· c cno·e
nbtciro .Jnüo !\Innn. da Almchla Pol·tngnl e por n~in;. 
José Pinto Cerqueira, r. o otl!cla1 da ulc'smn. scci·cta!'in. 
de c::.tüU.o, que o escr~vi. - (..:\.ssignndos) - Autonio 
Cco neiro ela Rocha-Por procnruyü.o \\"'"aring Brot!JeJ·s, 
II. 1?. llunt. - Gomes F1·cl1·c lle A11llrade -·Tava1·cs. 
- Jor7o .3ra,~ía ele Almeida Portugal. - JoçJ J>tnto 
Ce1YJ11Cira. -Sobre un1a estnmpillln. de -íOO a·s. est::L\"a 
~ scgn;ntc : Sccrc:taria dn. ng-l'iculturn, en1 '2:3 <.lc .A.ba·il 
de 1~85. - Jostl Plnto CerquL'ira. - Confere. Em l7 
de Jull10 do 1885. - OI!Jmpio LJcio. - Conforme 
- J>urreltas Ilm·ta. 

l\Iinistcrio dos nc,.ocios da fazenda.- N. 2:1, -
Rio do Jat~ciro, 31 J'o ..-lgo::to de 1885. 

IIJ,,.. c Exm. Sr. -Hcmctto a V. .Ex., nfim c1e 
seretn presentes iL cnn1nrn dos Srs. c1cpntndos o in
cluso oJl1cio do 2·1: do corrente o pn!,.cis u.n"ncxos, nos 
qun(ls a. presidcncin. dn provincin. do Rio de Janeiro 
solicita. iscnçiio ile dtrcitos, nos tcnnos do cont1·nto 
~uc cclebrúrn. com o cngcnl1ciro Victor Francisco de 
.Brnga ~folio o .A.ntonio José Pedro !\Ionteiro, cmprc-

.. 2nrirs tlns obras <lo nbnsteciUlcnto d'o.gun. potnvel ú. 
cidn<le de Nitherohy, pnra. os objectos que elles im
portua·cm com destino ús rcfcrhlns obras. 

Vedcmdo o n1·t. lG da lei n. 3,220 do 3 de Setembro 
~e 1884 nov~s ?Onccssões·pelo governo, de despa.chos 
lJ.vrcs ele •lu~eitos do constuno, fúrn. doR casos não 
comprcbcndidos nns pre1iminn.rcs cln tnrirn.; c dls
pondo por outro ludo o § 24 dns mcsmns prcliminn
res, que a. isenção não ó extensiva. aos objectos im
portados por conta de cmprezn.s pnrticnla.rcs, etnbora. 
pnro. obrns provincin.es contrntndns com os governos 
dns provinCJns, se1n nutorisn~~iio elo poclcr legh;Jutivo, 
só a. nsscn1hlén geral pc.'ulo ton1nr conhecimento da. 
pretcnt;Ü.o do que se trntn. o resolve-ln como fOr con
veniente : cumpl·indo~ma, entretanto, informnr· g_ue a 
considero no caso de ser nttendi<ln, tt visto. da doclo.
rnr;ão qne fnz .a. ditn. presidencin. de ser o serviço con
tratndo urgentíssimo, e dependerem cssencm.lmento 
da suo. execução o. prosperidn<le e desenvolvimento da 
mencionndn. cidade. 

DeM gunrdc a Y. Ex. - F. Belisario. Soarea de 
Souza. 

A S. Ex. o Sr. [u secreto.r1o do. cnmarn dos 
Srs. dcputnuos. 

. Pnlado do g'O''f!rno an provincin ao Rio de Janeiro, 
-Nithcrohy, '.!4 <lc .A~osto d~ I j;Sj. 

lllm. o Exm. Sr • .:.......Tonho n honra de voltar nin.di\ 
á presenço. de V •. Ex. sobre o nssumf.to relativo no 
nbastccimonto do o.guns a .esta capitn . • 

Os poderes provincia.es garo.ntiri.o nos ompreza.rioa 
desse urgentíssimo serviço, do qual depende essen
cilllmentc o. prosperidade c desenvolvtmento desta 
cidade , o seu empenho junto dos poderes gernes 
pnr~ o. isenção do direitos do material que hnuvessem 
de 1mportnr paro. as obrns que empt·ehendcssem. 

Nessa. conformidnda nü.o rcqnisltCl Uo ministerio a. 
cargo do V. Ex. n isen<;iio nllttdida, senão que en
cnmi!'hnsse no corpo legislo.tivo ·o pedido que lhe é 
rclnttvo. 

Nüo careço encarecer junto de V. Ex. a. importnn
cia do melhoramento que desde muito reclama a po
pulo.ção desta cnpitnl. Delle depende o seu bem estar 
o desenvolvimento c concnmitn.ntemeoto os n1nis nt
tendivcis interesses do Est.ndo. 

Deus gllnrcle n V. Ex..-Illm. o Exm. Sr. conse
lheiro Francisco Bclisnrio Sonrcs de Souzn, tninistro 
c sccrctnl"io de cstntlo dos negocias <.la. fuzcndn. .-Josá 
Casario ele Faria Alvim. 

.A.D,\.STf!'CI.UF;!IiTO D' AGUA Á. CIDADE DI!: NlTREROUY 

Encanamento prmcipal 
Tubos de ferro de O, 25 de diametro. 

» n de 0,50 )) 
» com derivante para descarga (de ferro). 

Virolns pnra. ligação. 
Ventosas de ferro c bronze. 
Valntlas de segnrnnça, de ferro e bronze. 

Q de su.hidn. » » 
u de fnndo )) » 

Reg:i.s.tros de dcscm·gn. con1pletos , de fe~ro 
bronze. 

Heg-istros de pn.rnan., ele fcrrv e bronze. 
1\JanoJnútros. 
Pilnstras de ferro. 
Linha telcphoniea. 
CinH:nto. 
Alviões. lweu, cnx~ltlni;, pús, colheres e martelloa 

ele 11edrei:·os, fcrrnmenta.g de carpinteiro, mnchndos. 
fonccs, e~topn, chmnbo en1 bnrrns J)nrn. soldas, pregQS", 
nlavnncu.s e dynamitc. 

JtA:U~r. DR ITADOnAll"\"" 

Tubos de ferro de 0,08 de <linmetro. 
Ticgistros de p!trncln~ de desc:a.rgn, ventosas c vn.l.-

'\'u1as de segtun.nt,n de ferro e bronze. . 

REDE DO E!'li"CA~A~IE:-í'fO DA CIDAUE DE Nl'fREROarY 

Tubos do :ferro de o,r.o ele clinmetrr .. 
» » t1e 0,'!.5 n 
., » de 0,20 » 
» " de 0,15 " 
» » de O, 10 • 
» " de 0,08 " 
» " de 0.06 » 

Tubos de chumbo de 0,04 » 
» » de 0,03 o. 0,015 de dinmetro. 

Registres de pnrncln., de desca.l·gn. '\talvulns de ~~ 
gurn.nçn, ma.nometros, ca.ixa.s de registres ã.o ferro • 
bronze. 

Registras do incendio de ferro o bronze. 
Registras c derivações para ne predios, de !erro • 

bronze. 
Registres de graduação de bronze. 
Ta.mpa.s po.ro. nA co.ixn.s Je registrus. de ferro. 

Aviso ú. prcsidencio. da provinoin do Rio de Janeiro, 
cm 11 de Julho· do 1885. 

N. 1,417. -Po.lacio do governo da provhicio. elo Ri<> 
de Janeiro.- Nitherohy, 4 de Julho de 1885. 

Illm. e Exm. Sr. -.Attendendo o.o que. requerolriio· 
o engenheiro Victor Francisco de Braga Mello c An
tonio José Pedro Monteiro, concessionarias dns obus 
paro. abastecimento d'ngua a. esta capital·, ro«O a.. 
V. Ex., em·execuyiiodn clausula. 12 §5° do"contrato 
de 11 de Jnnho ult1mo, celebrado com os supplicnlltoa; 
n digne de expedir as convonicntee ordene,' nflm do 
q_ue sejiio isentos de direito dQ importnçiio os mate
r~ae• e ferramentas '!Ue a. empreza ·tiver ae importar 
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pnra. n. cx.ccnçü.o <lns obras, custeio c recoostrncçüo 
dos serviços eontro.ta.dos. 

Deus gur>rde B V. Ex.- 111m. e Exm. Sr. conse
lheiro Josó Antonio Sarnivn., ministro e secretario de 
estaelo dos negocias da fazendB. - Josú Cesario da 
Jl'aria Alvim. 

Rio de Jr>nciro, em 19 de Agosto do 1885. 
111m. e Exm. Sr. -Declr>ro a V. Ex., em respostB 

ao seu officio do 30 de JLtlho proximo passr>do qne, 
emqttanto núo for conccdidB pelo poder lc"hltttlvo, 
a isonçU.o de direitos de consumo a. que se0 refere n 
clausula 12, ~ 5• do contrato celebrado por ossu pre
sidencin. com o engenheiro Victor Frnncisco c1e Brn/..,"0. 
ll!ello e Antonio José Pedro Monteiro, para exccnç'fio 
<lo.s obras relntivos no o.ba.stecimcnto d'a.~"~"u.n pota.vcl 
á cnp<tal dessa provincin, não púdo soL:' nttendido o 
podido que fez em seu officio n. 1,417 de 4 dnqucllo 
mcz do deSf>acho livro ele direitos, parn os mnteriacs 
o fcrrnmentn.s qne os conces~ionnl'ios tiverem de itn
portar pura " execução das ditas obras, e para o cus
teio e constrnc?ü.o dos scl·vi~;o s po1· c Ues contra-
tados. • 

Dens guarde a V. Ex. - J. A. Saraiva. 
·"- S. Ex. o Sr. presidente da provincia do Rio ele 

Janeiro. 
. -Palacio do ~overno da província elo Rio ele 
Janeiro- 2• secçao - Nitherohy, 30 ele Julho de 
1885. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao aviso de 11· <lo 
corrente- me ;;o;, cnbe-1nc o dever de clcclnrnr n V. Ex .• 
que em ofl1cio dn.tallo do lO trnnsrnitti a. V. Ex, não 
I:!Ó n. eel:tillii.o do contrnto cclcbrndo pela. pro\rincin. 
co1n o cngcnheit·o Victor Francisco do Brn,...n !\Icno c 
.Antonio Josó PcdL·o ~Iontcit·o, parn nbn~tcchncnto 
d'ngno. potn.vel o. csto. capital, con1o tnlnl::em o. not::t 
<los mntcrines prccit::os pnrn n cxccuçfio dessas 
obras. 

Em rolncüo no podiJo de iscnr;ii.o c1c direitos, feito 
c1n mctl otlicio ele -1_., nroccclc ellc da. obrigação con
tL·nhido. pelo. provincià, on1 virtn<lc c1n clnnsuln l':! 
§ 5•. daqncllc contrnto, en1hom niio· hnjll ainda di<po
aiçü.o Icgislntivn qne nntorisc o p:overno f:Crnl n fazer 
tnl concessão ; c sú dcpnis do. cxistcncin dcssn. dispo
siçúo c quando os conces;,ionn.rios do privilegio hnjii.o 
de dcspnchn.t• nn. nHnncle~n. os· n1ntcria.cs ncccssn.r1os, 
ú que terá npplicnr,·ão o dispotitO na.s circulares rcft::
ridns no citndo n\·iso. 

Deus gnnrclc n V.Ex.-IIhn. o Exm. Sr. conselheiro 
José ... 1\.ntonio Sarnivn, ministro c sccrctnrio do estndo 
dos nogocios da fnzcndn. -José Ccsctrio ele Faria 
.Alvim • 

l~aln.cio do governo da. província. do Rio do :rnncit·o 
-2° sccçi'io-Nithoroby. tO de .Julho de 1885. 

Illm. c Exm. Sr. -Em ndditnrnonto no mett officio 
elo 4 do corrente n1ez, trnnsmitto n V. Ex. n. certidão 
do contrato celebra<lo com o engenheiro VictoL' Frnn
circo de Brnf(n 1\I~llo e Antonio José Pedro l\Ionteiro 
pnra. a.bn.stecimcnto d'ngnn n esta co.pitnl, ncmnpn-. 
nhnda. de nmn. notn elo mntcrines do que ncccssitilo 
os contrnta.ntcs pnrn n exccu.çito dos i·cspcctivas 
obrns. 

Dells ~llnrdo a V. Ex.-Illm. c Exm.Sr. conselheiro 
.José Antonio Snrnivn., ministro e secrctn.rio elo o"'tnt.1o 
dos negocios dn fnzenda. - Josd Casario de Fm•ir< 
.Alvim. . 

llhn. o Exm. Sr. Dr. <li•·octOl' das obrns publicn, 
<la província c1o Rio c1e Juneiro -Antonio Jos<l Pc
ddro Monteiro a bem elo sens direitos precisa qne V. Ex. 
por seu <.lospncho, n1nn<.le pnssnr pot• cel"tidu.o o con
trnto que o supplico.nte a o engenhetro ' 7 ictor Frnn
oisco rte Brnga Mollo nssi_gnárii.o como concessionarias 
dn.s obras parn o n.bnstactmento d'ngnn. t\ citlmlo do 
Nithcrohy. Pe<lc deferimento. Nitherohy, 20 de Jt\
nho· de 1885.-.AMOilin Josú Petlro .Jfolllei,·o.-Pas
•c-se. Directoria dns obras, 26 do Junho de 1885.
Gu>'jiio. 
· Em virtlódo do uespr>cho supra, certifico que Jo 

livro competente consta o oegui'Qto com reln9iio no 
contrato que o sul"Plicnntc Antonio J,>atl Po<lro :\Ion-

tciro o o engenheiro Victor Francisco de I::ràga !>I e !lo. 
a.sslgnárüo com o concessionaria das oUra.s pa.ra o 
aba•tecimcnto d'agua nestu. cidade de Nitherohy.
Contrato de ll.de Junho de 1885, celebrado com o. 
engenheiro Victor Fr":nci•co. do Braga !"'ello e ~nto
nio José Pedro Monte.ro para o abastccunento d agua 
potnvcl ó. cidade de Nitherohy,-Tendo o decreto 
n. 2, 704 de 16 do Outubro de 1881 · autorisa<lo 
o governo provincial a. contrata.r · de . prcferencia. 
com o engenheiro Victor Frn.n<:isco de Brnga. :\-Ial·-..... 
lo o abastecimento d'ai?ua potavel á cida~o do 
Nitherohy, e havendo ::.. Ex. o Sr. presLdcnte 
desta. proviaci"• Dr. Josó Cesario de Faria Alvim, or
denn<lo em portr>riB de 10 de Jr>noiro ttltimo. 'l'"' se 
o.nnunciasse ~ a.rrmnntnção desse servi(}O, como so 
fez publico por cditncs, nos onze dio.s do mcz cl> Abril 
do corrente nono, reunida. nn eUrectbrin. das obra.s pu
blicas n junta, composta do rCSJ>ectivo director, . do 
procurador fiscnl e do engenheiro da. primeira. cir
Cl.lmscripç:ü.o, foi n.presentnda. e nberta. n. tJl"opostn. d.o 
engenheiro Victor !?rnnel~co do Bra~a. liello e .An
tonio José Pedro Monteiro, unicos licitantes que com
parec<Jrúo á prnça, reconhecendo a junt:.. ser essa 
proposta. nceihl\·el, como consta. da. rcspcctlvn. actn., 
q<te,·por cópin, foi enviada á prcsiclencio. com tod<?• 
os documentos; o porqt1e o mesmo Ex.m. Sr. presl
clcnto dn. provinclO., conrorlllO.ndc. ... se COU1. O pnr~cer dn. 
junta." nccitn.sse n dita. proposta, mnndou o dLrector 
dns obras pubticns lnvrnr o pl'Csento contl'nto sob ns 
se"'Hintcs condl,;ões, npprova.dns mn data. ele 5 elo cor
ro~ te ntez:- Pl'imeira. -O cns;enheiro Vi.::tor Fran
cisco do Brn.gn. !\Icllo c .Antonio José Pctlr? :\Iúnteiro 
ohri,..,.il.o-sc n executar as obrns do nbnstccnncnto do 
n .... u~ {t. cidade de Nit.hcrohy, no perin1et1'0 e1n qne so 
P~""l\ o hnposto Un. llcchun. twbnnn.. d~ confoL'lnirlt\r.lo 
coaU os plnnos npprovn.tlos c n1edinntc n.s condiçi5c9 
sc,.·ninte~:~. - Sep:llnLln.- ..:-\.s n~nns scrü.o tomnllas nng 
ca~hoeirns <lo rio !\Ia.cac1í, a.citnH. cln. estn.r;i'i.o dn. B'::,ca. 
do 1\[nto, <llL \'la-rcrrcn. U.e Ca.ntagallo, c scn. volumo 
nnnca. scroi. n'\cnot• de oito tnil n1etros cubicos ern 

. vinte c quatro horn.s-'Tcrcclra.- As obra.s cle::.tlnnclns 
n.o abastccitnento (l':agnn. constnr{tõ : - D:.1. constrtlc
f'!Õ.O do ml.lL"V dn. rep1:csn.. - Dn. construc,;ü.o Uc uma. 
ênixn. de reunião no Vn.lcl'io. n. qual será enterrada o 
dividida. cn1 clouii compnrtinlcnto:;, n1c<lindo cndn tun 
inteL'J).U.l"llente vinte o sete mctt·os de comprilncnto, 
flttinzc tnctros Ue largtua. e cinco 1nctros d~ nltura.
Dn. constrncçiio do <.lons rcscrvatorios do distribuir;ã.n, 
ctn Nitherohy. un1 no morro de Sa.int D~nis on no elo 
l\InyoL', c outl·o na. pnr"tc do n1.orro qnc pertence t.\ pro
vincin, sitno.J.o atrás do. caso. do UetençU.o. Os rcser
vntorios serão onton·a.Uas, divididos c1n dous com:pnr
titnentos, cndn um do~tos cmn n cn.pncidn.do ele c1nco 
mil 111etros cubicos O cobet•tos de nbobnclnB, SU::
ten tn.clns por cinco ordens de n.rcne1a.s. ·-Da. con
stL'llcçiio de qunt•·o casns para gunl'das, mccliu<lo 
cn.ela. tltnn. sotento. e trcs decímetros d"O frente, 
no,•etJto. e CJilatro <lecimetros <lo fnntlo, além de 
un1o. meia. ngnn.. As cn.sns serü.o sonlbadns o forradn"f, 
c com cobel'tllrn de telhas. -Do assentamento dn 
uma linha ele tubos de ferro f<muido de vinte o cinco 
centimctros ele dimnetL·o interno c doze millinl"1troa <la 
espesstn·n, int~rrompif.ln cm sctt desenvolvimento por 
<.lua.s cnbc.ns elo nrõn., pnrn conduzir a agua Ueac1e 
a. represo. at.j o. cnix.o. de rc\llliü.o.- Do n.sscntnnlanto 
e1e urna. linho. elo encnna.1nooto do ~rro fnnclido do. 
cinco dechnentL·os de eliamotro iutc'l'n0. que partindo 
dn. cnixo. ele reuniü.o tcrminn.rl\ no reservu.torio da 
diotribniçiio <lo morro do Saint Dónis ou elo Mayer, cm 
Nithorohy, sendo, _porém, intcrrompicla por um pe
queno deposito situado na altura da cento e vinte cinco 
metros sob! o o nível do mar. Eete encn.nn.n1ento, cuja. 
espessura se•·•í de vinte e dotls mi!limetro• no trecho em 
qnc o. pressiio cstntica. fõl" igual ou snporior n oom 
metros e de dous centintetros nos outros, ter1\ proxi
mamente de troa em tres k.ilomctros rogistros de pa-
1•a.dn. e de ,lcscnrg,n.. ventosas n.tltomnticna nos pont("'s 
convenientes o vnlvulns ele segurnnr;n..-Da. oonstruc?iin 
de obrns Je nrte espccinos destinadas a dar passagem 
ó• linhas de encannmolltO sobre oe Ctlrsos d'ngua qne 
tiveram t1c utrnvesea.r, qnnndo não con"\'Cllho. Otl nito 
poesi\o :ruuG itJiiO ser utilii"n..JnA o.s pontos <la e-.tL·acJu. 
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..r.e !o•·ro elo Cnntngnllo-Do nssontnmento, nns rnns da 
cida<lo ele N"ithcrohy, <lns dh•crsns linhas ele tubos de 
ferro fnndicto, cujo diamotro Zntorno varinroí. des(lo 
quntro dociJnotros n.té o n1inimo do seis centimctros, 
dcstiundos a c:mslituir CL rede de cllstdbuiç:lo cl'ngua, 
e dos registras de a.r, do clcscnrgn., da pnra(1a. c do 
irrigação c inccndio, S011do os ultitnos collocados co1n 
o intcrvn.llo de dnzcntos 1nctros. A espessura destes 
tubos ser.í de cento c quarenta o cinco decimos-mi1-
lesímos do mct•·o pnm os elo qnntro decimotros de 

~ àiumetro, de doze millimetros purn os ele vinte e 
cinco c.ontimctros, e do cento e iloze dccimos-nlillo
simo~ rlo 1nctro pnra os de dons decímetros, de conto 
e cinco decimos-mi!Iesimos do metro pnra os de 
quin~" cent.imct.,·os, de um centi:netro pum os do dez 
cec.timctros e do oito contimotros,c do novo 1n.ll1imctros 
para. os do seis contimotros.-Do nsscntmnonto dos 
enco.nnmcntos de dcrivnr1~Ü.o d'nglla. pata os predios 
pnrticn.lnrcs, desde os enca.nruncntos gcraos, nns 
runs, o.tó o registt·o de grn.dttnç~ão inclusive, junto 
aos predios.. 1nuros ou cercns , no alinhamento 
àaào pela. ca.tnnrn. 1nunicipnl : e da. cnnuHsar;::to 
e assentamento de doze torneirns pnl>licns nns 
povoações por onde pnssn. o encnna.rncnto, dosignoclns 
pelo governo. Do um encano.mento de ferro ittndido 
de 8 centímetros de diametro interno e 1 centimetro 
de espessura, q uc partindo dn estaçõ.o · do Porto das 
Cnixns o pnssnnclo peln du Venda dus Pedras, com os 
necesaarios registras de pnrnda, de dcsco.rgn. vcnto
sns o vn.lvulas de segurança, vá. terminar no lar,..,.o 
dn n>ntrí:;; du villn de Itabornny, onde •crá collocnâo 
um ohnfnriz do ferro de 3 metros de alturu so!J•·e bnso 
de cantaria. Do assentamento de appnrelhos automo
toras nproErindos a lcvnntnr a ngua. para. o serviço 
do nba.stccirnento dos predios situados na. pa.rto mu.i~ 
a.lto do mnrro de S. Lourenço. A l)Am n.s:.Rim do hospi
tal de S. Joií.o Bnptistu, se fór necessnrio. Da con
strucçéto de todos os trnbulhos e nsscntnmento de 
todos os nppn.relhos e nccc.ssorios precisos para com
pleta. execnç:ii.o dos J'Jnnos npprovndos o do nccOrdo 
com ns respectivas escripções constantes da. 1nemorin. 
que os acompnnhn. Do cstubelccímento de ttnm línhn 
telephonica. pn.rn. o set'\'ÍÇO exclusivo dt~- emprcza., 
desde n. odgctn dn. cnnnlisaç!io n.té Nítheroby. anUo 
o escriptorio da. cmp::eza será ligado por uru ramal da. 
referida linhu ú directoria das obras publicas. Pa.ra
grn.pbo unico. '.Codos os tubos soriio etn gernl do sys
temn de bo1s:t, podendo empregar-se tubos de flunge 
•m. cnsOs e'3pcciuo.s., de:vcndo os mestno.l tubos sen&.o 
"internn e externnn1entc ctnLobidos na. tl.lla. tcmpern
turn nn snluçiio do Dr. Srnith. - Qunrtu. - O 
supprimento d";.tgun. s~r:."a. oi.J:o-ig-a.torio p11rn todos os 
predios existentes dentro do~ litnitea cm que se cobra. 
ou ''enha. n. cobrar a dccimn. urbana.. - Q.Lljnta.. -
Onda predio de aluguel da 2011 mcnsnes ou exce
dente reccbct·t" tnna pcnnn d'n.gun. de 1.200 litros. 
pagnnclo u t<Lxa de :JGii annunes. Oa que l""eCÍsnretn 
de mni:; de umn pennn dugun pn~a.rúõ pelo. segunda. 
30$, pelu tc••ceirn 2~/?./Jeb "unrt11 18S e pe1u quinta. 12$. 
Os predios do nlngoue supe'"dor o. 20S tuonsu.es recobc
ró.õ mcia.s pcnnns de GOO litl"Os ou um terço de pennn 
de 400 litros, pagnnuo ns tnxns de IS,~ e 1:!11 nnnunes. 
As tnx.ns acima. referidn::1 poder1i.o aet· n.ttgmento.das 
pela n.sse:nblétt legislu.th•n provincial. Para. us prorH·ie
dndes que se co111pocrn de q ua.rtos ou pequenas nccom .. 
moda.çõcs, com cntt·ntlns inaependontes, por utn pn.too 
corrotlor ou avenida.. cJn communicaçiio corn n. run 
por un1a. entrn.dn., Yulg"armento conhecidas peJn. deno
minnç~o de- cortiç~os. SOl'i."l. o snppt·irnonto :feitrJ de 
f6rmn u que corresponda u uma penna <l'nguu puru 
ca.da gru.po de seis ou frac~õus llo seis n.cconunodnçUes 
ile entrnC\a iLlclepcnuentc o tnxndo o propríotltl"io pelo 
numero de ponnns do.guo. assiln clctcrmina.do contar
me o vnlor locativo de cada gl'llpo.- Sextn.-A tnxn 
será ·nrhlícionnéln. {&. doe una urbnna. e u. arrccaduçií.o 
sertí. feita pelos cxnctol"es dn. fazendn. pr.:>vinoica.l con • 
forme o modo adoptado paL"u u coL•·un~a d.uqttelle 
imposto. Ü:i 111esnioS uxnctorcs pt•occJ.t,l'ÍLÜ o'e. coUrunça. 
da. tnxa. rcluti\·n. Ll.O!:i vrcilior; (!UC g·ozti.o do ÍSOQÇÜO do 
decima :ba.un. -~ot1m1e.. -o~ prcJic.os quo os ti voren1 
t6ra do perimet1'ó dll Jccima lU'iJant:a. r,nga1•úJ; o que 
conv(·ncio!wrern Cf•ll1 a ~1 lfJIH't>l.U u 'fiHa.i .,,wtt ~llCht-

regndn dn rcsl'cctivu cobrnn~n cuj<:r-1Jroducto !ar.t 
pa1·to da rondn du mosmn ompreza. Tarnbem consti
tl1iráõ rcnclu da omprezn a.s mttltas de 1009 a que 
ficiío sujeitos os proJlrietnrios que altcrnrcm "" ai
meosõos do registro de gradunçil.o du pennn. d•gu:.. 
-Oitav<'L.- Os <>cliflcios o jn.rdíns pub!icos, bem com<> 
os hospitnes o cstul;elocímentos pios sustentados o11 , 
nl1Xiliados pelos cofres provinciues seriio snppridos 
g~nt~titumentc, ·.correndo por con.ta do governo pro-. 
vmc•nl ns de.•pczus com ns dcrt vuçõos pnra os q us 
estiverem a seu ca.rgo. Scrú. tambem fornecida ~ra.
tttitnmente a. n.gua. precisa. pnrn. nlimentnr os c.na.
fn.rizes o torneiras publicas. e bem o.ssim o.s caixas 
dngua du estrada de ferro de Cuntngn!lo emqnunto 
pertencer no domínio dn provincin, correndo por 
conta dn mesma estrada ns dcspezns de derivnç:io <> 
ca.onllsnçüo.- Nona..-Ficiio a cnrgo dos pro,erietarios 
ns despezo.s com o cncn.nnment.o de distribttiçu.o d'ngua 
no predío,n. po.rt1r do registro de gra.dunçiio exclusive. 
mandando clles executar ns oorus por 'luem lhos 
convier e sendo dispensados do. obrign.çii.o cte estn.be
lecerem cníxao pura deposito dnll"un.- Decíma.- Of 
concessiona.rios respeitaráõ os dtreitos dos proprieta
rios de pennao d 'u"UD. obtidas pelo contrato de 10 da 
~Inr'(o de 18GO.-ifndecimn-Os concessíonaríos pode~ 
rü.o fornecer pannn.s dagun. nos ba.bitnntcs dos munici ... 
pios 'izinhos do Níthorohy, sem Jlrejuizo do voluma 
il'agua fixada pnra. estu cidade • .Em tal caso a co
brunçn das taxa.s será. directamente feita pela elll 
preza, qua.ndo no lugar nüo se cobrar decimo. aos 
respectivos proprieturios e computada na renda 
ou n!Jutida do c;tpitnl gnrnntido no caso de venda 
da. pcnnn d'nnoun. - Duodecimn. - Os conceJsio• 
nn.rios goza.rl~õ caas segnintcs vantagens : § to Priv.i• 
lcgio exclusivo para. o.bastechncoto d"ngnn. pota.vel 
á. cidnda de Nithcrohy, por 60 unnos, contados da 
dntn da ugplicnçiio da. primeiru qnotn do cnpítnl gnrnn• 
tido. $!$ -• Garanti:. do juros de 6 "}o nnnunes pelo 
prazo do prlvilegto sobre o c.a.plta.J nno cxcednnto da 
5,000:000$ que for effcctivamente empregado na 
construeçiio da.a ol>rns, a.cquisiçã.o e desnproprla.çü:o da 
tert·onos e mn.nnneia.es, fica.ndo, porém o. referida. ga• 
rantía de juros dependente di rutificaçiio ela ussem!Jléa 
legislativa províncínl. Considernr-se-ha renda liquida 
dn emprezu a o!Jtidn. depois ele deduzidas us despeza& 
de custeio e conservn.çâc- e mais meio por cento ao 
unno do capital cffcetíva:nente despendido na coa
strncção clns obrns. ucquisiçiio o desapropriação ds 
terrenos e mo.nc.ncincs n.té a.o mnximo de cinco mil 
contos de róis, para. constituir o fLtndo de reserva. q 
de n.mortiznção do mesmo cnpitnl. sendo clozescis v!ge
simn~ qnintns partes dcstinn.c!n.s ao ftulflO do nmorti
zn.çri.o c novo \"igcsimns pn.rtcs no fnndo de reserva., que 
o. omprezn. empregará de nccõrdo com o governo c pelo 
qunl correr4õ todos ns dcspczas do substituição c re
DO\'O.Ção do material~ O pagamento da. gara.nt1a. de 
jttros ser{L feito por scrnestros- civis~ dentro dos pri
meiros dez díns elos mczcs de Abril a Outnb•·o, de 
c11da unno, desde que tiverem começo os trabo.lhos 
c1e C,)nstrucc.~ão e na pl'opo1·ção do cn.pitn.l effectlva.

"nlento empregado. § 3o Os empreznrios reco• 
berlt.õ os nctnnes chn.fltrizes , ca.ixn.s • enca.
nn.mentos e mais ol,rns existentes logo qua 
estiverem na.bilitla.dos o. fornecer um volume d'ngua. 
igun.l 4q uolle ele q ne nctuulmcnte dispoem os enca
nn.mentos pu!Jlicos, depois de obtida. a approvnçíio 
do governo. ~ 4.• Ter·üo direito do assentar u linha d<> 
encnnnmento principn l e do ra.mnl de Itn!Jorah;r 
uos Judos do leito da ostmdu elo ferro do Cnntagnllo. 
§ 5.0 O governo p:·ovincinl cotnpromette-se n soli
citar do governo p;eral n. isenção dos clit·oitos de im
portnçi'io dos mntcrin.es c fcrrn.1ncntt~.s gue n. emproza 
tiver de: imeortnr pn.ra. execução dns oOrns, custoio • 
rcconstrucçao dos scrvi9os oontrntn.dos Sfi!U responsa
bilidade ulgnma pnrn a. província no caso de não obter, 
o. ísençü.o. I} G• Emqn<Lnto a estrac1a do forl"O de Co.n
tngullfJ pertencer {, p•·ovincia. terü.o nolln. pnsoe de livre 
trrmsito, dcscle o comes-o até u conclusão da.s obras 
do n.ba.stocimento d'nguo., os ooncessionn.rios o sou 
p•·eposto, o engenheiro em chefe • dons empregados 
dcsq.cnntlvs pelos coucessionv.rios, ·o depois do cou
,~luiduq af.l <,hr&.ij, () t;n:r~r'lhnlr<:, ioottrnhidt:l da. OOlltittL' .... 
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vnc;ilo <lcllns c os gnardo.s ou vigiO:s }lermn.nen-
1.e·s, o hei:! n.ss.im serão transportados com 50 .. I u 
.Ue ubn.thnento_ '!obre os preços ela. tn.rifu. do. 
..tn~sma cstrnUa , os n'latcriacs , :fcrrn1nenta.~ e 
A.J"lpnrclhos destinados ó. coostrucção e conscrvn
yÜ•> elas obrns de nbnstccimcnto d'ngun. Os con
cessionnrJos pot.lcrüo pnrn os transportes elos tn.-

.. ho~ de :ferro tlestion.dos á can;::alisn.çi'"t.o gera.l e no 
:n.mn.l de Ita.bornhy, tomnt· por nltlg'Llcl {L via. fcrl'eo. 
•lc Cnnto.gnllo, trens cspccines, compostos de loco
Ju .. tivn fljr:mtnrln e pelo 1ncnos seis estrados, pagando 
n. qnnntia. <lc 2~ por kilomctr? percorritlo pelos 
d1tos • tt·ens cnrrl!gntlos ou vn.stos, devcnc1n cor-

• l'Cl" pnr coutn dog conccssionnrios todn·s aq rles
·~czas de cnrgn c descarga. do nlnterinl. o :fnzer o 
~ransporte <1e carga e descn.1·~o. <1o Inntcrinl durnnte 

··lS horas cm que nü.o se emburnce o serviço proprio 
-<la. cstrn.dn.. Pnrn. o sc\-viço de c.lesca.rgn os concessio

~· nn.rios terão o direito de fazer ncompanbnr o mo.tcrin.l 
· por trnba1hn.l1orcs SCl.lS; cujo numero sertí fixn<lo pelo 
director do. cstrn.dn. Nos trens cspecines l)Oderão 
.oer nnucxndos os va.gons que conduzirem 1nnterio.es 
Jc constrncçü.o que jú. tcnhü.o pngo o respectivo frete. 
-Decima. tcrceirn..-Os con~c~sionnrios fnriio A~ clcs
a.proprinl(ões que forem nccess.nrins rnrn. ns obras do 
~hastccimcnto c n1nnutcn~~ão d'r:.gnn cm estndo de 
fJUrezn. pnra. o que lhe,;; C'1nccdc o governo os <lircitos 
<ptc lhes compete pcln lei n. 17 <le 14 <le Abril de 
1335, sendo sempre nomenclas os nrbitt·os clcsetnpn.tn
dores pelo JlrCsidcnte <ln provincin. Se entre os tet:
J'Cnos que fOr neccssnrio aclquirrr nos tP.nnnR desta 
<~onclição l1onver alguns cl.eYolutos,. o governo pro
vincial s ]icitorú n. rcspect.ivn. cessão dos poderes 
p;crn.cs, n1a.s sem rcsponsnbilidn.de pa.ra a. provincin, 
.ficando n cargo dos concessionnrios ns despczns de 
Jiscriminnção e dcmnrcn.çü.o dos Ui tos terrenos.-Dc
chna. qunrta.-Os conccsslonnrios ficnr{\Õ obrignrlos a 
restaurar ns runs, prn~ns e caminhos onde i'orem na
sentados os encannnl'Pntos c derivações, ott feitos 
.qunesqt.ler tra.bnlbos, consi<.le1·nndo-se pnrn e::;se fim 
a.utorisndos pcola cmnnro. municipnl, e bem assim n 
inilemnisnrcn1 os <1nmnos que cnusnrem.- Docimn 
quinta.-Todns ns obrns do nbnstecitnento d'ngun serito 
ma.ntidns em perfeito cstndo de conservnC(i'io. -De
cima. sextn.-Quando a. renda liqnidn da emprczn pro
cluzirmnis de 9 °/0 ao nnno,o excedente scrú empre~ndo 
na amortização da garantia. ele juros com qne tiver 
conco1·rido a. provincia.. § 1. 0 Umo. vez indomnisnda. a. 
_J?rovincio. dna qua.ntin.s ndia.ntn.ii.!o•,q lJ:l.ro. completar os 
6 o I o que elln garante ú. emprcz;l.. o ex.ccdcnte t.le n e I o 
ao a.nno será dividido cm duo.:O. pnrt.t:'s que pcrtenceraõ 
uma. ll. provincia e outra. ó. emr,rc:Gn.. § 2. 0 Se n.o fin
dar o prazo do privilE:-g-io n provincin. não estiver in ... 
teirnmento indctunisa.da. do que despendeu com n 
garantia do juros, os· concessionnrios o. indetnnisnrítõ 
pelo snldo que se· verificar no fundo do reserva..
Decimn. sctimn.-Findo o prnzo an concessão a cm-

.. ,Prezn. cntregnrlt. ú província. os mnnnucia.es e tm·renos 
adquiridos e toda.s a.s obras. de nbnstccimcnto d'nA'un 
em perfeito estnd.o de conscrvnçiio, sem dh•oito 1L in
demnisa.çã.o nl~umn..-Decimn oito.vn.-QunnUo forem 
amplindos os limites dn. dccimn. urbnnn, os prcdios 
situados na. {Lren. n.ccrcscidn. serão abastecidos de 
ngua. d6sde que o in1posto respectivo prorlnzn pn.rn 
::ndn umn on bairro nmn. renda. ef]nivnlcntc a. 

proce?er tnmbem em qualquer occa~ião ao exame 
dos hvros do escriptnraçii.o que os conccssionario.e 
d_everúõ ter em dia e frnnq uear-lhes. - Vige
Slmn segunda. -Os concensiona.rios .obdgü.o-ae a 
entregnr semestrnhnente no governo um· ·rcln.torio 
do estado dos trabalhos de constrneçü.o, e bem nssim 
dns ~ccnrreneia.s t•elativns ao custeio e conservn.ção~ '") 
dopo1s do inaugurado o serviço, e a. ministrar ao go
verno todns ns infol·ma.c;ões que lhes forem requuii
tnrlns.-Vigesimn. terceira..-Qt; honora.rJos e sa.lnrios 
do pessoal dn. emprezo. bem eomo o numero do mes1no 
pes~oal serão fix.nao~ da nccordo eom o govcrno.-Vi
geslmn qnnrtn.- Pe]o. jnobscrvnncin. do.s clausulas 
deste contrato fi~ü.o os concessionnrios sujeitos ás 
se~uintes penas : § 1.• A de mnltn de 3:000,'1 pnra 
cn'àn mez de excesso do prnzo nlém do marcndo pn.rtt 
a conclusão dns obras. § 2.• A de multn de 2:00013 
pnrn cada mez além do prazo mnrcndo para o começo 
dns obras. § 3.• A de mtlltn de 1:000,~ por din do in
terrupção do snpprin1ento d 'agua, ~odendo o governo 
~nndar executar. ú. custo. dn. 01nprezn., ns obrus t-:.re
clsns_pnr!L restabelecer o dilo snpprin1cnto, se a ~utcl·
rupçao t1ver lugar du1·a.ntc tt·es dias consecutivos ; 
ou rescindir o contrato, salvo ca.so de for~a maiiJ.t. 
§ 4.• A de cnducidnde do contrato e perda Jn cnuçãc 
cm favor dos cofres provinciaes, se ns obrns nü.o 
tiverem começo até qllntro mezes depois do Jlrnzo 
marca.do no. condiyü.o 19!1., § 5.o A de rescisüo do coe
trato se ?-B obras não e"tiverctn concluitltlS quatro me-
zes dep01sdo pra.zo ma rendo na. contliç1t.o 1011 • § G0 • .A de 
multa de lOOfi n 2:000$conforme n ~rnvidndcdn falta, 
pnrn. os ~nsc:s nii.o Jncvistos nos pnr~gt·opbos nnterio
r~s._-Vlgcs,mn.qnu:atA. - ... 1... .upp>lcn.çu.o da penn. a e rc
ClSSU_? do contrato importa oocassm·in.mente a perda dn 
cnnçu.o e~ favor dos cofres provincincs, c o pret;o dn in
dem.msnçao n. pagar nos concessionnrios, se a dita. penn 
fnr Imposta. depois da. inteira execução cla.s obrns 
contrn.tnda..s, serú. cnlcula.do da. scl"l'n.inte :!órma: 
tn.ntns vezes n. sex.ngesima parto do ~üpital cffocti
vnmente empregado ntó o m~ximo de 5.000:00011, 
quantos forem o~ nnnCJs que :fnltnrcn1 pa1·n. n cxpirtL-
çii.o do privilegio, descontado dez por ccrt) do pro
dueto t?tnl. Se a. mestnn. pena. for ilnposta. ante~ da 
conclusao de todns as obrnt5, qnntro ennocnheiros~ dous 
nomend~s pe_lo presidente da provinei~. e dous pelos 
concesslonnr1os. p1·ocetlerúõ no orcnmento dna obras 
'1ue fa.ltnrem devendo :intes lot~vnrcm-se em um 
qninto para. o cnso ele cn1poto. A indemniHn.çü.o a pngar 
neste cnso serú ta.ntns vezes a sexn"esimn. pnrte do 
capital e!fcctivnmente despendido cjunntos forem os 
annos que fnltnrcm pnrn n expiração do privilegio, 
descont<>do lO '/o do p1·oducto total comt~tnto que essa 
cn.pitnl nJdicionn.do a.o va.lor do or,~nmento pa.rn. a 

7 e/ o do cnpitnl n empre::,:nr nns obrns do prolonga
mentO dn cn.nnliznçiio.-úecima.nonn.-As obrns terão 
comeyo dentro do prn.zo de 32 1nezes. prusegui-r1\õ 
aem intcrrupt;ii.o e ficn.ràõ con~~lnidnR dentro do 3~ 
mezes, contados os referidos prnzc1~ dn. clntn. dn rn
tificaçüo dn gn.ro.ntin. dÕ juros peln. asscntblén pro
vincial, ficnndo nos concessionnrio~ livre o direito de 

: ~xigir n rescisão do cont.rnto setn indomnisa~~ii.o nl
-~uma por pnrte cln. província, ao n"o for rnti

;-'ficada. n. gnrnntin. de juros.-Vigeslmn.-0 foro Un cn
~itn.l dn provincin. serti unicamente o competente pnra. 
,.tomar conhecimento e jnlgnr ns questões <le nntureza 
.l.judicio.ria que se snscitnre1n entre os conccssionn.rio~ 
,. o governo provincial.- Vige!lirnn :primeirn.- O 
1{0verno fi.scâlisn.rt\ como·. 'entender convcn i ente 
.., ~<Uaprlmento das condiÇÕes dcate contrato, 
,. Cl agentos incumbido• da. fiocalisnção poderão 

conelus~o das obrns, nüo excecln. e'm cn.so n] ..... uJn a 
5,000:0001i00ü.-Vigcsima sexta.-Todns ns ';;ondi
ções do presente contrato serão iutoirntnente 
n.pplicn.yeis .ó. companhia. . ou emprcza que pe!os 
conc~ssionnnos fór ornoa.nasndn ou n quem trnns
fcl"Ít'(HU os seus direitos,

0
nl1.o podenUo por{jm a. trans

fe1·a~cil!- ter luga.1· sen1 prúvin nnnn~ncin d~ governo 
provincJn.l. A etnJlrozn OLl. companhia. deverú. ter na 
cn.pitn.l da provincliJ. uu na. cOrte pessoa qlle a repre
sente com rdíur~ncin n. todos os seud direitos e obri
s-nçócs. E pnrn. lhmezn., lavrou-se nos 11 dias elo n1cz 
<J.e Jnnllo t.le 188;:) cttte termo, que vni assi•.,.na.do pelo 
dh·ector dus ?bru.s. publicas, pelo procurtvTor-fi.scnl o 
pelos concess10nU.r1os e scn fiador, Bento ~Inrtlns dn 
Rocha, o qua.l, cm gn.ra.ntio. ao .fiel cnmprin1ento e exe
cução cl.oeto contrato o do pngalnentu de qualquermnltn. 
em qne 1ncorrcrem os nrrcmntnntes,cnucionou nos co!rcs 
da thesouro.rln provincial a quantia de 20:000/l. re
P.•·cscntadl_' r.or l 0:000/l em dinheiro o yor 50 apo-

l
llccs prov1ncmo.:; Uo vnlor nominnl de 200S cndn. urna., 
sob ns. 1,1&8 n 1,1GG, 1,183, 1,184, G,G30 a. 6,GGS, 
sendo este mcsn1o contrato escripto por mim • 

. José Joaquim <ln Cunha Vieira Souto, 2• officlal dn 
· n.~mitliktrnQü.o pul11icn pt·ovincinl. com exorcicio na 
: du·ect~ria rins obrns.-(.\ssignndos) Joi•o ll!!tximian<> 
1 Antonw ~nrjiio,.-J~nqnim .Antunes de Figueiredo Ju-

mor.-V•ctor 1' rnnc.sco l>•·n~n l\Iello.- Ant<>nio José 
Pedro lii<mteiro.-Bento llln~tins dn Rocha. Rs. 500/t • 
Pagou 500~ <~c emolumentos provineine•. Nlthtrob;r, 
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18 de ,)unho de 188::; .. _Capnricn.-Curdoso. N. 6R3. 
1:000$. Pn~on I :000$ de sol ln. Nitherohy, 20 de 
Junho do I 8Sj.-Azovcdo.-Sj),·n. 

E' o C'(Uc continha. o referido llvt•o, n que tnc re
porto ficltneuto. - E eu, Antonio José Caetano da 
Sll nt. 2() offic:ial da. dtrectol'in. dn !n.zenda., desinoua.do 

' JHl;rn. o.uxilim· os trnba}hne da. directoria. das obr~s ptt
a.ín.Jhcas. passei n. presente corthlü.o que snbsca·cvo. Di

.recto_ria ch_ls obrns pul>licn.s da. pr~1viocin. do Rio ele 
Jnn01ro, 20 de Junl!o de 1885.-Scn·vindo de chefe de 
aec.;"i'í.o. o 1° ofl1cia.J, Jortqulm f.qnaclo Ga,~cia Terra. 

24.H.-Ptv.,ou 24# de emolumentos provincines. Ni
thoroh,v. 3 de Julho do 1885.-Caparica.-Julio do S<í. 

•nnciou e:= s~u u:LilUO l~e}u.to:rio, png. 50 ; e assim "' 
can1nrn elos Sro. deputado• tomn.rtt n tnl respeito a 
resolução que cm sua. so.Uedoria jnlga.r t1utis o.certn.dtt. 

Deus gunrdc a V. Ex. - Jf. P. de S. Dantas. -
A S. E,::. o Sr. 1• secretnrio da cnm:.rn dos Srs. de
putados •. 

Augustos e dignissimos Srs. rept•esoUtantos d1. . 
onçãa- A Companhin da 13eberii>e, omprezn onciooal 
quo tem por fim nbnstecer d'ngua potll\'el a cidade 
do Recife, onde ó cstnbelecida. tendo in novndo son 
contrato com o governo provincial c1n 17 de Janeiro 
de 1881. poJo qual se obrigou " ox:ocutnr rtavns 
obr.n.s nfim ele nugmentnr O'}UeiJc nbn.stccimcnto, o 

Augustos e dignissímos senhores rep1·eseotantcs da neste intuito devendo nsscntnr cncn'Õntnentos, construir 
na~üo. -A n1osa. da. h·mandndo dn. :r.Iiser.icordia., esta- galcr~a.~ dn capta.piio dns ngun.s c l'Cscn·nto.rio, collocnr 
h:Ie~idn na cidude <lo S. João do Rio Clm·o, nn pro- machm1smps. etc .• pnrn o que tem de d~spc,!lder ele-. 
'\'tncw. do S. Puulo, tendo nc.ccssidu.dc pnro. preenchet· '\'ndos cnpttu.es, e como trn.tn-se an rcuhznyu.o de um 
os fins da sua. instituição. de estabelecer UlU hos•Jita.l Jnclhoro.mcnto de ntiliclndc pnrn n popnl,1.çn.o, qno oa 
na. 'referida. ctdudc •. prc_císa. de Ulll. edificio npr,:,p~ia.do ]lodcrcs p_ubl}c~s sempre nuxilHio, requer nos _nugus-
a. ~s;;e fim, c utn-: 1rmu.o se p1;opõe a. fazer don.yfi.o 1 t~s c dtgotSSllllOS rcprescntn?tcs dn. nc.çao que 
n ~rrnnndndc de; um edlHc~o nessas condições, _cdifi.c~~dtgncrn-;:;o de conceder-lhe cltspcnsa. do !!ngamcnto 
cu{o vu!o_r na.s ctrcum.stno~ms nctunes Unpovon.f(u.oeqtu- dos d~rettos _ele n.lf~t?dega. pnru. os 1'.\u.t_c:t_!ncs que a. 
vn e a <·•:000/l om dmhe1ro, tlma vez que a ierno.ndndo ~~ppllcanto tn•er de unr.ortnr o a rostitmçao d"s quo 
fuça :<• dcspcza.s precisas pnrn se vedflcnr a doação. J" p~;;,ou pelos mntcrl!Lcs que pura cate fim tem 

A amnnc!nde, porem, cujos r~cursos silo tenuissimos reccbi<!o. • , ~ . 
e n.penns da o para. moat!l.r o l1ospital en1 proporç~cs O nba.stcc!~"lento d OA'.ntt us md;.tdcs 6 um melhora-
multo acanhadas, se vê unpediUa. de aceita. r a. douça.o, ll1C?tO de utthdnde publtca. con10 nen~tutn outt'o .• tnnto 
por lho faltnretn os Jneios para 11n,.,.ar 0 olcYnclu hn- n.ssnn que en'l gernl os podere; pnbhcos dos dtvcrs.os 
posto d:_ trn.nsmi~si.ío de .Propriedad0 que pesa. sobro Estados te;11-~0 oncn.rrc,g;a.J.o _cleqe, !n.zenda nssun 
as_ don~ocs ~c 1mmovC1s feitas {Ls corporações de todo.,;t contrtb!;ltr~m po.rn ~~.sna ICtLhZ?-?t~o, e por conta. 
1n.a.o n1orta, Imposto qno se eleva, na. fórnul. da ta.- do ~~ .. sta.do fot fotto !> do 1'"10 de Janezro, no cnt\·cta~to 
be::lln n.nncxn ao dcorcto. n. 5,S81, Jo 31 do 1\In.rço nqut uma. COJnpanbzn. tem-se cncan~?gn.do ~este ffi\S-
de 18?4 a 11 °/0 do valor doado. Convicta porém a ter !'!' quarenta aooo~, sem_gnrant.'o. de J.Uros »ern 
suppltca.ntc dos sentitnentos do caridade que nnímü.o nux1ho do outra cspce1e,. c nao llCSitOl;l ~lt1ma.n1C~i.o 
esta n.ugustn nssemiJlén, o ce1·tn. da. protecr.ão que 0111 ~omn.t~ novos comprom~ssos de substttmr o .nnter1or 
sen1prc aqul foi disponsada lts instituições c'ujo finl servu;o por outt·o lllnzs com1)loto, tondo por un1ca. com-
é o c~crcicio dn. caridnclc, rcsolven impetr~r po.rn. n. pcosaçilo o seu privilegio. . 
acq.uisiçi'io quo intcntu. fazer, isenção do pn('l"nmcnto A supp~icnntc:_ cspern que lhe se.rá. concodt~o o 
do unpo~to. de trnnsmis~ií.o. do propriccladc, e-isenç!io favor pedtdo, nu.o só p;la.s 1·a.zõcs _ncunn c~pc~d1~ns 
quc~dJ.mlOutndo do Jnn.nc1rn. zmp!!rccpth·cl 0 rendimento como ta.mbom porqt:c nt~O ha. no pntz mnteno.l ~Imtlar 
O?-ClOO.nl. no 1110s.mo tcn1po tornn. possivcl 0 esta.belc... "'? qne tem de ~cr 1mportn.do p~rn. o n.bn.steczme?to 
Ctmento do hosptto.l, 0 cxercicio da. cnridn.dc pnra. a Ltg-nn n. cstn ctdnde e porque tgun.l .fa.vor tem s1do 
cotn ~s el}fcrtnos, n!iss~o . Ua supplicnnte, c n. sua feito ús clnprczns _i~cnticns e ?utras, embora. diffcren-
propr!a v1da como Institmçã<> pia. Impetra pois a tos, tnmbo!n de UtJlJdndc pnblJcn. • . . . 
?Upphcantc desta nup;ustn ussemblén a isenção do A supphcnntc conn:;ndo no cspmto de J.nst.IÇ'!• de 
Imposto .~e _tra.nsmis.s~c! de propriedade soLrc 0 · o.cto progt·csso c bem pnb~tco U.os augustos c ~tgnJ.sstm.)s 
da. acqut~zquo do edtfww, cm que cluvc cst.n.beloccr 0 rcpl:cscntantcs dn. na.çn.o, espera. ser n.ttond1dt:L cm seu 
seu. hosptta.l, a. ela alta. nu.gna..nin1idndc desta. nssem- peclldo. . 
blén. espera. e pode o dcíerin1cnto da sua. supplica. Nestes tcrntos pede nos augustos c aignissimos re
sendo isento do imposto do tt-nnsmis.o;i'io de prop1·ie.:. pres011tnntes cln. nn.çü.o tlig:nmn-se de deferir. -:
dadc o neto do ncquisiçúo pela snpplicnntc. do edill.- E. R. l\I.- Recife, 17 de lii<'io de 1884.- O dt
cio cm que c•tnbolecel· o seu hospitni.-E. R. 1\fc!\. rectol'-gcrentc, Cecilictno Afa>·in/JO .Alves Fcrroi>·a. 
S. João do nio Clnro, 5 do Maio de 1835.-losá Ltti::: 
IJorges.-Dr . .Anl011ia Netto C<!ldei•·a·. -/Jcnetllcto Leite 
d~ Freitas Jwtior.-lllifiliCl .Archanjo /llnaldi.-Fran
cuu;o Januario de Quarlros.-Antonio Au.quslo da Fun
scca.-José Fcr·1·a::: da Sam]>aio.-Dionysio Caio ria 
Fonseca.-Dr. Afanoel Goncalves TheodOI'O --llci!Cdicto 
José do OlivelJ'a /ullior. ' ' 

IYiini.~tcrio dos oogocios Un far.enrla.- N 1G. -nio 
ela .Janeiro, D do Julho do 1.884. llhn. c E~m. Sr. -
Tra.nsmitto n V. E"·· nfim Jo ser prcsontc á CtJ.Inara. 
àos t)rs. dorntaclos. o inclnso roqucJ"imento que 1no 
ff!i remettido pelo ~ninistcr.io dn n.gt·icullnrn, commcr
CJO c obnts publlCnS com nviso do lD de Juoho 
proximo findo, c no qunl n compnnlJin BciJedl;c 
estnbclcci(la nn co.pit.n.I dn provinda. de Pcrnam: 

• buco. pede á nsscmldéa ~crn ... dí..;;ponsa. do direitos 
do a.Jfnndega sob1·c o mntodn.l que houn~r Uc impor
tar para as oLras que tem de ser por clln cxecu
tn.dns, ctn cumpl'imcnto do contrato innovnU.o com 
n JH'csidcncio. dn. mesma. pl'avincia, cm 1 i Uo Jn
nc>ro do 1881. para. o abnstccimonto d'nNUtL potnvol 
ú. referida cnpittd. 

0 

.N.as a~tttnes ci•·cumstnncins do thcsonro não p6dc os to 
DHtliRt.ot·to ser fnvornval n. concessões cotno u do que 
"" trat<l, sollra as <J.tta.os o.Iiás p. ft·a.ncarnenlc oo pro-

Pa.1ncio dn. J'resirlcncia. de Pernm11buco.- 5n sec
ção. -N. 11 .. -Em 23 de Maio de 1884. -
111m. o Exm. Sr. - Tenho a honra do nprcsentnr lL 
V. Ex .• para os fins convenientes, o rcqucrhncnto, cm 
qttc a. Cornpn.nhin. do Bchcribc, por seu director ge
rente, pede dispensa de impostos g-ernos n fa.vor do 
n1n.tcl'inl quO tctn do ser irnpnrtt"l.do pat•a. ns obrns 
ncc"sliaria.s no cump1·itncnto elo cont1·nto innovndo 
com cstn pl·csidcncia cm 17 de JnnciJ·o do 188 L pnra. 
o nbnstccirnonto d.'u.gu.n n ostn cnpital. 

Informando n respeito, cnbo-mc dizer que pela. 
cln.usn]o. 2G do. nl1ndido. inno\·ll·(ii.O o ~ovet·no pro
vincml obrigou-se, nü.o só n co·lccúor tlispcnsn. dos 
impostos fWO\"Ínchtcs o nn1nicipncs, COJ110 n. cuudlin.-la. 
nn obtcnç<lo do favor, cujn. concessiio considero justa. 
c equitntivn., nttont.a. a solícituàc·<.lu. nctun.l dircor.üo 
eJ.n dnr oumprhnonto {Ls concl.íçõos cstipuladns pnrn.· o 
fim de dotnr-so cstn cidndo do sntisfuctorio suppri
rncnto d 'ngun., o a itnporto.nola. de smnolhunto mcJho
ra.nlonto. 
D~us ~unrdo n V. Ex.-Illm. c Exn:. Sr. conse

Jhcil'o Alfonso Aur-;usto J\fo1·oira Pcnnn, ministro o 
socrctnrio de estnúo dos negocias dn ngricultut:.ct,., 
commorcio c obras publicos.-Ji>sé Jfanonl ile Freita6. 

1CIDII ........ 
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DISCURSOS QUE VÃO NO APPENDICE 

-...
PJ.QINU6R >'Doua 	 SF.SSÕU 

Henrique d' Avila. • . . . .. .. . . . .. .... . . . . . • ... 5 de Junho .... ' 3 a 10 

José Bonifacio ...... . . . .. .. 0 27 de Julho .• . , 10 a 15
0 . . .. .. . ..... .. . .
• 	 Mllrtinho Campos .... .. • ... . .. ....' .... . . ... •• 26 de Agosto •.. . . .• ' 15 


26 ele • • • . . . ' ... 15 a. 16 

26 de » •••.. ... • 16 a 18 


,, ' '2 de Setembro • .. 18 a. 26 

») » • ... .. . ..... .. .. . . . . ...' . . . . . 3 de » 26 a. 28 


José Bonifac io •• 4 de " 28 a 38
o o • ••• •••••• • • ••• •••••• • • • ••• 

Martinho Campos ... .. ... .. .. .. .... .. ..... .. . 4 de » 38 a. 41 

J) » • . ...• .. . .. . . ..... .... . .... . ~ de 4\ a 42 


Franco de Sá . •••••..... .. . . .... . .. •.... ..... :> de 42 a. 50 

Martinho Campos. . • . . . • . . •. . •. . ... .... . ... . 5 de 50 a 52 

José Bonifacio .. ... .. . .. . ..... : . . . . ..... .. . 9 de 52 a. 57 

Mnrtinho Campos .•. . . . • . ... . . . .. ....... . .. 10 de 57 a. 58 


58 a. 66
10 de " " i, " 11 de 66 
.. 11 de 66 a. 67" 
» ») ••••. . .•. ..•.• • .• ... 12 de " 67 a. 70 


José Bonifacio. •. • •. . . .. . . ... .. .. . .•.. . .. . .. U de " 70 a 77 

Mortinho Campos.... .• . . . ..•... .. .. .. . ... .. 14 de " 77 a. 83 


Hl de 84 a. 86 

»)} .•.. • . • . ... . • .. 17 de " 86 a. 90 


• J osé Bonifacio ..... ... ....... ....... . .. 17 de 	 90 a. 99 

o .. • 

Martinho Campos • ••.•••..... .. .. . .... . .. . . 19 de 99 a 100 

) ) ... . -.- " . 21 de 100 


100 a 108 
Martinho Campos .. o 22 de 108 a 111
Meira de Vasconcellos .... . .... . ...... ...... . 22 de 


,0 ............ . ' • ... . • • 


110
Franco de Sá. . .. • • • •. . . . .. . . . . .. .. .. . '24 de 111 a 
Martinho Campos.... . . . . . . . . . .. . . .... . . .. . 25 de 116 a 119 


25 de » 119 a 122 

» 
 2j ele 122 a 125 


Parecer da commissão de. orç.amento sol!r; a pl"opos!çao ua cllma~a dos 
deputados, mandando vigorar no exerclclo de 188;>-1886 as lel9 ns : 
3,229 li 3,230 de 3 de Setemb ro de 188~. .... ...... .. .. .. ........ .. ... ni '1 13(, 
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1885 . -TYI'0~llplJla hoperi .. l e CO.itlluoional do J . Y .-R~ &4) Ouvidor !I. 61. 
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